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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Döntés a MTÜ Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében való
részvételről a Szepezdfürdői és Központi strandok fejlesztésére
vonatkozóan, ajánlattevők kiválasztása pályázatírásra

Előterjesztő:

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Magyar Turisztikai Ügynökség Magyarország Kormányának támogatásával 2017-ben
indította el a strandfejlesztési programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi
strand megújuljon.
A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemének célja a Balaton, Velencei-tó, a
Dunakanyar, valamint a Duna és Tisza folyók magyarországi szakaszán lévő, természetes
fürdőhely üzemeltetési engedéllyel rendelkező strandok fenntartható fejlesztése, turisztikai
vonzerejének növelése és európai szinten is versenyképessé tétele.
A felhívás keretösszege 3 milliárd forint, az elnyerhető maximális támogatás 30 millió forint,
amelyre támogatási igényt 2020. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban van
lehetőség benyújtani kizárólag postai úton.
A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek az alábbi telekhatáron belüli
infrastrukturális fejlesztések:
1. Vizesblokk/ok felújítása, létesítése családbarát szempontok alapján, kiemelten kezelve a
kisgyermekkel használható vizesblokkok kialakítását
2. Baba-mama szoba felújítása/létesítése
3. Vízbejutás feltételeinek javítása: stégek, akadálymentes stégek és napozó stégek
felújítása/telepítése
4. Zöldterületi felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése: füvesítés, virágosítás,
öntözőrendszer kiépítése, csapadékelvezetés kialakítása, javítása, cseréje, térburkolat
cseréje/javítása
5. Utcabútorok, kültéri elemek megújítása, telepítése, cseréje
6. Öltözőkabinok és beltéri öltözők felújítása, újak létesítése családbarát szempontok
alapján, egységes megjelenés biztosításával
7. Kültéri zuhanyzók felújítása, létesítése
8. Tájékoztató információs pontok létrehozása (pl. iránymutató táblák, vízszint, vízminőség,
hőfok jelző táblák, felületek), továbbá a pénztár és bejárat egységes arculatának kialakítása
9. Wifi elérhetőség biztosítása (térítésmentes wifi hálózat kialakítása)
10. Árnyékolók, napvitorlák beszerzése, kihelyezése

A pályázati forrásból támogatott projektelemek kialakításánál a Magyar Turisztikai
Ügynökség egységes arculati elemeinek alkalmazása kötelező.
A pályázat beadásához célszerű pályázatírót igénybe venni, aki a teljes folyamatot végigviszi.
Ez a költség a pályázatban nem elszámolható, ezért javaslom, hogy három gazdasági
szereplőtől kérjünk ajánlatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonszepezd
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kisfaludy Strandfejlesztési
Konstrukció IV. ütemében a Szepezdfürdői és
Központi strandok fejlesztésére pályázatot nyújt be.
A projektmenedzsmenti feladatok
ajánlattételre kéri fel az alábbi
szereplőket:

ellátására
gazdasági

1. Optimum Term Kft.
1134 Budapest, Gidófalvy u 33.
2. Maturitas Kft.
9177 Ásványráró, Fecske utca 4.
3. Novitatis Kft.
1212 Budapest, Vereckei utca 13.
A beszerzési eljárás bírálati szempontja
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.
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Felhatalmazza a polgármestert az eljárás
lefolytatására és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szentantalfa, 2020. szeptember 4.
dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

