
 

 

  1. számú melléklet 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS A VÁROS TURIZMUSÁT ÉRINTŐ 
TOP PÁLYÁZATOKRÓL 

 
 
1. A TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 azonosító számú „Keszthelyi Városi Strand társadalmi 

és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” című projekt 
keretén belül valósul meg a városi strand részbeni modernizálása, felújítása és az új építésű 
stég oldalára egy vízi játszópark kialakítása. 
A projekt az eredeti változathoz képest 59,4%-os támogatásban részesült, így a 
megvalósításra fordítható támogatási összeg: bruttó: 288.223.133,-Ft. 
Család- és gyermekbarát projektelemek a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan 
valósulnak meg és a családbarát kínálati elemek korosztályonként kerülnek kialakításra. 
A jelenleg öltözőként funkcionáló helyiség oldalfalainak lebontásával a meglévő tető és a 
függőszerkezet felújításával, árnyékolt gyerekjátszó és animációs helyiség, pelenkázó, baba-
mama szoba készülhet, strandkönyvtárral. 
A déli oldalon lévő bejáratnál a csarnok jellegű épületben kiépítésre kerülhetnek pénztárak, 
elsősegély helyiség, vizesblokkok, akadálymentes WC és ajándékbolt. Az attrakció 
arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség elsősorban a strandra jegyet 
váltó látogatók igényeit szolgálja ki. 
A bejárattal szemben a teresedés másik oldalán a strand területén egy fedett kerékpártároló 
épülhet, ahol biztonságosan, az időjárás viszontagságaitól részben védetten lehet majd a 
kerékpárokat tárolni a strandolás ideje alatt. 
A sportpályák dél-nyugati oldalára egy új építésű vizesblokk készülhet, melyben férfi és női 
WC-k, akadálymentes WC, zuhanyzók és mosdók (egy helyiségben) kerülhetnek 
kialakításra. 
Nagy felületű napozóstég építésére kerülhet sor a parttól kb. 25 m-re, és ehhez kapcsolódva 
kerülhet telepítésre egy vízi játszópark, Aquaglide élményelemekkel a hozzá való 
kiegészítőkkel együtt.  
A strand különböző területein gyermek-játszóterek telepítése valósulhat meg fa 
játékvonattal, rugós állatfigurákkal és hintákkal. 
A teljes strand területén egységes padok, szemetesek, szabadtéri öltözők kerülnek 
elhelyezésre acél és fa szerkezetekből. 
 
A Támogatási Szerződés megkötése óta eltelt időben a mérföldkövekben előírt feladatokat a 
projektmenedzsment elvégezte, mely során a különböző tevékenységek megvalósítására 
beszerzési eljárásokat bonyolított le. Kiválasztásra került a tervező, a közbeszerzési szakértő, 
a kötelező nyilvánosság és a marketing tevékenységeket végző szakember. 
A tervező az engedélyes és kiviteli terveket elkészítette, melyek alapján a közbeszerzési 
eljárás előkészítése megtörtént és jelenleg a kivitelezői kiírási dokumentáció jóváhagyása van 
folyamatban. 
A projekt építési beruházásának várható kezdete 2019. szeptember hó és a befejezése pedig 
2020. május 31., mely idő alatt az eszközbeszerzés is megtörténik, így a jövő évi strandszezon 
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már zavartalanul elindulhat. 
A 2020-as strandszezon előtt a projekt által elvégzett fejlesztésekkel és az eszközökkel 
megismertetjük a vendégeket és megfelelő programokkal, szóró- és reklám anyagokkal 
felkeltjük érdeklődésüket. 
A megújult strand népszerűsítésére, bemutatására elkészítésre kerül a „Keszthely Strandja” 
egyedi logó, a strand honlapja, internetes kampánya, amelyben komplex online megjelenés 
kerül biztosításra a magas látogatottságot elérő turisztikai, utazással foglalkozó, kulturális, 
sport- és gazdasági blogokon, illetve azok közösségi médiafelületén. Emellett sor kerülhet 
sport és szabadidő programok és újságírói tanulmányút szervezésére a megújult strand 
bemutatása és népszerűsítése céljából. 
Reméljük, hogy a fejlesztésekkel és azok népszerűsítésével minél több látogatót tudunk a 
városi strandra csábítani, hozzájárulva a turistaszezonban vagy azon kívül ide látogatók 
elégedettségének növeléséhez, összességében a város turisztikai vonzerejének emeléséhez. 
 
