A balatonfűzfői Sportszálló fejlesztése
A projekt azonosító száma:
2072494149
A kivitelezés ideje:
2012. 11. 05. – 2013. 05. 21.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
1095 Budapest, Soroksári utca 22-24.
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Leader Helyi Akciócsoport
8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Polip 2001 Kft.
8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér 3.
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.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében nyújtott támogatás összege: 16.855.219 Ft (€ 60.641) (38%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 27.529.841 Ft (62%).
A projekt összköltsége: 44.385.060 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2009. december 16-án európai uniós pályázatot nyújtott be a
balatonfűzfői Sportszálló „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztésére,
amelynek eredményeként 16.855.219 Ft összegű vissza nem térítendő de minimis (csekély
összegű) támogatást nyert az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely, Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a
turisztikai
tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások című pályázatán.
A támogatási kérelemnek részben helyt adó határozat 2011. május 11-én emelkedett jogerőre.
A kivitelező kiválasztására irányuló eredményes közbeszerzési eljárás végeztével kezdődtek meg a
kivitelezési munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének időpontja 2013. május
21. volt.
Az önkormányzat a projekt közvetlen céljaként a város sportcentrumának területén fekvő
sportszálló épületének felújítását, korszerűsítését és szolgáltatásainak fejlesztését határozta meg.
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A tetőtérben található 11 darab 2 ágyas és 3 darab 3 ágyas szoba felújításra került és 2-2
vendégszobánként, illetőleg 2 darab 3 ágyas vendégszobánként 1-1 darab zuhanyzó-mosdó
helyiség került kialakításra. A tetőtéri teraszon új fal- és padlóburkolatok készültek.
Megtörtént az épület földszintjén található átalakítással érintett helyiségek hideg és meleg
padlóburkolatainak, továbbá a vizesblokkok szerelvényeinek cseréje. A földszinten kaptak helyet az
ifjúsági szálló új szolgáltatásai közül a betegszoba, a központi érték- és csomagmegőrző, az
előadóterem, az étkező-társalgó és a büfé raktárral.
Mindkét szintet érintően a gázfűtéshez megfelelő új fűtési rendszer épült ki, és az épület
elektromos hálózata is teljes egészében megújult. A külső falszerkezetek utólagos
hőszigetelést kaptak és a külső nyílászárókat is kicseréltük.
A kivitelezés a tetőtéri szobák mennyezetére kerülő tűzálló gipszkarton burkolat készítésével
végződött, továbbá komplett tűzvédelmi jelző- és riasztórendszer épült ki helyiségenkénti
optikai füstérzékelőkkel, kézi jeladókkal, hangjelző szirénákkal. Az egész rendszert vezérlő
intelligens tűzjelző központtal megoldódott az épület hő- és füstelvezetése is.
Balatonfűzfőnek az aktív és sportturizmus területén jelentős, de ma még sajnos kiaknázatlan
lehetőségei mutatkoznak. Bízunk abban, hogy a sportszálló minőségi fejlesztésével az ifjúsági,
sport-, az egészség- és aktív turizmusban résztvevők kedvelt úti céljává válik városunk, növekszik
az általuk eltöltött vendégéjszakák száma és a sportcentrumunk is látogatottabbá válik.

A PROJEKT FOTÓI:
A felújítás előtt

A felújítás alatt
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A felújítás 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
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http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

http://www.mvh.gov.hu

www.umvp.eu
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http://www.bakonyesbalaton.hu

