A balatonfűzfői Petőfi Sándor és
Nagy László utca felújítása
A projekt igénylés azonosító száma:
518 147
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 09. 01 – 2022. 05. 19.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Belügyminisztérium
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
VIA VOMITO Kft.
8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Tervező neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
A Belügyminisztérium által nyújtott támogatás összege: 12.436.856 Ft (50%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 12.436.856 Ft (50%).
A projekt összköltsége: 24.873.712 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. március 8-án támogatási kérelmet nyújtott be a
Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő városrészben található, Petőfi Sándor utca és a Tobruk városrészben
található Nagy László utca felújítására, amelynek eredményeként 12.436.856 Ft összegű vissza
nem térítendő hazai támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.” című pályázatán.
A Támogatói Okirat 2021. július 6-án lépett hatályba.
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Jelen projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a Fűzfőfürdő
városrészben található Petőfi Sándor utca (8175 Balatonfűzfő, 803, 862, 863 hrsz.) 260 méteres
szakaszának, valamint a Tobruk városrészben található Nagy László utca (8175 Balatonfűzfő, 1240,
1250, 1271, 1292/1 hrsz.) 220 méteres szakaszának felújítását valósította meg (1835 m2).
A kivitelezési munkálatok 2021. október 28-án kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadásátvételének időpontja 2022. május 19.
A Fűzfőfürdő városrészben található Petőfi Sándor utca és a Tobruk városrészben található Nagy
László utca felújítással érintett szakaszai leromlott (kátyús, deformálódott, repedezett) aszfalt,
illetve itatott aszfalt makadám burkolatú közutak.
Az elmúlt években több útszakaszt már sikerült felújítani, de a felújítással nem érintett, gyenge
itatott makadám aszfaltburkolatok felújítását nem lehetett tovább halogatni, több helyen a leromlott
burkolaton balesetveszélyes a közlekedés.
A településen a 2003. évben megvalósított csatornázás (18 éve!) óta nem történt ezen utakat
érintően jelentősebb javítás, átfogóbb felújítás, hanem jellemzően a csatornázás után a
költségkeretek miatt csak nyomsávosan elvégzett javítások süllyedéseinek, hibáinak kátyúzása,
foltszerű javítása készült a járhatóság fenntartása, járműkár, a gyalogos és kerékpáros
balesetveszély elhárítása érdekében.
Az utcák csapadékvíz elvezetése vagy meglévő vízlevezető rendszeren biztosított (árkok, átereszek,
folyókák, víznyelők, csapadékcsatornák), vagy a zöldfelületek felé lefolyó csapadékvizek
elszikkadnak. Az utcák összközművesek, a burkolt területeken jellemzők a csatorna aknák.
Az önkormányzat a költségvetéséből minden évben igyekszik a helyi utak felújításával is előre
haladni. A szűk költségvetésből csak rövid szakaszokat tud felújítani, pályázati támogatással
jelentősebb utcaszakaszok újulhatnak meg.
Az útfelújításokkal az önkormányzat célja, hogy a helyi lakosság és az ide látogató turisták számára
a helyi közterületeken kulturáltabb, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételeket
biztosítson. Cél tehát a baleset- és járműkármentes közlekedés, megfelelő járhatóság (egyenetlenség
mentes út) biztosítása, megfelelő útprofil, csapadékvíz levezetés (2-3% oldalesés), az elmúlt
években megkezdett útfelújítások folytatása, lehetőleg több mint 5 év javítási igény mentes állapot
létrehozása, továbbá a megfelelő üzemeltethetőség (üzemeltetési költségek felére csökkentése)
biztosítása.
A megújuló utak a biztonságos és kulturált közlekedést biztosítja az itt élők és a turisták számára.
A PROJEKT FOTÓI:
A felújítás előtt
Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő, Petőfi Sándor utca
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Balatonfűzfő, Tobruk, Nagy László utca
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A felújítás után
Balatonfűzfő, Fűzfőfürdő, Petőfi Sándor utca

Balatonfűzfő, Tobruk, Nagy László utca
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
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