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Gyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár (Bugyogóforrás utca 12.): Július 24. (péntek) 10-18 óráig.
BOLT
Örömmel jelentem be, hogy a körforgalom mellett megnyílt egy új
üzlet, melynek a tulajdonosa nagy választékkal és kedves kiszolgálással várja a vásárlóit. A béke téri ABC-re is jelentkezett egy új érdeklődő. Amennyiben sikerül a megegyezés, úgy már jövő tavasszal nyithat
az új szolgáltatás.
TOBRUKI ÓVODA
40 millió forintra pályáztunk a Belügyminisztérium által kiírt óvodafejlesztésre. Ebből az összegből a Tobruki Óvoda ablakait, tetejét, szigetelését valósíthatjuk meg. A belső átalakításához ez kevés lenne, de
azt majd egy következő pályázatból folytathatjuk. A pályázat feltétele, hogy 10 évig fent kell tartani az óvodát, ezzel a Tobruki óvoda
helyzete is megerősödik.
TESTÜLET FELOSZLATÁSA
Július 2-án a Testületből négy képviselő úgy határozott, hogy kezdeményezik a testület feloszlatását. Az új választás időpontjáról és előkészítéséről a Helyi Választási Bizottság fog dönteni, ami nagy valószínűséggel szeptember vége, október eleje lesz. Lajkó Frigyes ígéretéhez híven lemondott alpolgármesteri kinevezéséről. A veszélyhelyzet
alatt bíztam meg ezzel a pozícióval. Keil Norbert veszélyhelyzet

tanácsnoki kinevezése az SZMSZ szerint a helyzet elmúlásával megszűnt. Köszönöm nekik a pandémia időszakban elvégzett felelősségteljes, szorgalmas és lelkiismeretes munkájukat!
SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI AZ OPERATÍV TÖRZSNEK
ÉS MINDENKINEK, AKIK SEGÍTETTÉK EZ ALATT AZ
IDŐ ALATT ELVÉGEZNI A FELADATOKAT!
ÜDÜLŐHELYI FÓRUM
Fontosnak tartom a nyilvánosságot, az üdülőtulajdonosok véleményét is.
Július hónapban már új jegyző és új főmérnök is lesz, akik részt vesznek ezen a fórumon és szakmai tudásukkal segítik a válaszadást.
Időpontja és helyszíne: 2020. július 25 (szombat) 10 óra
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház (József Attila utca 12.)
POLGÁRMESTERI FÓRUM
Tobruki Óvoda: július 22. (szerda) 18 óra
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház (József Attila utca 12.): július 23.
(csütörtök) 18 óra
Gyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
(Bugyogóforrás utca 12.): Július 24. (péntek) 18 óra
Szeretettel várom Önöket!
SZANYI SZILVIA
POLGÁRMESTER

Standrekonstrukció közel 67 millió forintból – átadták a Fövenyfürdői csúszdákat
Fotó: Árvai László

felújításuk azért volt indokolt, mert a csúszdák felülete erősen vízköves,
míg a pályatartó és lépcsőszerkezet rozsdás volt, ráadásul a csúszdakezelő személyzet számára nem volt árnyékolás. A meglévő térburkolat
egyenetlen, balesetveszélyes volt. A bontási munkálatok után megkezdődött a beruházás. A meglévő, üzemelő vízi csúszdák teljes felújítása
megtörtént. Ebbe beletartozott a csúszdapályák és a vízben lévő két tartópillér cseréje, a csúszdalépcsőház felújítása, úgymint a lábmosó, a lépcsőfokok cseréje, a pályatartó szerkezet és a csúszdalépcsőház festése,
piktogramtábla elhelyezése, az indítóállványra napvédő tető lefektetése. A csobbanó vízfelület köré új úszóstég került, fürdőlétrával, billenő-

