


Augusztus 20-án délután, a Fövenystrandon Balatonfűzfő Város
Önkormányzata családi napot szervezett a klímatudatosság és a környe-
zeti szemléletformálás jegyében. A rendezvény során a kisebbek játszó-
házon vehettek részt: a három állomáson a hulladék kezelésétől, a vízta-
karékosságon át, a klímához kapcsolódó több témakörben szerezhettek
új ismereteket a résztvevők korosztályuknak befogadható módon.
Aki mind a három állomást végigjárta és bemutatta a megszerzett
pecséteket, egy szerencsekerék segítségével tehette próbára a szeren-
cséjét különböző ajándékokért (matrica, foglalkoztató füzet, mese-
könyv). A játszóház mellett bábos Öko-mesekuckó foglalkozás kere-
tén belül ismerkedhettek a gyerekek a zöld gondolatok fontosságával.
A felnőttek számára lehetőség nyílt klímatudatossági kérdőív kitölté-
sével tudásukat, a mindennapokban végzett tevékenységeiket tesztel-
ni, hogy mit és milyen gyakran tesznek a környezetük megóvása érde-

kében. Ezen kívül lehetőség volt visszajelzést adni Balatonfűzfő
készülő klímastratégiájához.
A kérdőívek elérhetőek a Városháza bejáratánál és online is a balaton-
fuzfo.hu oldalon, illetve a következő címeken:
18 éven aluliak számára:
https://forms.gle/Yw4ynjWhDqHVRLwW6

18-65 év közöttiek számára:
https://forms.gle/asFfvDLvW8ziPHo89

Szépkorúak számára: https://forms.gle/qP7fbP65CnaxpLUs8

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

„Tegyél Fűzfő klímájáért!”
Családi nap a klímatudatosság jegyében

2020. szeptember 7. oldal

jogi helyettes: Kázár Ernőné
telefonszám:88/596-922
általános információk
jelöltek bejelentése
átjelentkezési és mozgóurna kérelmek átvétele

pénzügyi helyettes: Pékné Deák Brigitta
telefonszám:88/588-650
pénzügyi ügyintézés/elszámolás

A Képviselő-testület a 99/2019. (08. 27.) számú határozatával a
Helyi Választási Bizottság tagjait/póttagjait az alábbiak szerint
választotta meg:

Lublóy Géza tag
Polniczky József tag
Némethi Tamás Géza tag

Kovácsicsné dr. Dózsa Katalin póttag
Molnár Imre póttag

SOLTÉSZ ATTILA SK.
BALATONFŰZFŐI KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Újabb nyertes pályázatok a Magyar Falu Programban

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. május 6. és június 3 között
3 db pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Programban, amelynek
eredményeként 3 db projektre összesen 49.878.235 Ft összegű visz-
sza nem térítendő, hazai támogatást nyert.

A balatonfűzfői Öveges József szakközépiskola és a fiú kollégium
közötti járda felújítása
A megítélt támogatás összege: 4.969.002 Ft
Saját forrás összege: 4.702.302 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 9.671.304 Ft.
A projekt tartalma: A projekt keretében az Öveges középiskola és a
fiú kollégium közötti szilárd burkolatú járda felújítására kerül sor. A
járdát a helyi lakosokon kívül a városban tanuló diákok, kollégisták
használják, de jelenlegi állapota leromlott, mondhatni balesetveszé-
lyes, felújítása halaszthatatlan. A gyalogos forgalom számára térkő

burkolatú, 130 méter hosszú, 1,5 méter széles, 210 m2 felületű járda
épül, amely a biztonságos és kulturált gyalogos közlekedést biztosítja
mind az itt élők, mint a kollégisták számára.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021. 01.
01 – 2022. 06. 30.

A balatonfűzfői Zombor utca felújítása
A megítélt támogatás összege: 29.999.998 Ft
Saját forrás összege: 4.607.581 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 34.607.579 Ft.
A projekt tartalma: A projekt keretében az önkormányzati tulajdon-
ban lévő, Fűzfőfürdő városrészben az 575 és a 661 hrsz.-ú ingatlano-
kon található Zombor utca összesen 820 méter hosszú szakaszának
felújítása valósul meg. A fejlesztéssel érintett utca leromlott aszfalt
burkolatú út. Az elmúlt évtizedekben ezen utakat érintően jelentő-


