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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY    
PARTI SÉTÁNY, KERÉKPÁRÚT ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA 
BALATONF ŰZFŐN 
 
Balatonf űzfő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a balat onfűzfői parti sétány és kerékpárút 
kialakítására, valamint kiegészít ő kerékpáros turisztikai szolgáltatások megvalósítás ára. Ennek 
eredményeképpen 449 333 824 Ft összeg ű vissza nem térítend ő támogatást nyert az Új Széchenyi 
Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Közép- Dunántúli Operatív Program 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejleszté se” cím ű, KDOP- 2.1.1/D-12 kódszámú pályázatán. 
 
A fejlesztés során a Balaton part-menti attrakciók felfűzése valósul meg a Fövenyfürdőtől egészen Tobruk 

városrész végéig, részben a projekt keretében megvalósuló sétány- és kerékpárút szakaszok, részben a 

meglévő gyalogutak és a Balatoni kerékpáros körút meglévő kerékpárút szakaszai által. Meglévő, a parti 

sétány és a kerékpárút által érintett attrakciók és szolgáltatások: Fövenyfürdő, Szörfcentrum, 3 vitorláskikötő 

és 1 csónakkikötő, horgásztelep, Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping, a Tobruki csónakkikötő és a Fűzfői-
öböl közötti természetközeli erdő tisztásokkal, az ún. Panoráma Kilátópont és Panoráma híd, a Tobruki 

Strand, valamint a Tobruki Strand területén található szabadtéri színpad, amely a település nyári 

szabadidős-kulturális kínálatát erősíti. 

 

A projekt keretében kialakításra kerülő kisebb élményelemek, attrakciók: kisgyermekek által is használható 
játszótér a Fövenystrand felőli sétányszakaszon, esőház a Panoráma Kilátópont mellett, gyalogos és 

kerékpáros pihenőhelyek a Kilátópontnál, a Fűzfői-öböl csücskében, valamint a projekt keretében létrejövő 

kerékpáros információs pontnál, ivókutak a pihenőhelyeken, kilátó domb, napozó és pihenő kövek. A projekt 

keretében kialakításra kerülő kerékpáros turisztikai attrakciók és szolgáltatások: kerékpáros pihenőhelyek, 
kerékpártámaszok, kerékpáros információs táblák, kerékpáros információs pont. 

 

A projektet Balatonfűzfő Város Önkormányzata, konzorciumi partner bevonása nélkül kívánja megvalósítani. 

A beruházás megvalósítása során együttműködő partnerek – civil szervezetek és vállalkozások – nemcsak a 

pályázat benyújtását megelőző tervezési folyamatban vettek részt, hanem a projekt megvalósítása és 
eredményeinek fenntartása során is aktívan közreműködnek a pályázathoz csatolt együttműködési 

megállapodásoknak megfelelően.  

 

A projekt keretében az önkormányzat nyári szezonban, májustól októberig 4 fő részmunkaidős, 4 órás 
munkavállaló, téli szezonban, novembertől áprilisig 2 fő teljes munkaidős, 8 órás munkavállaló részére 

teremt munkahelyet. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A kivitelezési munkálatok 2015. június 29-én megkezdődtek. A beruházás végleges műszaki átadás-

átvételének tervezett időpontja 2015. október 26. 

 
2015. július 25-én a Tobruki Strand bejárata mellett a projektnyitó rendezvény keretében lerakták a projekt 

alapkövét és elhelyeztek egy időkapszulát is, amelybe a Balatonfűzfői Hírlap, a Honismereti Füzetek 

legfrissebb kiadása, a Napló aznapi száma, egy pen drive a város imázs filmjével és imázs fotóival, valamint 

magyar forint került. 
 

„A balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakításával a város életében egyik legfontosabb prioritásként 

jelentkező fejlesztés valósulhat meg, amely a település jövőjének alakulása szempontjából döntő 

fontosságú.” – mondta köszöntő beszédében Marton Béla polgármester. 


