Balatonfűzfő és Balatonalmádi balesetveszélyes
belterületi/külterületi csomópontjának átépítése
(A Balatonalmádi és Balatonfűzfő, 71. számú főút, a Balatonalmádi,
72111. jelű út (Uszoda út) és a Balatonfűzfő, Radnóti Miklós utca
csatlakozásánál jelzőlámpás csomópont létesítése)

A kivitelezés ideje:
2014. 05. 15. – 2014. 06. 11.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Kivitelező neve és elérhetősége:
KVADRÁT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.
1106 Budapest, Borsika utca 40/b.
Tervezők neve és elérhetősége:
Signalterv Forgalomtechnika Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi út 18.
Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1118 Budapest, Somló út 74.
Iroda: 8200 Veszprém, Budapest utca 2. III/84.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatás összege: 54.860.217 Ft (70%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 23.511.522 (30%).
A projekt összköltsége: 78.371.739 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2011. január 28-án pályázatot nyújtott be a tobruki
jelzőlámpás csomópont kialakítására a 71. számú országos közút 19+570 km
szelvényében, amelynek eredményeként 54.860.217 Ft összegű támogatást nyert a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének
társfinanszírozására KKK CSOMÓPONT-2010.” című pályázatán.
A 2013. december 21-én létrejött „Társfinanszírozási szerződés” szerint a nyertes pályázat
lebonyolítója, az építtető a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A kivitelezési munkálatok megkezdésére 2014. május 15-én került sor. A beruházás végleges
műszaki átadás-átvételének időpontja 2014. június 11.
A projekt keretében a 71. számú főút – 72111. jelű út (Uszoda út) – Radnóti Miklós utca négyágú
kereszteződésében, amely Balatonfűzfő és Balatonalmádi városok bel-, illetve külterületi
csomópontja, jelzőlámpás csomópont átépítésére került sor. Négy forgalomirányító lámpa
forgalomfigyelő kamerával és a gyalogosok biztonságos átkelését szolgáló négy jelzőlámpa,
valamint kettő radaros sebességjelző létesült.
Az útépítési beavatkozás során burkolatszélesítés, és –megerősítés történt és gyalogjárda épült,
figyelembe véve a vakok és gyengénlátók, valamint a mozgáskorlátozottak biztonságos
közlekedésének elősegítését. Az elkészült járda a tervezett gyalogos átkelőhelyek megközelítését
biztosítja. A fejlesztési területen több kapubehajtó található, amelyeket a megerősítés miatt
megváltozott pályaszinthez kellett igazítani. A Radnóti Miklós utcai autóbusz megálló peronjának
burkolata felújításra került. A beruházás részeként felfestették az útburkolati jeleket és KRESZ
jelzőtáblák kerültek elhelyezésre, valamint megoldódott a csapadékvíz-elvezetés is.
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Az érintett útszakaszokon minden irányban 100-100 méter hosszban közvilágítási hálózat került
kialakításra.
A projekt közvetlen célja a fenti kereszteződés jelzőlámpás csomóponttá alakítása volt, amely az
elsősorban nyári időszakban megnövekedő forgalom, a geometriai viszonyok és a buszviszonylatok
által keltett gyalogos és kerékpáros forgalom miatt, balesetbiztonsági okokból indokolt.
Az elmúlt 5 évben ugyanis 6 baleset történt, amelyből 2 súlyos kimenetelű volt.
Balatonfűzfő közúti megközelíthetősége jelenleg viszonylag kedvező. A régió, a kistérség, valamint
a város versenyképességének javítása, a város kistérségi szerepkörének erősítése érdekében
azonban elengedhetetlen a közúthálózat fejlesztése. Jelen beruházás nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy városunk egyszerűbben, gyorsabban, és ami a legfontosabb biztonságosabban
megközelíthetővé váljon.

A PROJEKT FOTÓI:
Átépítés alatt

Átépítés 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.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
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http://www.3k.gov.hu

http://internet.kozut.hu/splash.html
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