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SOLTÉSZ ATTILA SK.
BALATONFŰZFŐI KÖZÖS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

„Tegyél Fűzfő klímájáért!”
Családi nap a klímatudatosság jegyében
Augusztus 20-án délután, a Fövenystrandon Balatonfűzfő Város
Önkormányzata családi napot szervezett a klímatudatosság és a környezeti szemléletformálás jegyében. A rendezvény során a kisebbek játszóházon vehettek részt: a három állomáson a hulladék kezelésétől, a víztakarékosságon 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 szerencséjét különböző ajándékokért (matrica, foglalkoztató füzet, mesekönyv). A játszóház mellett bábos Öko-mesekuckó foglalkozás keretén belül ismerkedhettek a gyerekek a zöld gondolatok fontosságával.
A felnőttek számára lehetőség nyílt klímatudatossági kérdőív kitöltésével tudásukat, a mindennapokban végzett tevékenységeiket tesztelni, 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 balatonfuzfo.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

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 viszsza 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 balesetveszélyes, 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 tulajdonban lévő, Fűzfőfürdő városrészben az 575 és a 661 hrsz.-ú ingatlanokon 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-
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sebb javítás, átfogóbb felújítás sajnos nem történt, csupán az úthibák
kátyúzása, foltszerű javítása készült a járhatóság fenntartása, járműkár, gyalogos és kerékpáros balesetveszély elhárítása érdekében.
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.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021. 01.
01–2022. 06. 30.
Munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn
A megítélt támogatás összege: 14.909.235 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 14.909.235 Ft.
A projekt tartalma: Balatonfűzfő Város Önkormányzata – saját eszközpark hiányában – mai napig külső szervezetek (vállalkozás) megbízásával végzi el az utak és közterületek karbantartásához, kezeléséhez, állapotjavításához kapcsolódó feladatokat jelentős pénzeszközök
igényének felmerülésével. A saját eszközök megléte esetén gyakorlatilag önköltségi áron teljesítheti az önkormányzat a törvényből fakadó
kötelező feladatait, melynek hatékonysága, költségtakarékossága
házon belül kerülhet szabályozásra.
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Jelen eszközbeszerzés már évek óta esedékes és szükséges, mert az
önkormányzat gépei évekkel ezelőtt használhatatlanná váltak, új
gépek beszerzése sajnos pályázat útján sem sikerült eddig a településnek. Ráadásul Balatonfűzfő a Balaton parti települések közül az egyik
legnagyobb zöldterülettel rendelkező város, a kézi munkavégzéssel
nem kivitelezhető a közterületek kezelése.
Az új gépek beszerzésével hatékonyabbá válik a munkavégzés, hiszen
az eddigi kézi munkavégzést váltja ki, az utak, közterületek folyamatos karbantartásával javul a településkép, rendezettebbé válik a környezet, ami az idelátogatók és az itt élő családok életminőségét pozitívan befolyásolja.
14 db munkagép beszerzésére nyertünk támogatást, amelyből 4 db
erő-, illetve munkagép, 10 db kisgép. 1 db traktor, 1 db rézsű szárzúzó, 1 db hótoló, 1 db fűnyíró, 4 db fűkasza, 2 db motorfűrész, 2 db
sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfújó.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2021. 01.
04–2021. 12. 31.
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Visszaemlékezés a várossá nyilvánítás kezdeményezésére
Alig egy év telt el az 1998-2002-es önkormányzati ciklusból, még
éppen csak kezdett összerázódni az új képviselő testület, s máris
rohamléptekkel közeledett a 2000-es év, az Ezredforduló, ez a
mágikusnak tűnő, kettővel kezdődő évszám!
Többen világvégét jósoltak, egyesek Nostradamus jövendöléseit

emlegették, vagy éppenséggel a digitális világ összeomlását s a nyomában kitörő káosz lehetséges hatásait ecsetelték! Önkormányzatunk

képviselő testülete azonban józan maradt: folytattuk, azt a ciklusokkal korábban megkezdett munkát, amelynek végső célja a városi cím
elnyerése volt. (A cím önmagában nem jár semmiféle előnnyel: csupán annak deklarálása, hogy az adott település fejlettségi szintje meghaladja egy községét, s ez egyúttal fontos erkölcsi elismerés is!)
Világos volt, hogy sürgősen lépni kell, hiszen ezt a jelentős eseményt
- nem kis merészséggel - az ezredforduló évére terveztük! Tudtuk,
hogy alapos szakmai alátámasztással pályázatot kell benyújtanunk,
tudtuk, hogy a szokásosnál jóval több lesz a pályázó, s tudtuk, hogy
számosan többedik alkalommal próbálkoznak. Tartottunk attól is,
hogy Balatonalmádi közelsége és városi státusza hátrányt fog jelenteni, ezért arra törekedtünk, hogy a kizárólag Fűzfőre jellemző erősségeket emeljük ki: így különösen a nagyszámú ipari munkahely, a település központos fekvése, a teljes közműellátottság, az országos beiskolázású Öveges Szakmunkás és Szakközépiskola és Kollégium, a
Balaton uszoda és a Sportstadion, a kistérség egyetlen kőszínháza,
szakorvosi ellátottsága kapott nagyobb hangsúlyt!
Mivel sürgető volt az idő, több helyről - elsősorban tervező irodáktól kértem be pályázat írására ajánlatot: a 3 millió forintos ajánlattól felfelé érkeztek is szép számmal, azonban ekkora összeg nem állt akkor rendelkezésünkre. Egyébként is az volt a tapasztalatom, hogy legyen szó
bármiféle, a települést érintő tervezésről, kivétel nélkül, minden alkalommal mi szolgáltattuk a szükséges információkat. Ezért aztán, konzultálva Dr. Kecskés Ferenc jegyzővel, Csala József képviselővel, aki
akkor a Településfejlesztési Bizottság elnöke volt, elhatároztuk, hogy
mi magunk fogjuk a pályázatot elkészíteni! Így aztán, kiegészülve
Mohos Máris polgármesteri referenssel, Agg Z. Tamás Sal-X Kft.
ügyvezető igazgatóval, Dalmadi Zoltán tervező főépítésszel, nekiláttunk a munkának. A tíz fejezetből álló pályázatot, talán nem lenne
haszontalan, ha a Hírlap folytatásokban leközölné! Addig is, a fejezet
címek: I. Balatonfűzfő rövid bemutatása, II. Balatonfűzfő múltja,

