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Zala két keréken – kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és 

Hahót településeken  

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 
 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Zala két keréken – kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót 

településeken  

Azonosítószám: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 

Támogatási összeg: 135.405.864 Ft. 

 Támogatási intenzitás: 100% 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A projekt konzorciumi együttműködésben valósult meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei 

Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város 

Önkormányzata, Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata, Hahót Község Önkormányzata, és a Zala 

Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

A projekt keretében az alábbi kerékpáros barát fejlesztések  valósultak meg: 

A) Országos közút funkcionális egysége mentén (településközpont és a település szélén található 

lakóterület közötti szakaszon) létesülő kerékpáros útvonalak:  

1. Keszthelyen kiépítésre kerül a Csapás úti kerékpárút  2.929,12 méteren, amely a Bástya utcán, a 

Sopron utcán, a Hévízi és Csapás úton vezet a Martinovics utcáig, majd a TESCO területén át a 71 

sz. útkeresztezésével az állatsimogató útján folytatódik Gyenesdiás határáig. 

2. Hévízen és Cserszegtomajon a Plázához (nagy parkoló északi bejáratához) vezető úttól, a Gyöngyös 

patakon át Dobogó-major üdülőfalu bejárata között kerékpárút kerül megvalósításra a Gyöngyös 

patakon kerékpáros híd létesítésével,  438,44 hosszúságban, önálló nyomvonalú kétirányú 

megoldással,  2,4 szélességben, kétrétegű aszfalt burkolattal. 

B) A településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi 

útvonal kialakítása: 

3. Hahót – Fakos-puszta között önálló nyomvonalú kétirányú kerékpárút építése valósul meg  1030,46 

méter hosszúságban;  egy fahíd építésével, és az 1+024 km szelvényben az árok keresztezésénél 

csőáteresz beépítésével; 2,4 m szélességben, két rétegű aszfalt burkolattal. 

 

A tervezett majd elkészült kerékpárút helyszíne Keszthely város északi városrészében az azon áthaladó 

Hévíz-Keszthely-Gyenesdiás tengelyt érintő Csapás út. Az út a lakóövezet és az ipari terület határán lévő 

széles közterületen létesül, amelyet zöld övezet választ el az országos közúttól. A kerékpárút Hévíz-

Keszthely-Gyenesdiás összekötő kapocsként részét képezi az Északnyugat-dunántúli kerékpárútnak, 

amely a városok közötti kerékpáros forgalmat, illetve a lakosság részéről igényként megjelenő 

kereskedelmi és szolgáltató egységek megközelítését segíti elő. Az út jelenleg is jelentős kerékpáros 

forgalmat bonyolít le, elsősorban hivatásforgalmi jelleggel (iskolások, munkába járók, városközpontot 

megközelítő forgalom). Az elkészült kerékpárút fenti célok elérésén túl a szabadidős kerékpározás 

útvonalát is betölti, mivel a Bakonyerdő Zrt. által létesített állatsimogatót és látogatóközpontot és érinti. 

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 
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Időpont,időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2016.március 31. Pályázat benyújtása 48/2016.(III.29.)számú 

képviselő-testületi hat.  

2017. május 04 Támogatói döntés – MÁK  

2017. május 30 Testületi határozat – Konzorciumi szerződés megkötésére 150/2017.(V.30.)számú 

képviselő-testületi hat. 

2017. június 07 Konzorciumi Szerződéskötés 48/2016.(III.29.)számú 

képviselő-testületi hat. 

2017. június  07 Támogatási Szerződéskötés 150/2017(V.30)számú 

képviselő-testületi hat. 

2017. július  03 -    

2017. december 31 

A konzorcium vezető által megbízott projekt- menedzser 

feladataként  kiválasztott tervezők munkájának elindítása, 

feladatok egyeztetése és a kért adatok (hrsz., nyomvonal) 

átadása. Tervezési munka elvégzése, engedélyezése. 

A tervezési időszak alatt 

folyamatos egyeztetések a 

tervezőkkel. 

2017. augusztus 21 

2017.október 24 

Előleg átutalásáról értesítő levél, előleg beérkezése két 

ütemben. 

 

Az előleg átutalása két 

részletben történt 

I. 90.270.576 Ft 

II.45.135.288 Ft. 

 135.405.864 Ft. 

Támogatási összeg tartalék 

keret nélkül. 

2017. november 20 

2017.december 01 

Közbeszerzési szakértő kiválasztás egyszerű beszerzési 

eljárás  keretén belül. 

