
 

„A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg” 

 

  

Kedvezményezett neve: Bachstedter József 

 

Támogatott projekt címe: Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Magánszálláshelyek és egyéb 

szálláshelyek fejlesztése 

Pályázat azonosító száma: TFC-M-1.1.2-2020-03301 

A szerződött támogatás összege: 2 000 000 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása: A Kisfaludy Program keretein belül 

vendégszobáink, a külső és a belső környezet egyaránt megújult.  

A fejlesztés fő célja a szálláshely minőségének, belső megjelenésének javítása volt: ennek keretében 

egyik projektelemként klímaberendezést telepíttettünk annak érdekében, hogy nyári időszakban is 

komfortosabban lehessen a szálláshelyet használni. A belső megújulás másik eleme a fürdőszoba és 

az előtér komplex felújítása volt: ennek keretében a régi vizesblokk és az előtér közötti fal 

elbontásával, minimális módosításával új zuhanyfülke került kialakításra, egyidejűleg a gépészeti, 

villamos szerelvények felújításra kerültek. Új hidegburkolat készült a fürdőben, valamint új tapéta 

és teljes festés az előtérben, illetve a szobákban. 

A kültéri beruházásként a szálláshely udvaron fa hinta (játszótér) építése történt. A vállalkozó által 

legyártott, megfelelő minőségű faanyagból készült hintát az udvaron összeépítette, és rögzítette, 

ezzel a szálláshelyet igénybe vevők kényelmes helyen tudnak pihenni, gyerekek játszani. 

Beszerzésre került egy új kanapé, melyet az előtérben helyeztünk el, hogy a szállóvendégek 

kényelmesen tudjanak elhelyezkedni pihenésük ideje alatt. Vásároltunk, és a szobákban 

elhelyeztünk továbbá új TV készülékeket is. 

 

A támogatott projekt befejezési dátuma: 2021. 01. 

 

 

Kedvezményezett neve: Bachstedter Józsefné 

 

Támogatott projekt címe: Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Magánszálláshelyek és egyéb 

szálláshelyek fejlesztése 

Pályázat azonosító száma: TFC-M-1.1.2-2020-03274 

A szerződött támogatás összege: 4 000 000 Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása: A Kisfaludy Program keretein belül 

vendégszobáink, a külső és a belső környezet egyaránt megújult 

A szálláshely külső és belső megjelenése, szolgáltatás fejlesztése keretében az alábbi beruházásokat 

végeztük el: 

- klímaberendezés telepítése a vendégek komfortérzetének javítása érdekében 

- cserépkályha telepítése az étkező fűtésére és esztétikai céllal 

- vizesblokkok felújítása 



- kültéri nyílászárók cseréje, a szálláshely külső megjelenésének javítása érdekében 

Kültéri beruházás keretében a vendégek pihenése céljából egy egyedi pad készült, melyet a 

vendégházhoz tartozó kertben helyeztünk el. A vendégek a nagy füves területen sportolhatnak, 

közben pedig leülve pihenhetnek a padon. 

A projekt részeként megvalósult eszközbeszerzés az alábbi főbb csomagokból áll: 

- bútorok: ágykeret+matrac, ágyneműtartó, 2 heverő, 2 éjjeli szekrény, sarokülőgarnitúra, egyedi 

bútorok 

A bútorok beszerzésének célja: kényelmesebb elhelyezés a vendégek számára, korszerű esztétikai 

körülmények 

- műszaki cikkek: 4 db tv, porszívó, takarító gép, szárító és mosógép 

Beszerzés célja: korszerű tv-ken a vendégek tudnak filmeket nézni, a porszívó és takarító gép, 

valamint a mosó és szárítógép a szálláshely tisztán tartásához, ágyneműk mosásához, illetve akár 

vendégek ruházatának mosásához megfelelő 

- kinti eszköz: trambulin - gyerekek szabadidős programjához 

 

 

A támogatott projekt befejezési dátuma: 2021. 05. 

 

„A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg” 


