A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása
A kivitelezés ideje:
2013. 03. 07. – 2013. 06. 28.
Az építtető neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Mozaik Építőipari Kereskedelmi Kft.
1182 Budapest, Halomi út 110/a.
Kovács Lajos egyéni vállalkozó
8175 Balatonfűzfő, Ady Endre utca 9.
Kiss és Rusznák Építészeti Kft.
8105 Pétfürdő, Iskola utca 10.
Tervező neve és elérhetősége:
Fűzfő-Terv Építész Iroda Kft.
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Könnyű Endre
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy út 30.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által az I. ütem megvalósítására biztosított saját forrás összege:
nettó 95.069.255 Ft (100%).
A projekt összköltsége: nettó 95.069.255 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 12-én tartott rendkívüli ülésén a
tervezők által bemutatott három vázlatterv közül a 3. változatot választotta és elrendelte annak
továbbtervezését. A 3. változat megvalósítására bruttó 100 millió forint keretösszeget biztosított.
Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv elkészítését követően lezajlott a közbeszerzési eljárás,
amelynek végén a harmadik legkedvezőbb ajánlatot adó jogorvoslati kérelmet nyújtott be a
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, amelyben kérte, hogy ajánlatkérő (önkormányzat) a nyertes
ajánlattevő (Mozaik Kft.) ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2013.
március 7-én meghozta döntését, amelyben elutasította a jogorvoslati kérelmet, mivel kérelmező a
Döntőbizottság által előírt hiánypótlást nem teljesítette. Az önkormányzat ugyanezen a napon megkötötte
a nyertes ajánlattevővel, a Mozaik Kft.-vel a vállalkozási szerződést, március 8-án megtörtént a
munkaterület átadása. A kivitelező a tervezett befejezési határidőig, 2013. június 28-áig elkészült a
főépülettel.
A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységeket a bérlők építették meg.
Már a 2012. év tavaszától megkezdődtek a Tó Vendéglő felújítási munkálatai is, amelynek során az
épület földszintjén található – régóta használaton kívül lévő – éttermet, konyhát és hozzá kacsolódó
helyiségeit újították fel. Az étterem 2013 nyarán nyitotta meg kapuit a helyiek és a városba látogató
vendégek előtt. Az emeleti részt előreláthatóan a 2015. évtől vehetik igénybe az érdeklődők.
A projekt eredményeképpen korszerű, akadálymentesített főépülettel és új büfékkel (I. ütem)
rendelkező, a szabadidő tartalmas eltöltésére alkalmas strand valósult meg, ami kellemes kikapcsolódást
nyújt a helyben lakó, a belföldi és a külföldi gyermekes családoknak, a fiataloknak és sportolni vágyóknak
egyaránt, akik a Balaton „csúcsán” keresnek pihenési vagy sportolási lehetőségeket.
A fürdőhely főbejárata a főépület középvonalában került elhelyezésre. A bejárat fedett-nyitott kialakítású,
kettő stilizált fatorony tartja, amely a század eleji fürdőépületek hangulatát idézi. A bejárati részen a
jegypénztár, az értékmegőrző, az egészségügyi helyiség és egy szolgáltató egység
(strandcikkes) kaptak helyet. A főbejárat az épületet két szárnyra osztja. Az egyik szárnyban találhatók a
nemenként elválasztott öltözők és vizesblokkok, valamint akadálymentes mosdók, a gyermekek
számára külön vizesblokk pelenkázó helyiséggel. A másik szárnyban a szociális és raktárhelyiségeken
kívül található fedett, őrzött kerékpártároló, valamint vizesblokkok a vendéglátó egységek vendégei
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számára. Minden vizesblokk egy-egy akadálymentes illemhellyel is rendelkezik. Az épületszárnyak
végében egy-egy nyitott lépcső vezet a felső szintre, amely az emeleten elhelyezett apartmanok
megközelítésére szolgál. Az apartmanok a projekt II. ütemében valósulhatnak meg.
A lépcsők felől fedett-nyitott folyosón keresztül közelíthető majdan meg az 5-5 apartman. A kétágyas
apartmanokhoz egy kis előtér mini konyhával, egy zuhanyzós fürdő és egy nagyméretű erkély tartozik
szép kilátással a Balatonra. Amíg a szálláshelyek nem épülnek meg, a felső szint – a napfürdőzők
örömére – napozóteraszként funkcionálhat.
A fürdőhely észak-nyugati oldalán 8 db kereskedelmi egység (I. ütem) épült, amelyből 7 db
vendéglátóhely és 1 db vegyesbolt, fagyizó. Az egységek a fürdőhely felé és a sétány felé egyaránt
képesek kiszolgálni.
II. ütem:
Fentieken túl a tervben fellelhető egy szabadtéri színpad, a főépület és a Tó Vendéglő közötti
szabadidős terület fedése, a partvédelmi mű meghagyásával egy homokos partszakasz, amit két
oldalról fából készült napozó stégek határolnak és napvitorlák árnyékolnak, egy játszótér és egy
strandröplabda pálya.
A megújult Fövenyfürdő – már az első ütem megvalósításával – a Balaton part legfiatalabb és egyik
legszebb, legvonzóbb strandjává vált az itt élők és a városba látogatók örömére és megelégedésére
egyaránt.

A PROJEKT FOTÓI:
Látványtervek
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A felújítás előtt

A felújítás alatt
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A felújítás után
Bejárati főépület

Büfék
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Tó Vendéglő látványterve

Tó Vendéglő a felújítás után

Átadó ünnepség
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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
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu
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