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Izzócsere a balatonfűzfői Szivárvány Óvodában 
 

 
 
 
 
 
 

A projekt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 
 
 
A kivitelezés ideje: 
2010. 03. 16.– 2010. 05. 15. 
 
A kedvezményezett neve és elérhetősége: 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
 
A projektet végrehajtó óvoda neve és elérhetősége: 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. 
 
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok és Környezeti Nevelés Osztály 
1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
 
Kivitelező neve és elérhetősége: 
Fókusz-Lámpa Kft. 
6500 Baja, Ipartelepi út 3. 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által nyújtott támogatás összege: 261.970 Ft 
(100%). 
 
 
A PROJEKT LEÍRÁSA: 
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2010. január 13-án pályázatot 
nyújtott be energiatakarékos izzók, fénycsövek beszerzésére, amelynek eredményeként 
261.970 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 2009. évi izzócsere programjának pályázatán. 
 
A támogatási szerződések 2010. február 24-én léptek hatályba. 
 
A projekt az intézmény mind a négy feladat-ellátási helyét érintette, és összesen 399 darab izzó, 
illetve fénycső cseréje történt meg. 
– A 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 15. szám alatti feladat-ellátási helyen 157 darab, 
– a 8184 Balatonfűzfő, Árpád utca 30. szám alatti intézményegységben 51 darab, 
– a 8175 Balatonfűzfő, Radnóti utca 26. szám alatti feladatellátási helyen 91 darab és 
– a 8183 Papkeszi, Fő utca 46. szám alatti intézményegységben 100 darab. 

 
A támogatási összeget az energiatakarékos izzók vásárlására fordítottuk, és ebből finanszíroztuk a 
hagyományos működőképes izzóknak a támogatási szerződés szerinti begyűjtő helyre történő 
eljuttatásával kapcsolatban felmerült utazási költségeket is. Az energiatakarékos izzók ólom 
tartalmuk miatt fokozott veszélyt jelentenek a környezetre, ezért az elhasználódásukat követően 
gondoskodnunk kell a szelektív gyűjtésükről. Intézményünk az árusító helyekre, illetve a 
kifejezetten az ilyen izzók számára létesített gyűjtőhelyekre kívánja vinni a használt 
energiatakarékos izzókat, azt követően pedig gondoskodik az elhasználódott izzók cseréjéről. 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
 
Nóti Attila 
városfejlesztési referens 
 
Levélcím: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: +36-88-596-921 
Fax: +36-88-596-901 
Mobil: +36-20-478-3889 
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu 
Honlap: www.balatonfuzfo.hu 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvvm.hu     http://onkormanyzat.mti.hu 


