Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítása
III. ütem – Nike körút kanyarulat felújítása,
Fűz és Gagarin utca közötti járda építése
A kivitelezés ideje:
2018. 11. 08. – 2018. 12. 14.
A beruházó neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Tervezők neve és elérhetősége:
COMPASS–TERV Mérnöki Iroda Bt.
8053 Bodajk, Hunyadi utca 4.
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Gyepes utca 10/5.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Gyepes utca 10/5.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 19.094.514 Ft (100%).
A projekt összköltsége: 19.094.514 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2015. évben döntött arról, hogy saját forrásból folytatja a város
belterületi utcáinak és járdáinak felújítására vonatkozó tervek elkészíttetését, III. ütemben a Nike körút és a
fűzfőgyártelepi járdák felújításának tervezését. A tervek 2017 februárjáig elkészültek. A kivitelező
kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás 2018. október 18-án eredményesen zárult.
A kivitelezési munkálatok 2018. november 8-án kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadás-átvételének
időpontja 2018. december 14.
A projekt keretében Balatonfűzfő város, Fűzfőgyártelep városrész, Nike körút salakgyári porta előtti
kanyarulat és járda felújítására került sor 7 méter szélességgel, 135 méter hosszon, a járda 3 méter
széles, valamint a Fűz és Gagarin utca között új járda épült 120 méter hosszon.
Az út- és járdafelújításokkal az önkormányzat célja, hogy a helyi lakosság és az ide látogató turisták
számára a helyi közterületeken kulturáltabb, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételeket
biztosítson.
A belterületi utak és járdák korszerűsítésének tervezése tovább folytatódik és az önkormányzat saját
forrásából a 2019. évben újabb utcák (pl. Hegyalja út, a Radnóti utca összekötése a Kazinczy utcával, a
Kazinczy utca, valamint a Rákóczi utca-Kazinczy utca becsatlakozásától a Tobruki Strandig vezető
útszakasz, stb.) újulhatnak meg Balatonfűzfőn.
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A PROJEKT FOTÓI:
A felújítás előtt

A terv
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A felújítás alatt

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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