Az Árpád utca korszerűsítése Balatonfűzfőn

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt azonosító száma:
KDOP-4.2.1/B-08-2008-0011
A kivitelezés ideje:
I. ütem: 2009. 10. 15. – 2009. 11. 30.
II. ütem: 2010. 05. 17. – 2010. 07. 09.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. III. emelet
Kivitelező neve és elérhetősége:
COLAS ÚT Építőipari Zrt.
1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30.
Tervező neve és elérhetősége:
Roadex Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 6.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Konzulens 9000 Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Károly János utca 55. II/5.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 115.611.080 Ft (70%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 49.547.607 Ft (30%).
A projekt összköltsége: 165.158.687 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2008-ban európai uniós pályázatot nyújtott be az Árpád utca
korszerűsítésére, amelynek eredményeként 115.611.080 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
KDOP-2008-4.2.1/B kódszámú pályázatán.
A támogatási szerződés 2009. május 15-én lépett hatályba, majd a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás megindításával megkezdődött a projekt megvalósítása.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a COLAS ÚT Zrt. került nyertesként kihirdetésre. A
vállalkozási szerződés aláírására 2009. október 8-án került sor, majd október 16-án megkezdődtek
a kivitelezési munkálatok.
A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének időpontja 2010. július 9.
A projekt Balatonfűzfő városának egyik legforgalmasabb önkormányzati tulajdonban lévő
belterületi gyűjtőútja, az Árpád utca korszerűsítésére irányult, amely a burkolat korszerűsítésén
és járda építésén kívül a vízelvezetés és a zöldfelületek rendezését is magába foglalta. Az
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úton közösségi közlekedés került megszervezésre, a helyi autósbusz járat is az érintett szakaszon
közlekedik, valamint ez az utca kapcsolja be az érintett településrész nagy részének forgalmát a
várost átszelő 71-es számú főútba.
A projekt közvetlen célja a településrész elérhetőségének javítása, a köz- és egyéb szolgáltatások,
munkahelyek hatékonyabb és gyorsabb megközelíthetőségének biztosítása, a gyűjtőút funkciót
betöltő Árpád utca komplex korszerűsítésével. A 0+000-0+700 km szelvények között az út
megerősítése és szélesítése történt, a 0+700-1+400 km szelvények között pedig az út
rekonstrukciója az útalap cseréjével és új burkolat építésével.
A jó minőségi út megvalósítása növeli a lakosság komfortérzetét, nő a település népességmegtartó
és -vonzó képessége, vonzóbbá válik a vállalkozási környezet, amely ösztönzi a külső működő tőke
beáramlását.

A PROJEKT FOTÓI:
A korszerűsítés előtt

A korszerűsítés alatt
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A korszerűsítés után

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
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://www.kdrfu.hu

http://www.kdrfu.hu
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http://www.nfu.hu

www.terkepter.nfu.hu

http://www.onkormanyzat.mti.hu
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