Az elmúlt időszakban értékhatár alatti beszerzés keretén belül az építési műszaki ellenőr 
került kiválasztásra, és azt követően a Megbízási Szerződés 2019. április 01-én aláírásra 
került.     
A projekt megvalósításához tartozó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás anyagainak összeállítása a közbeszerzést bonyolító közreműködésével 
befejeződött. 2019. május 13-án nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése 
alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás megindításra került. Az eljárás tervezett 
ütemterve szerint a szerződéskötésre 2019. július 09-én kerülhet sor, de az eljárásban 
meghatározásra került, hogy a szerződés aláírását követően a munkaterület átadás 
legkorábbi időpontja 2019. szeptember 1. lehet, a nyári szezon zavartalan lebonyolítása 
miatt. 
 
2. A TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 számú „Keszthely Zöld Város” című projekt Keszthely 
több turisztikailag hangsúlyos területéhez kapcsolódik. Összességében a városkép 
fejlesztésében, az ún. „Zöld Város – Green City” szemlélet erősítésében is nagy szerepet 
betöltő beruházás érinti a város legnagyobb egybefüggő zöldfelületével rendelkező, de jelen 
állapotában kiterjedt, kihasználatlan és leromlott állapotú területekkel rendelkező Helikon 
parkot, a városközpont közvetlen szomszédságában található és rendkívül forgalmas 
Zeppelin teret, a Fő teret és a Sétáló utcát valamint a KRESZ park területét. 
A tervezett beruházás központi magját azok az ún. zöldfelületi attrakciós elemek képezik, 
melyeket a pályázati felhívás önállóan támogathatóként jelöl meg. Ilyenek a „teljesség igénye 
nélkül” zöldfelületek rekonstrukciója, Helikon parki játszótér, kutya agility park, Helikon 
emlékmű szomszédságába tervezett olvasókert, természetvédelmi és patakparti tanösvény, 
rekreációs pontok, zöldfelület növelése, stb. A beruházások járulékos elemeként a pályázat 
korlátozott módon támogat közlekedőfelületi, parkoló és közmű rekonstrukciót, köztéri 
bútorokat, közvilágítás kiépítését, melyek összevont támogatási összege nem érheti el a 
projekt költségvetésének 40%-át. 
 
A pályázat beadásakor elkészített koncepciótervek továbbgondolásával, finomításával, 
valamint a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg és a jellemzően infrastrukturális és 
eszközbeszerzést érintő pénzügyi korlátok figyelembe vételével elkészültek a projekt 
engedélyes és kiviteli tervei, meghatározásra kerültek azok a célterületek, amelyek a projekt 
keretében megvalósítható végső műszaki tartalmat jelentik. A tervezett és a pályázatban 
benyújtott beruházási célterületek közül végül a Kastély utca rekonstrukciója kimaradt, 
mivel megújítása csak magas infrastrukturális költséghányaddal oldható meg, ez pedig 
projektszinten kimeríti a Felhívás által meghatározott, erre a célra fordítható keretösszeget. 
A tervek elkészítése folyamatos kontroll mellett zajlott. A jóváhagyási, engedélyes majd 
végleges kiviteli tervek összeállítását, a célterületek meghatározását, és végül a műszaki 
tartalom költségvetési kereteknek megfelelő szűkítését is ismételt vezetői egyeztetések és 
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megbeszélések kísérték. A tervegyeztetéseken, megbeszéléseken és a kiviteli tervekben 
rögzített végső műszaki tartalom kialakításában a tervezőkön felül részt vettek többek 
között: Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint 
alpolgármester, Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója és 
projektkoordinátor, valamint a jelentősebb közművek kezelői, a DRV, E.ON villamos és gáz 
üzletág és a HIR-SAT Kft. képviselői, továbbá a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
szakemberei. 
 