Az önkormányzat januárban pályázatot nyújtott be a Föveny strandi csúszdák felújítására, aminek eredményeként közel 67 millió
forint összegű, százszázalékos támogatású pályázatot nyert meg.
A beruházáshoz a forrást a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közösen meghirdetett nyertes pályázatából biztosították. A csúszdákat ünnepélyes
keretek között adták át.
A korábbi csúszdák 2005-ben épültek, melyek mára elhasználódtak. A
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híddal, korlátoszloppal és korlátkötéllel. A gépészet is teljes felújítást
kapott. A csúszda pályázatok közül ezt adták át elsőként.
Szanyi Szilvia polgármester megköszönte a kormány és Dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő segítségét, valamint a Magyar
Turisztikai Ügynökség támogatását. Kiemelte, hogy a város új turisztikai attrakcióval gazdagodott és reméli, hogy minél többen kipróbálják majd a csúszdákat. – 2019 végén jártuk végig a balatoni csúszdákat, és azt követően hoztuk létre a felújításukat szolgáló pályázatot
700 millió forintos pályázati kerettel. A felhívásra hat pályázat érkezett, ezek közül az egyik a fűzfői volt – hangsúlyozta Magyar Márton,
a Magyar Turisztikai Ügynökség projektfejlesztési igazgatóságának
vezetője. Elmondta, hogy az MTÜ Magyarország Kormányának
támogatásával 2017-ben indította el a strandfejlesztési programját,
amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon.
Eddig összesen csaknem 10 milliárd forintot fordítottak ilyen célra. A
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Balaton kiemelt turisztikai térségnek számít, idén összesen 67 strand
kapott 2,2 milliárd forint támogatást. Dr. Kontrát Károly szerint a
csúszdák még vonzóbbá teszik a strandot. Arra bíztatja az embereket,
hogy itthon nyaraljanak, ezzel erősítve a belföldi turizmust, melyhez a
Balaton tökéletesen megfelel. Örömét fejezte ki, hogy Balatonfűzfő
ismét egy komoly beruházással gazdagodott, egyben felhívta az
ünnepségen jelen lévő két gyermek figyelmét, hogy nyugodtan próbálják ki a csúszdákat, hivatalosan is avassák fel azokat.
Mindenki egyetértett abban, hogy a beruházás hozzájárul a magasabban hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához. Balatonfűzfőn a csúszdák mindig is nagyon kedveltek voltak a
látogatók körében, főként, mert többpályás, és így a családok, kicsik
és nagyok együtt szórakozhatnak és élhetik át a csúszás élményét.
SZENDI PÉTER

Sajtóközlemény
Komplex humánfejlesztés Balatonfűzfőn
és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén
2020/06/05
Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy
háttértelepülésén címmel sikeres pályázatot valósított meg Balatonfűzfő
Város Önkormányzatának vezetésével Csajág, Királyszentistván,
Küngös és Papkeszi. A konzorcium 100%-os 247,89 millió Ft összegű
vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el.
A projekt a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programban (EFOP) az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú
projekt keretében valósult meg 2018. 03. 06. és 2020. 06. 05. között.
247,89 millió Ft támogatás segítségével olyan rendezvény és képzési
sorozat, valamint mentori program került megvalósításra, amely által
a humán közszolgáltatások tekintetében a területi különbségek csökkentek, javult a kisebbségek integrációja és gyorsult a hátrányos helyzetűek beilleszkedésének folyamata. Fejlődtek a települések által nyújtott humán szolgáltatások. A térségben ez volt az első, több településsel együttesen, konzorciumban megvalósult humánfejlesztési projekt.
A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében mentori program működött.

A programban résztvevők és a települések lakosai 7 különböző képzés közül választhattak fejlődési céljaiknak megfelelően és összesen
12 darab képzési csoport vizsgázott sikeresen. A projekt eredményeként 200 fő szerzett felnőttképzési tanúsítványt és 230 fő mentorálása valósult meg konzorcium szinten. A család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének erősítése, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutása, valamint egészségnevelés és
egészségfejlesztés érdekében csak Balatonfűzfőn 38 darab rendezvény
került megvalósításra, míg a konzorciumi partnereknél együttesen 40
program zajlott le sikerrel.
A programnak köszönhetően 50 fő sikeresen lépet be a munkaerőpiacra vagy munkaerő-piaci programba, és további 10 fő helyezkedett
el a humán közszolgáltatás területén.
A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkormányzat/Projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
NÓTI ATTILA
városfejlesztési referens
Telefon: +36-88-596-921
Mobil: +36-20-478-3889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

Nyertes LEADER pályázat a Közösségi Ház földszinti épületrészének felújítására
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADER
szellemiségű fejlesztésére, amelynek eredményeként 9.544.710 Ft
összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású
európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP)
„Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések

támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás
keretében. A Támogatói Okirat 2020. április 16-án lépett hatályba.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, megkezdődhetnek a felújítási
munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének tervezett időpontja a szerződéskötéstől számított 330 nap, de kivitelező
jogosult az előteljesítésre.

