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Projekt tartalmának bemutatása:
Projekt célja:
A tervezett fejlesztés átfogó célja, hogy a projekt megvalósításával egy vonzó, magas
szolgáltatási színvonalú strand jöjjön létre, mely ezáltal több látogatót vonz. A kiszolgáló
létesítmények fejlesztésével nem csak a strand funkciója bővül, hanem rosszabb idő esetén
is lehetőséget biztosít az oda
látogatóknak
a
hasznos
szabadidő eltöltésére. A strand
biztonságossá
tétele
elengedhetetlen a 21. században.
A fejlesztések révén több vendég
– főleg családok – várható a
településen, melyek kiszolgálása
a helyi vállalkozók feladata, ezzel
növelve
bevételeiket,
javítva
megélhetésüket.
A strand fejlesztése úgy kerül
megtervezésre,
hogy
a
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horgászturizmust minden eszközzel támogassa. Az Önkormányzat a projekt kapcsán
vállalja, hogy a téli időszakban kulturált helyet biztosít a horgászoknak, illetve a téli
sportolásnak.
A projekt műszaki-szakmai tartalma, eredménye, célcsoportok
1. Kertépítészeti munkák, parkosítás:
Tervezett fejlesztés: Részben új burkolatok kerülnek kialakításra. Megújításra kerül a
növényzet (árnyékot adó fás növényzet telepítése, gyepesítés, öntöző rendszer kiépítése.).
Várható eredmény: Megfelelő színvonalú, karbantartható zöldfelület biztosítása,
komfortosabb strandolási lehetőségek.
Célcsoport: strandot használók, horgászok
2. Megfelelő színvonalú strand fogadó és szociális tér kialakítása:
Tervezett fejlesztés: A tervezett fejlesztés a régi, meglévő épületek teljes bontásával számol,
a meglévő strandi épületek helyére kerül az új kiszolgáló épület. A fedett-nyitott főbejárat
legördülő biztonsági ráccsal lesz zárható, a vendégforgalmat számláló rögzíti. A főbejárati
rész keleti oldalára kerülnek a kiszolgáló funkciók (pl.: büfé). A bejárattól nyugatra a
strandüzemeltetéséhez szükséges szociális helyiségek, tárolók, valamint a vendégek
részére vizesblokkok és öltözők kerülnek kialakításra. Az új strandi épületek és a strand
teljes területe akadálymentes kialakítású lesz. A strand használati meleg víz szükségletét
napkollektorok fogják biztosítani..
Várható eredmény: Színvonalas szociális terek, strand kiszolgálást biztosító üzletek,
egységek kialakítása.
Célcsoport: strandot használók, horgászok
3. Parkoló és hozzá kapcsolódó útépítési munkák
Tervezett fejlesztés: A strand előtt összesen 39 db parkoló és a kapcsolódó út építésére,
csapadékvíz elvezetés megoldására kerül sor. A parkolók merőleges és 60 fokos beállásúak
lesznek: merőleges beállású 7 db, 60 fokos 28 db, mozgásukban korlátozottak részére 60
fokos 2 db, családi parkoló 60 fokos 2 db.
Várható eredmény: Megfelelő színvonalú parkolás biztosítása a strand használók számára.
Célcsoport: strandot használók, horgászok
A projekt mérföldkövei
1. Előkészítő szakasz
Megvalósítani tervezett eredmény: Marketing stratégia; Partnerségi együttműködések; TDM
szervezet nyilatkozata vagy Önkormányzat szándéknyilatkozata a majdani belépésről;
Műszaki tervek: engedélyezési és kiviteli tervek; konzorciumi megállapodás véglegesítése;
tulajdonviszonyok
rendezése;
projektmenedzsment;
kötelező
nyilvánosság biztosítása
Mérföldkő elérésének tervezett
dátuma: 2019. február 26.
2. Közbeszerzés lefolytatása
Megvalósítani kívánt eredmény: A
kivitelezésre
vonatkozó
közbeszerzés
lebonyolítása,
projektmenedzsment,
kötelező
nyilvánosság biztosítása
Mérföldkő elérésének tervezett
dátuma: 2019. május 31.
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3. Kivitelezés 25 %-os teljesítése:
Megvalósítani kívánt eredmény: Strandépületek bontása és épületek építésének
megkezdése; továbbá a parkoló terület építésének elkezdése; terület előkészítés;
projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019. július 31.
4. Kivitelezés 50 %-os teljesítése
Megvalósítani kívánt eredmény: Parkoló és a hozzá kapcsolódó útszakasz kiépítése; strand
szociális és kiszolgáló épületeinek építése; projektmenedzsment, műszaki ellenőr
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.szeptember 30.
5. Kivitelezés 75 %-os teljesítése
Megvalósítani kívánt eredmény: Kertépítési munkálatok és strand épületeinek építése;
projektmenedzsment, műszaki ellenőr; tartalék
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019. október 31.
6. Projekt zárása és kivitelezés 100 %-os teljesítése
Megvalósítani kívánt eredmény: Kertépítési munkák befejezése; strand épületeinek
befejezése; projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása; műszaki ellenőr,
tartalék
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019. november 30.
A tervezett fejlesztés hozzájárul Örvényes község népességének megtartásához,
életminősségének javításához és a munkaképesség fenntartásához.
A projekt biztosítja a strand üzemeltetésével kapcsolatosan – büfék, ajándék üzlet,
zöldséges működése során – a jelenlegi munkahelyek megtartását, valamint új munkahely
kialakítását – pályázati vállalása 1 fő turisztikai szakember alkalmazása a fenntartási
időszakban. Az új épületek kialakítása a jelenlegi munkafeltételek javulását eredményezi
infrastrukturális oldalról.
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