A projekt jelenlegi fázisában a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 
előkészítésének szakaszában tart, mellyel párhuzamosan zajlik a Támogató Szervezet és a 
Magyar Államkincstár közreműködésével a támogatási szerződés módosítása, a végleges 
műszaki tartalom elfogadtatása érdekében. A két folyamat összefügg egymással, ugyanis a 
közbeszerzés lefolytatásának feltétele, hogy a Támogató a beruházás végleges műszaki 
tartalmát a terveknek megfelelően elfogadja. Az egyes beruházási elemek költségvetési 
besorolásának a Támogató által történő megváltoztatása, a teljes költségvetés, szélsőséges 
esetben a műszaki tartalom további módosítását vonhatja maga után. A projekt további 
ütemezése és a beruházás megkezdése így nagyban függ a közreműködő szervezet és a 
Támogató döntéshozatali folyamatának gyorsaságától. 
A projekt tervezett ütemezése szerint a kivitelező kiválasztása 2019. I. félévben lezárulna, és 
megkezdődhetne a kivitelezés. A várható befejezés a munkák előrehaladásának és a 
turisztikai szezonnal történő összeegyeztethetőségének függvényében 2020. őszére tehető. 
A projekt az infrastrukturális elemek mellett tartalmaz szemléletformáló elemeket is. Célzott 
tevékenységek többek között szerepel Arculati kézikönyv és projektlogó kidolgozása a Zöld 
Város gondolat jegyében, erre felfűzve a projekt keretében megszervezendő programok és 
alkalmazott eszközök. Az arculatfejlesztés keretében önálló honlap és részletes, 
folyamatosan frissülő fotódokumentáció segíti a tájékozódást. A környezettudatosság és az 
„élhető város” gondolatokra alapozva lakossági fórum kerül megszervezésre, Street-art 
programok és ifjúsági vetélkedők népszerűsítik a beruházás során megújult helyszíneket és a 
város továbbfejlesztésének megoldásait. A megújult Helikon parkban két napos családi és 
közösségi rendezvény keretében kerülnek majd bemutatásra az új és felújított zöldfelületi 
attrakciós elemek. Hasonló családi program kerülhet megszervezésre a megújított Zeppelin 
téren is. 
 
A megújuló zöldfelületek növelik a város vonzerejét, jelentős többletszolgáltatásokat 
nyújtanak az ide látogató vendégeknek, családoknak, turistaszezonban és várhatóan azon 
kívül is. A tájékoztató táblák és infokommunikációs eszközök széleskörű és egységes arculat 
szerinti alkalmazása, valamint az igénybe vehető szolgáltatások számának növelése, a szebb 
és funkcióiban megújult városi környezet nagyban hozzájárul a hozzánk látogatók 
komfortérzetének növeléséhez, az attrakciós elemek kihasználtságának maximalizálásához, 
ezzel a turistaszezonban, vagy azon kívül ide látogatók elégedettségének növeléséhez, 
összességében a város turisztikai vonzerejének emeléséhez. 
 
Az előző beszámoló készítése óta eltelt időszakban sem a közreműködő szervezet (MÁK), 
sem az Irányító Hatóság részéről nem érkezett válasz vagy tisztázó kérdés a benyújtott 
szerződésmódosítással, költségvetéssel, műszaki dokumentációval kapcsolatban. Az 
ügymenet előremozdítása érdekében lefolytatott személyes egyeztetést követően a 
Magyar Államkincstárnál a projekt kezelése és a pályázat ügyeinek intézése új 
ügyintézőhöz került át, nagyobb prioritást biztosítva ezzel a Keszthely szempontjából 
kiemelt jelentőségű fejlesztésnek. 
A közbeszerzés alapjául szolgáló műszaki dokumentáció, engedélyek, 
háttérdokumentumok rendezése és előkészítése megtörtént, az előkészítettség foka olyan, 
hogy a MÁK esetleges módosítási javaslatai, előírása esetén azok mielőbb átvezethetőek 
legyenek a teljes dokumentumokon, terveken. 
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3. A TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosító számú „A Reischl-féle sörház felújítása 

