Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének
értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt azonosító száma:
KDOP-3.1.1/C-2008-0018
A projekt megvalósulásának ideje:
2009. 03. 19. – 2010. 03. 18.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Közép-dunántúli Területi Iroda Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Budai út 140.
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Kivitelező neve és elérhetősége:
SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tervező neve és elérhetősége:
Fűzfő-Terv Építész Iroda Kft.
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Horiterv Építészműhely Kft.
8295 Taljándörögd, Árendás tér 2.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 99.000.000 Ft (90%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 11.000.000 Ft (10%).
A projekt összköltsége: 110.000.000 Ft.

A projekt leírása:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2008. június 16-án európai uniós pályázatot nyújtott be a
fűzfőgyártelepi városrész értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztésére, amelynek eredményeként
99.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program „Kistelepüléseken településkép
javítása” című, KDOP-2007-3.1.1/C kódszámú pályázatán.
A támogatási szerződés 2009. május 28-án hatályba lépett, majd a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás megindításával megkezdődött a projekt megvalósítása. A
közbeszerzési eljárás eredményeként az SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. került
nyertesként kihirdetésre.
A vállalkozási szerződés aláírására 2009. június 23-án került sor, majd azt követően
megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2 ütemben
megtörtént.
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A projekt előkészítése már jóval a pályázat benyújtása előtt elkezdődött, hiszen elkészültek a
polgármesteri hivatal, illetve a Művelődési Központ és Könyvtár akadálymentesítési tervei, valamint
megindult azok engedélyeztetése. A pályázat közvetlen előkészítéséhez tartozott, hogy
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszavazta, hogy a Városi Könyvtár a
kihasználatlan és leromlott állapotban lévő, a Művelődési Központ közvetlen szomszédságában
található „Lombik” Étterem felújított épületében kerüljön kialakításra. Ezáltal lehetővé válik a
Művelődési Központ új helyiségeiben új funkciók kialakítása, valamint a szolgáltatások bővítése.
Az új könyvtár épületében a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl a teleház is
kialakításra került. A központi tér egy légtérben magában foglalja a médiatárat, a hírlapolvasót és
a könyvtárat is. A teleház a tervezett formában akadálymentesen megközelíthető, a mai kornak
megfelelően kialakítható. A teleház tehát erre a fejlesztési helyszínre kerül a polgármesteri hivatal
alagsorában lévő kicsi, 20 négyzetméternyi rossz szellőzésű helyiségből.
A Művelődési Központban új közösségi színterek kialakítása történt meg. A könyvtár
áthelyezésével lehetőség nyílt új közösségi színterek létrehozására az épület emeleti részében. A
korábban már engedélyezett módon, lift beépítésével az épület teljesen akadálymentesített.
Kialakítottunk kettő klubszobát, egy zene és színi termet, egy tánctermet és egy előadó-, nyelvi
termet is. A földszinti előcsarnok többfunkciós teremmé alakult át. A színházi nézőtér előterét
régebben jellemzően közlekedésre használták, esetleg nagyobb létszámú rendezvények esetében
szolgált puffer térként. A helyiség adottságait kihasználva kiállító térként, kisebb létszámú
konferenciateremként lehet mára használni. Az új funkciók részére a meglévő állapoton változtatni
kellett, ki kellett cserélni a padlóburkolatot, új falburkolatot kellett képezni, fel kellett újítani a
villamos hálózatot, új világítási lámpákat kellett felszerelni.
A könyvtár leköltözésével felszabaduló helyiségekben a közművelődési funkciók (közösségi,
ismeretterjesztő, oktatási, szabadidős és élmény funkciók) többirányú bővítése valósult meg.
A különböző méretű termek a létszámtól függően nagyon sokféle kisközösségnek biztosíthatják a
rendszeres összejöveteleket, akár a nyugdíjas kluboknak, akár a fiataloknak vagy a
polgárőrségnek, védőnők közösségének, stb.
Funkcióbővítést jelent az ismeretterjesztő előadások bevezetése és rendszeressé tétele is.
Rendkívül fontos közművelődési funkcióbővítés a nyelvoktatás bevezetése is. Az oktatási funkciók
bővülnének a gyermekek és felnőttek számára szervezett tanfolyamok és szakkörök bevezetésével
is.
A közterület a Művelődési Központ és Könyvtár előtti fás, ligetes park, a fűzfőgyártelepi városrész
központja is megújításra került. Revitalizációjára azért volt szükség, mert hosszú évek óta
nem került sor fásításra, új növények telepítésére, térburkolat cseréjére. A gyalogosforgalom a
gyártelepen itt a legnagyobb, hiszen 5 perc távolságra van az iskola, a bölcsőde, az óvoda és a
városháza.
A fejlesztés a fentieken túl érintette a polgármesteri hivatal épületét is. Ennek során a
városháza emeletének közösségi funkciói – a helyi hálózatok, a civil együttműködések ösztönzése
érdekében – úgy került kialakításra, hogy ott civil szobát, előadótermet, hazai és nemzetközi
konferenciák, valamint előadások megtartására alkalmas helyiségeket lehessen igénybe venni.
Mivel a tervezett fejlesztés az emeleten valósult meg, ezért indokolt volt az épület főbejáratának és
lépcsőjének akadálymentesítése, melyet korlátra szerelt lift segítségével oldottunk meg.
Az eszközbeszerzési tevékenységet a projekt utolsó negyedévében végeztük, miután véget értek
a felújítási munkálatok. A beszerzett eszközök mind kapcsolhatóak a projekt céljához, hiszen a
funkcióváltást szolgálják. A tétel a projekt összköltségének 10%-át teszi ki, és kizárólag a
támogatásra jogosult épületekben kerülnek elhelyezésre. Olyan eszközöket szereztünk be, melyek
szolgálják a Művelődési Központ és Könyvtár új funkcióinak (média és zenetár, teleház, folyóiratolvasó, civil terem, színház, stb.) működését.
A projekt sajátossága, hogy az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket
kisléptékű, úgynevezett soft elemek egészítik ki. Ezek célja a beruházás helyi
elfogadtatásának, megfelelő végrehajtásának és sikerének érdekében az érintett lakosság
bevonását szolgáló tevékenységek megvalósítása. 2009-ben a Fűzfő Napok keretében, 2010ben pedig a Balatonfűzfői Civil Társaskör közreműködésével, valamint a Művelődési Központ és
Könyvtár által szervezett eseményeken egyrészt környezettudatosság elterjesztését, valamint az
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esélyegyenlőségi intézkedések fontosságára felhívó tájékoztatási, szemléletformálási akciókra
került sor nagy érdeklődés mellett.

A PROJEKT FOTÓI:
A kivitelezési munkálatok közben…
Művelődési Központ

Könyvtár

A felújítást követően…
Művelődési Központ
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Könyvtár
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Gróf Tibor
igazgató
Levélcím:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-88-451-056
+36-20-924-3038
muvkpfuzfo@invitel.hu, konyvtar.fuzfo@upcmail.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu, www.balatonfuzfo.hu,

Pék Dorottya
projektmenedzser
Mobil:
E-mail:

+36-20-223-0942
pek.dorottya@fortuito.hu

http://www.vati.hu

http://magzrt.hu

http://www.nfu.hu

www.terkepter.nfu.hu

http://www.onkormanyzat.mti.hu
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