 

2018.03.28 – 

2019.06.13 – ig 

Szerződésmódosítás – IH : a  pályázat  konzorciumi 

tagjainak sorában történt változtatások miatt. 

Új taggal, Cserszeg- tomajjal 

bővült a projekt.  

2018. március 29. Marketing tevékenységek elvégzésére egyszerű beszerzési 

eljárás  keretén belül került sor. 

Elvégzett tevékenységek: 

- A kerékpáros kultúra népszerűsítésére szem- léletformáló 

ifjúsági rendezvény 2018.06 23 

- Az új kerékpárút bebiciklizése 2018.11.17 

- Ismeretterjesztő szemléletformáló kiadvány készítése 

2018.11.17 

 

2018. február 20 

2018.június 27 

 Közbeszerzési eljárás keretén belül került kiválasztásra a 

beruházás kivitelező  

132/2018.(V.23)számú 

képviselő-testületi hat. 

2018. július 02 Szerződéskötés a kivitelezővel. 

Nyertes: TERRA ÉPKER HUNGARIA Kft. 

Szerződött összeg: nettó: 129.989.710 Ft. 

168/2018.(VI.11)számú 

képviselő-testületi hat. 

2018. július 09 Kivitelezés főbb mérföldkövei:  munkaterület átadás, 

felvonulás 

 

2018. július 20 Beruházás tényleges megkezdése  

2018.november 22 Beruházás műszaki átadása-átvétele A jelenlévők nyilatkozatai 

mellékelve. 

2019. május 18 Forgalomba helyezés véglegessé válása. ZA-05/ÚO/00021-25/ 2019 

határozat  
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2019.június 24  a  pályázat  konzorciumi tagjainak sorában történt 

változtatások miatti szerződés módosítás volt folyamatban 

2018.03.28 – 2019.06.13 – ig. Az IH. döntés meghozatala,  

az új Konzorciumi és Támogatási szerződés aláírása után 

van lehetőség az adott konzorciumi tag költségvetésének 

kiigazítására, módosítására és véglegesítésére. Jelenleg a 

módosítások egyeztetése zajlik. 

A módosított Támogatási 

szerződés  hatályba lépése. 

   

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok 

Feladat megnevezése 

Szerződéskötés 

időpontja 

Bruttó 

szerződött 

összeg 

Megjegyzés (teljesítés részben/egészben) 

Projektterv 2015.08.03 4.318.000 Ft 
Teljesítve 

2015.10.31 

Tervezés 
A konzorcium vezető által központilag kiválasztott ConstReal Mérnöki Iroda Kft. végezte 

a tervezési munkákat. 

Közb. szakértő 2017.12.01 1.454.023 Ft egészben teljesítve 

KTK nyilvánosság 
A Zala Megyei Önkormányzat látja el a Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának 

feladatait. 

Marketing 2018.04.16 1.498.000 Ft egészben teljesítve 

Műszaki ellenőr 
A konzorcium vezető által központilag kiválasztott ZALABER Kft. végezte a műszaki 

ellenőri munkákat 

Projektmenedzsment 
A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a 

projektmenedzseri feladatokat 

Kivitelező 2018.07.02 
nettó: 

129.989.710 Ft. 
egészben teljesítve 

 

 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése, a szakmai feladatok ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2019 október Új , módosított projekt költségvetés készítése  

2019 november Módosított Támogatási Szerződés beadása  

2020 december Projektzárás, záró beszámoló  

2021 január Záró elszámolás  

 Fenntartási időszaki jelentések 1-2-3-4-5 év  

   

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A projekt keszthelyi beruházásának fizikai befejezése  2018. november 22-én  megtörtént, a benyújtott 

számlákat a kiegyenlítettük. A pályázat  pénzügyi elszámolása folyamatban van, azonban tényleges 

elszámolás, csak  a költségsorok átcsoportosítását jóváhagyó IH döntés után lesz lehetőség. 
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VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, 

összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását 

A  pályázat  konzorciumi tagjainak sorában történt változtatások miatti szerződés módosítás volt 

folyamatban 2018.03.28 – 2019.06.13 – ig. Az IH. döntés meghozatala,  az új Konzorciumi és Támogatási 

szerződés aláírása után van lehetőség az adott konzorciumi tag költségvetésének kiigazítására, 

módosítására és véglegesítésére. Jelenleg a módosítások egyeztetése zajlik. 