(barnamezős beruházás)” című projekt célja a keszthelyi belvárosban található Reischl-féle 
sörház és az ahhoz kapcsolódó jelenleg alulhasznosított területek teljes körű rekonstrukciója, 
amelynek eredményeképpen a belváros szívében, a helyreállított műemléképületben új 
kereskedelmi-szolgáltató terek létesülhetnek. Új és sokfunkciós, széles célcsoportokat 
kiszolgálni képes közösségi funkciók jöhetnek létre, megteremtve a keszthelyi kézműves 
sörfőzde alapjait. A projekt elsődlegesen a versenyképes, fenntartható, több lábon álló helyi 
gazdaság erősítéséhez, a foglalkoztatottság bővítésével és a lakosság életminőségének 
javításához járul hozzá. 
Megújításra kerülő új közcélú zöldfelületek nagysága 6.350 m2, a felújítandó összesített 
épülettér pedig 2.100 m2 lesz. 
 
A Támogatási Szerződés megkötése óta eltelt időben az 1. mérföldkőben előírt feladatokat a 
projektmenedzsment elvégezte, mely során a különböző tevékenységek megvalósítására 
beszerzési eljárásokat bonyolítottak le. Kiválasztásra került a tervező, a közbeszerzési 
szakértő, a kötelező nyilvánosságot, a marketinget és a műszaki ellenőri tevékenységeket 
végzők személye is. 
2018. május 31-ig elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, azonban a tervezői 
költségbecslés összege jelentősen meghaladta a projekt keretében rendelkezésre álló fedezeti 
összeget. Keszthely Város Önkormányzatának vezetői a műszaki tartalom csökkentésének és 
további források biztosításának lehetőségét megvizsgálták. Döntés született a műszaki 
tartalom fedezeti összeg erejéig történő lecsökkentésére és a tervek átdolgozására, mely már 
alkalmas volt a közbeszerzési eljárás megindítására. 
A rögzített nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 112. § (1) bekezdése alapján indított nyílt 
közbeszerzési eljárásrend alapján a 2018. október 26-án kiírt kivitelező kiválasztási folyamat 
jelenleg ajánlattételi szakaszban van, melynek következtében reményeink szerint 2019. 
áprilisában megtörténhet a kivitelezői szerződés megkötése, így a projekt fizikai befejezése 
2020. december 31-re várható. 
 
A nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján induló nyílt 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi szakasz lezárultával, a végső döntéshozatal előtt 
a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) folyamatba épített ellenőrzést végzett a 
272/2014. (XI.5.) Kormány rendeletben foglaltak szerint. Az utóellenőrzés 2019. május 16-
án támogató tartalmú záró tanúsítvány kiadásával zárult le. A végső döntés meghozatalára 
a 2019. május 29-ei soros képviselő-testületi ülésen kerülhet sor. Az eljárás lezárásaként 
megkötésre kerülő vállalkozási szerződés aláírása legkorábban június 12-én lehetséges. A 
kivitelezési munkák megkezdésével a pályázat megvalósításának legfontosabb része 
következik. A vállalkozási szerződésben teljesítési határidőként 15 hónap került 
meghatározásra. Júniusi szerződéskötés esetén a kivitelező által vállalt befejezési határidő 
2020. szeptember. A projekt tervezett zárása 2020. december 31-el tartható.     
 
Az elmúlt időszak marketing tevékenysége elsősorban a projekt várható eredményeinek 
népszerűsítését és a projektben résztvevők jobb megismerését segítik elő. Építőtábor 
keretében az állattenyésztéssel, növénytermesztéssel és élelmiszer-feldolgozással foglalkozó 
helyi termelők adtak át ismereteket és tapasztalatokat a támogató programokban résztvevő 
diákoknak. 
A projekt megvalósítása során emellett további események segítségével és marketing 
eszközökkel népszerűsítjük a pályázat célját és programját. Ilyen a kézi sörfőzés keretein 
belül az egyedi márka létrehozása, felépítése a termék arculatának megtervezése. Továbbá a 
keszthelyi Reischl családról szóló kiállítás összeállítása, bemutatása és szakmai nap 
szervezése a helyi termelők számára hasznos gyakorlati ismeretekkel, kapcsolatteremtési 
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lehetőségekkel. Továbbá bemutató fórumok megszervezésére kerülhet sor az épület 
kihasználható funkcióiról, valamint kétnapos rendezvény megtartását tervezzük 
helyitermék-vásárral, szórakoztató programokkal, értékes bemutatkozási lehetőségekkel a 
környék termelői számára és ismeretterjesztő, szemléletformáló céllal a lakosság részére. 
 
