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ELŐTERJESZTÉS 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 25. napján tartandó nyílt ülésére 

 
Tárgy: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú 

TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás 

Előkészítette: Ignácz Melinda műszaki ügyintéző 
Előterjesztő: Tömör István polgármester 
Melléklet: –  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Széchenyi 2020 keretei között kiírásra került a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program részeként a Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztéstárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati 
felhívás.  

A pályázat célja:  

térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai 
fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, 
koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, 
turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai 
hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a 
helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

 
Beadás kezdete  2016.02.25. 
Beadási határidő  2016.04.27. 
Támogatás mértéke  100% 
Támogatási minimum összege: 80.000.000,- Ft 
Támogatási maximum összege: 1.450.000.000,- Ft 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.900.000.000,- Ft 
Támogatott kérelmek száma: 18-21 db 
 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

A. A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 

Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell 
fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő 
látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni. 
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a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők 
fejlesztése 

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez 
kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, 
többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése. 

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, 
látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas 
turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása. 

- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment 
szolgáltatások létrehozása. 

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási 
formák kialakítása. 

- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) 
elemek létrehozása, fejlesztése. 

b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése 

A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó 
jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen 
felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez 
vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan. 

- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, 
kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: 
elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek 
biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek). 

- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé 
tevő infrastrukturális fejlesztések. 

B. Ökoturisztikai fejlesztések 

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség 
természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók 
létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések 
támogatása. 

a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai 
fejlesztései 

- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és 
fejlesztése. 

- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment 
szolgáltatások. 

- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése. 



 

 

BBB aaa lll aaa ttt ooo nnn kkk eee nnn eee sss eee    VVV ááá rrr ooo sss    

PPP ooo lll ggg ááá rrr mmm eee sss ttt eee rrr eee    

 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. 

Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 

Telefon: (+36-88) 481 087 

Telefax: (+36-88) 481 741 

Honlap: www.balatonkenese.hu  

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 

 

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási 
formák kialakítása. 

- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése. 

- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív 
hulladékgyűjtés, főzőhelyek kialakítása, stb. 

C. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések 

b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján 
fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) 
turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 

- - A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, 
fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek 
kialakítása. 

- - Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések: 

 A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, 
környezeti állapotának, vízminőségének javítása; 

 A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti 
területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi 
szemétzugok megszüntetése, partvédő művek átalakítása, lídós 
partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély alapján; 

 Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a 
megteremtése. 

c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív 
turisztikai kínálatának bővítése érdekében 

- Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek 
létesítése. 

- Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való 
bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út építése a 
megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, stb. 

- Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása. 

- Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, 
pihenőhely, főzőhely, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szemetesek, stb. 

- Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések. 

- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése. 
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Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

a) A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés. 

b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív 
turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának 
megteremtése. 

c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, 
szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai 
attrakció kiegészítő elemeként. 

d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs 
táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár 
parkolók, tárolók és támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási 
helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok 
átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges 
infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének 
fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem 
kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.  

e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését 
javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása. 

f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű 
restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, 
díszítőelemek restaurálása. 

g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása 
(pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat 
árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség stb.). Ezen fejlesztések 
csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció 
területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy 
elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. 

h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan 
rendezvénysátor beszerzése. 

i) Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését 
célzó képzés. 

j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása. 

k) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett 
turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan,  

 

Nem támogatható tevékenységek:  

a) Szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, 
kialakítása. 
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b) Medencék létesítése természetes fürdőhelyekhez kapcsolódó fejlesztések 
esetén. 

c) Gépjárművek, motoros vízi járművek beszerzése, gépjármű technikai 
sportokhoz kapcsolódó fejlesztések. 

d) Konferenciaközpontok, kultúrházak, sportcsarnokok, szabadidőközpontok 
fejlesztései. 

e) Golfpálya létesítése. 

f) Kalandparkok, hagyományos vidámparkok, vízi vidámparkok fejlesztése. 

g) Versenysport igényeinek kiszolgálására alkalmas létesítmények fejlesztései. 

h) Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivételt képeznek 
ez alól a kötelező nyilvánosság tevékenység keretén belül megvalósítandó 
rendezvények, pl. sajtónyilvános, záró rendezvény). 

i) Kizárólag kulturális célú felújítás, rekonstrukció, amennyiben reális 
turisztikai funkciókat és célokat nem tartalmaz. 

 
A megvalósításhoz szükséges humánerőforrásnak rendelkezésre kell állnia. A 

projekt szakmai tartalmának kidolgozásában, valamint a megvalósításban részt kell, 

hogy vegyen egy turisztikai szakértő (szakirányú végzettség (turizmus mellett 

közgazdász, település/területfejlesztő végzettség is elfogadható), és legalább 3 év 

turisztikai tapasztalat), akinek önéletrajza a projekt menedzsment teammel közösen 

bemutatásra kerül az üzleti tervben. 

Amennyiben egy önkormányzat a TOP-ból Idegenforgalmi adóbevételét 

meghaladó összegre pályázik, vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt az IFA állami 

kiegészítését turisztikai célra fordítja. A felhasználásról mind az érintett TDM 

szervezetnek (amennyiben van), mind az Irányító Hatóságnak évente beszámol. 

A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében a projektgazdának vállalnia 

kell, hogy legalább a projekt kötelező fenntartási időszakában szakirányú végzettségű, 

vagy legalább 3 év turisztikai tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat 

alkalmaz (kivéve kerékpáros turizmus fejlesztésére irányuló projektek esetén). A 

kritérium meglévő HR kapacitás, munkaerő meglétével is igazolható. 

A projektet megalapozó dokumentumokat és műszaki tervdokumentációkat, 

engedélyeket a támogatási szerződés hatálybelépését követő 18 hónapon belül kell 

elkészíteni, melyek költségei a projekt terhére elszámolhatóak. 

Igényelhető előleg: utófinanszírozású tevékenységekre 25%. A kivitelezés költségei 

szállítói finanszírozásúak. 
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Projektjavaslatok:  
 

 Tájház: Míves Szín befejezése - szigetelés, padlózat újragondolása, felújítása és 

kialakítása; Konyha befejezése; Foglalkozásokhoz asztalok székek, tárlók, 

vitrinek beszerzése; Udvarra fix búboskemence; Vizesblokk felújítása; 

 Iparosház épületének felújítása, funkcióbővítése,  

 Rendezvények lebonyolításához szükséges infrastruktúra fejlesztése, 

eszközbeszerzések (rendezvénysátor, sörpadok, faházak, kordon, mobil lelátók, 

mobil nézőtér… stb), 

 Vak Bottyán strandon öltöző és szabadtéri zuhanyzó, napozó stég, vízi színpad 

és vízi kávézó kialakítása, Bezerédj strandon korszerű fogadóépület és mosdó 

kialakítása, játszóeszközök telepítése, a zöldfelület felújítása. 

 Tátorján tanösvény kialakítása. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és az abban 
foglaltak elfogadására. 

 
 

Balatonkenese, 2016. február 18. 
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Határozat-tervezet: 
 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 25.) Kt. határozata 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú TOP-
1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásról 

 
 
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi 2020 keretei között kiírásra került Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:   
 
1. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú TOP-1.2.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra.  

 
2. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket 

megtegye és a pályázatot benyújtsa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tömör István polgármester 
 
 
 
Balatonkenese, 2016. február 18. 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 
         Tömör István 
         polgármester 
 


