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Beszámoló a BYC Ingatlan Kft. 
beruházásáról

Közgyűlés – 2014. november 15. 

BYC Klubszoba

"Turisztikai szolgáltatások, közösségi funkciók 
kialakítása és fejlesztése a 

145 éves Balatonfüredi Yacht Club 
vitorláskikötőjében"

• 2012. október 01. 

• Pályázat neve: Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése

• Pályázat kódja: KDOP-2.1.1/D-12.

60%

40%

Támogatottság

támogatás

önrész

Jó id őben, Jó helyen

Most már biztosan tudható, a következő 
pályázati időszakban nem lehet ilyen 

beruházásra támogatást kapni ebben a 
térségben.

A lehet őséggel jó id őben és jól 
éltünk!

• A projekt fizikai befejezésének tervezett napja : 

2015. szeptember 30.

• A projekt fizikai befejezésének tényleges 
időpontja : 

2014. szeptember 30. 

2013. szeptember - október
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2013. november - december

2014. január - február
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2014. március - április
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2014. május
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Átadási ünnepség – 2014. július 19. 



2014.11.18.

6

Események

2013. 09. 17. Döntés a kivitelezőről – GÓTIKA 
KFT

Műszaki tartalom egyeztetés

2013. 09. 23. Generál kivitelezői szerződés 
aláírása

2013. 10. 01. Kiviteli terv elkészülte

2013. 10. 02. Kivitelezés megkezdése

Jelen állapot

• A kivitelezés lezárult

• A műszaki átadás lezárult

• Az eddig szükséges pénzügyi teljesítések 
rendben

• A költségek szinten tartására folyamatos 
műszaki tartalom kontroll és egyeztetés 
eredményes volt

Jelen állapot

• Új beléptető rendszer és sorompó került 
kialakítása

• A bútorzatok beszerzése megtörtént

• Van jogerős használatbavételi engedély

• Az ingatlan nyilvántartásban feltüntetésre került

• A pályázati elszámolás zajlik

• Az ingatlant belaktuk, jól működik

SAJÁT ERŐ FINANSZÍROZÁS

Saját erő: 103.894.335.-Ft

Önkormányzati támogatás 2013

(vissza nem térítendő) 5.000.000.- Ft

Önkormányzati támogatás 2014

(vissza nem térítendő) 45.000.000.- Ft

összesen 50.000.000.- Ft

SAJÁT ERŐ FINANSZÍROZÁS
Büfé 10 éves bérlet előre fizetéssel

15.000.000.- Ft

(A következő évek bevétel kiesésének finanszírozására az Önkormányzat megemeli évi 
1.200.000.- Ft-tal az éves támogatást 10 éven át összesen 12.000.000.- Ft)

A büfé üzemeltetőjének kiválasztása során döntés született a 
koncepcióváltásról:

– Szerződés 2+3 évre 1.750.000.- Ft + áfa / év bérleti díj
– Büfé kialakításának emelt szerkezetkész szintje a BYC Ingatlan Kft költsége 

lesz

A kies ő költségmegtakarításra megoldást kell találni!

Saját erő finanszírozás

Tagonként min. 1 éves tagdíjbefizetésnek
megfelelő tagi hozzájárulás 

~15.000.000.- Ft
(2014. márciusi beérkezéssel akár részletfizetésben is.)

A tagdíjak befizetése nem történik az előzetes terv szerint, 
sokan kértek részletfizetést amit nem teljesítenek időben 
illetve több mint 50 tag / pártoló tag lépett ki.

A kies ő bevételre megoldást kell találni!
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Saját erő finanszírozás

Növekedési Hitel 2,5 % kamatszinten

24.000.000.- Ft

Többlet munkák

Nem volt a szerződés része, de döntésünk alapján 
megépítettük:
1. környezetrendezés (15 cm humusz+növények) 
2. büfé kialakítás
3. büfé átjáró nyílászáró 2 db
4. beléptető rendszer, gyengeáram kiegészítések

Értéke 37.353.789.- Ft
Forrás: öner ő + városi támogatás

Többlet beszerzések

Nem volt a szerződés része, de döntésünk alapján 
beszereztük:

1. irodabútorzat 

2. szobák bútorzata

3. klubszoba bútorzat

Forrás : támogatások, öner ő

Értéke 5.900.000.- Ft

Pályázat lezárása

• 2014. szeptember 30. 

• Utolsó kifizetés igénylés leadva

• Hiánypótlás kezelése folyamatban

• Helyszíni ellenőrzés várhatóan 2014. 
decemberében

• Pályázati támogatásból eddig le nem hívott 
összeg ~ 790 e.- Ft

Köszönöm a figyelmet!