A megújuló „Reischl sörház” műemléki épülete és a hozzá tartozó zöld területek növelik a 
város vonzerejét, jelentős többletszolgáltatásokat nyújtanak az ide látogató vendégeknek, 
családoknak, turistaszezonban és várhatóan azon kívül is. Az épület új funkciói széleskörű 
lehetőséget biztosítanak a kézi sörfőzésnek, belülről modernül felszerelt műemlék épületben 
megtartható konferencia és a gasztro turizmusnak. A nagy park, új pihenési lehetőséggel 
járulhat hozzá a város nyugalmához. A megújult környezet nagy szerepet játszik a hozzánk 
látogatók komfortérzetének növeléséhez, ezzel a turistaszezonban vagy azon kívül ide 
látogatók elégedettségének növeléséhez, összességében a város turisztikai vonzerejének 
emeléséhez. 
 
Az elmúlt, vizsgált időszakban marketing rendezvény nem volt. 
 
4. A TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 számú „Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a 
keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című projekt esetében az épület egy 
elkülönülő részének felújításával lehetőség lesz a helyi mezőgazdasági termelők termékeinek 
rövid ellátási láncon keresztül, a lehető legrövidebb úton a fogyasztókhoz történő 
eljuttatására. A fejlesztés során a helyi termelők piacra jutásának támogatása valósul meg az 
üzlethelyiség és szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítésével, a 
helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztések gyűjtőpont (hub) jellegű 
megvalósításával. A termelést követő műveletekhez, a mezőgazdasági termékek 
kezeléséhez, azaz hűtéshez, tároláshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítésével biztosítható lesz azok szolgáltatásként történő kiajánlása. A 
meglévő épület helyreállítása, felújítása a szükséges épületgépészeti beruházások 
végrehajtása a projekt elválaszthatatlan részét képezik a fejlesztéshez nélkülözhetetlen 
eszközök beszerzésével együtt. Az önálló gépészeti beszerzések a szövetkezeti boltban 
történő értékesítés szükséges kellékei. Az üzletberendezés tartalmaz bemutató és kínáló 
pultokat, mérlegeket, pénztárgépeket, számítógépeket, valamint a személyesség 
biztosításának megteremtése érdekében a termelőt is bemutató digitális formában rögzített 
képi, mozgóképi dokumentációkat, a vásárlók részére való közvetítését lehetővé tevő 
eszközöket. 
A projekt keretén belül a keszthelyi Reischl sörház Deák Ferenc utcai barokk szárnyának 
felújítására is sor kerül. Az épületben helyet kap egy 57,78 m2-es, illetve egy 26,73 m2-es 
üzlettér, egy 16,30 m2-es raktár, egy 26,33 m2-es tároló, egy 19,04 m2-es csomagoló, egy 17, 58 
m2-es hűtő, egy 52,02 m2-es közlekedő, valamint egy 30,21 m2-es szociális helyiség. 
 
A Támogatási Szerződés megkötése óta eltelt időben a mérföldkövekben előírt feladatokat a 
projektmenedzsment elvégezte, mely során a különböző tevékenységek megvalósítására 
beszerzési eljárásokat bonyolítottak le. Kiválasztásra került a tervező, a közbeszerzési 
tanácsadó, a kötelező nyilvánosságot, a marketinget és a műszaki ellenőri tevékenységeket 
végzők személye. 
Az elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján kiírásra került a kivitelező kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az első eljárás ajánlattétel hiányában érvénytelen lett, míg a 
második eljárás az ajánlattevő hiánypótlásának elmulasztása miatt eredménytelenül zárult. 
Jelenleg a harmadik eljárás ajánlattételi szakasza folyik. 
Az ismert közbeszerzési eljárásrend alapján reményeink szerint 2019. április hónapban 
megtörténhet a kivitelezői szerződés megkötése, melynek alapján a projekt fizikai befejezése 
2019. december 31-re várható. 
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„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosító számú 
projekt, kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásával együtt került kiírásra az 
adott projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás, a két projekt egy 
helyrajzi számon valósul meg, így térben és időben is összeér a két beruházás. Az 
eljárásban törekedtünk arra, hogy lehetőleg egy kivitelező valósítsa meg a két beruházást.  
 
Az elmúlt időszak marketing tevékenységei elsősorban a projekt várható eredményeinek 
népszerűsítését és a projektben résztvevők jobb megismerését segítették elő. 
Megrendezésre került a lakosság számára szórakoztató program keretén belül 2018-ban az I. 
Keszthelyi Gasztro SOKKK fesztivál a helyi termékek vására, ismeretterjesztéssel a helyi 
termékek népszerűsítése is szemléletformálási céllal. A rendezvény célja elsősorban a helyi 
gasztronómia bemutatása volt, így a helyi éttermek és termelők a speciális finomságok széles 
repertoárjával várták az érdeklődőket, továbbá a környékbeli termelők kínálta ízek és nedűk, 
gasztronómiai különlegességek, igényes street food, látványkonyha és egyéb érdekes 
bemutatók csalogatták a kóstolni, vásárolni szándékozókat. Bemutatkoztak a környék 
legjobb – híres és kevésbé ismert – éttermei és őstermelői ételeikkel és italaikkal: többek 
között kézműves sörrel, sajttal és más tejtermékekkel, adalékmentes húsételekkel, zalai 
zöldségekkel és gyümölcsökkel, vegán finomságokkal. Emellett kézműves termékek és 
egyéb vásári portékák kínálata színesítette a rendezvényt. 
A „Helyi termelők találkozója” szakmai rendezvényt és vásárt szerveztünk, melynek fő célja 
a helyi termelők és kínálatuk megismertetése a lakossággal, valamint a helyi termelők 
egymás közötti együttműködési kapcsolatainak segítése, erősítése volt. A rendezvények 
népszerűsítéséhez, hirdetéséhez szükséges reklám anyagok, TV hirdetések, zászlók és 
molinók erősítették a marketingtevékenységet. 
 
Az elmúlt, vizsgált időszakban marketing rendezvény nem volt. 
 
5. A TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Ingyenes B+R parkoló kialakítása a 

keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében” című pályázat keretében 
megvalósuló beruházás célja a fenntartható városi mobilitás és a káros-anyag kibocsátás-
csökkentés előmozdítása érdekében kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Keszthelyen. 
 
Az első beavatkozási helyszín a belváros előterében a Georgikon és Bercsényi Miklós utcai 
csomópont környéke, ahol egy ingyenes 60 gépkocsi- és 60 kerékpár férőhelyes belvárosi 
B+R parkoló, valamint a parkolót a belváros meglevő kerékpárforgalmi hálózatába 
bekapcsoló kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása valósulhat meg. Második helyszínen az 
eddig a kerékpáros hálózatba be nem kapcsolt Ny-i városrész kerékpárosbarát közlekedési 
feltételeit megteremtve a Stromfeld Aurél utcán, annak teljes hosszában, valamint a 
városrész K-Ny irányú tengelyét alkotó Vaszary Kolos utcában folytatólagosan Ny-i 
irányban egészen a Pipacs utcai kereszteződésig, K-i irányban az Életfa Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskoláig kerékpárút kerülhet kijelölésre. A kiépítésre, és kijelölésre 
kerülő kerékpárutak tervezett hossza 870 m. A beruházás részeként a B+R parkolóban 
kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építésére, 
beszerzésére, elhelyezésére is sor kerülhet térfigyelő kamera rendszer telepítésével együtt. A 
fenti fejlesztések eredményeként a nyugati városrész kerékpáros összeköttetése a belvárossal 
biztosítottá válik, javítva ezzel a város kerékpárút hálózati ellátottságát és egyben hozzájárul 
a kerékpáros turizmus számára vonzóbb infrastrukturális háttér megteremtéséhez. A projekt 
keretében sor kerülhet kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú 
szemléletformáló kampány megvalósítására (a megváltozott forgalmi rendet ismertető 
kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása, Bringázz a munkába, 
BringaSuli/BringaAkadémia programhoz való csatlakozás, mobilitási héthez kapcsolódó 
rendezvény). 
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A támogatási szerződés megkötéséhez a Magyar Államkincstár feltételül szabta a műszaki 
tartalom kiegészítését (nevezetesen, hogy a projekt tartalmazzon kerékpárforgalmi 
létesítmény kialakítását is). Az átdolgozott műszaki tartalom megtervezése, előzetes 
egyeztetése az Irányító Hatósággal 2018 nyarán megtörtént. Több körben az észrevételek 
alapján módosított, majd jóváhagyott kiegészített műszaki tartalomnak megfelelően a 
pályázati adatlap és mellékletei átdolgozásra kerültek, melynek alapján 2018. augusztusban 
megszületett a támogatási döntés. 
Tekintettel arra, hogy a 2016-ban benyújtott pályázat támogatási szerződésének megkötésére 
2018. augusztusban kerülhetett sor – a Közreműködő Szervezettel a TSZ kötési folyamat 
során egyeztetett módon – a támogatási szerződés megkötését követően módosítási igény 
került benyújtásra a projekt valós és reális megvalósítási ütemének megfelelő mérföldkő 
határidőkre vonatkozóan. 
 
A projekt 1. mérföldkövéig a támogatási szerződésben előírtaknak megfelelően elvégeztük a 
meglevő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) kiegészítését, aktualizálását a Felhívás 3.2 
pontjában foglaltak szerint. A kiegészített KHT egyeztetés céljából megküldésre került az e 
tárgyban illetékességgel rendelkező Nemzeti Innovációs és Technológiai Minisztérium 
részére, amely támogató szakmai állásfoglalását részünkre visszaküldte. 
Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a 2. mérföldkőig teljesítendő műszaki tervek 
és engedélyes tervdokumentáció készítését végző tervező. A beadott pályázat műszaki 
tartalmának megfelelő engedélyezési tervdokumentációt Keszthely Város Önkormányzata 
már a TSZ kötést megelőzően elkészíttette, azonban a TSZ kötési feltételek teljesítése miatt 
szükségessé vált a pályázat műszaki tartalmának kiegészítése kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakításával. Ennek megfelelően az önkormányzat tervkiegészítésként megrendelte az 
engedélyes tervdokumentáció kibővített műszaki tartalomnak megfelelő kiegészítő 
tervezését.  
 
A kiegészített műszaki tartalomnak megfelelő engedélyes tervdokumentáció elkészült, 
amely alapján az építési engedélyezési eljárás lefolytatásra került. Az építési engedélyt az 
engedélyező hatóság 2019.május 9-én kelt határozatával megadta. 
2019. április-májusban lefolytatásra kerültek a projekt sikeres megvalósításához 
szükséges, a pályázatban előírt további beszerzések, úgymint a kötelező nyilvánosság 
biztosítása, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő, projektmenedzsment, műszaki 
ellenőr, valamint a szemléletformáló kerékpáros kampány lebonyolítása. 
2019. áprilisban megérkezett a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás az MNV Zrt. részéről és megkötésre került a B+R parkoló által érintett állami 
tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a Keszthely Város Önkormányzata számára ingyenes 
használatot biztosító használati megállapodás a vagyonkezelő Helikon Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel. 
 
A beruházás kivitelezési munkái a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 
2019. szeptember elején kezdődnek és 2020. április végén zárulhatnak. Ezt követően kerül sor 
a kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló 
kampány megvalósítására 2020. június közepéig, ami egyben a projekt fizikai zárását is 
jelenti. 
 
Keszthely, 2019. május 16. 
 
 Készítette: 
 
 
 Szigligeti Aladár 
 osztályvezető 


