A balatonfűzfői Fövenyfürdő fejlesztése
A projekt azonosító száma:
MTÜ/ÁLT/2126-1/2017
A kivitelezés ideje:
2017. 06. 09. – 2018. 04. 30.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve és elérhetősége:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Kivitelezők neve és elérhetősége:
Aqua-Sió Vízépítő Kft. - gyermekpancsoló
8600 Siófok, Küszhegyi utca 14.
Baustone 48 Ipari és Szolgáltató Kft.
8175 Balatonfűzfő, Zombor köz 11-19.
Anteus Kft. – beléptető rendszer
1154 Budapest, Nádastó utca 18.
Rezgő Kft. - strandlépcső
8229 Csopak, Fenyves utca 3.
Tervezők neve és elérhetősége:
PAGONY Táj- és Kertépítész Kft.
1111 Budapest, Bartók Béla út 34. III/3.
SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft.
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99/A. 1/2.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Éri Balázs egyéni vállalkozó
8330 Sümeg, Mártírok utca 9/2.
A Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 32.000.000 Ft (100%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).
A projekt összköltsége: 32.000.000 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. május 2-án támogatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői
Fövenyfürdő fejlesztésére, amelynek eredményeként 32.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „Balatoni strandok fejlesztése” című, BTSP-1.12016 kódszámú pályázatán.
A kivitelezési munkálatok 2017. június 9-én kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadás-átvételének
időpontja 2018. április 30.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
Építési beruházás:
- Fövenystrandi gyermekpancsoló kialakítása – új szolgáltatás!
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Térkövezés: a strand gazdasági bejáratának és a trambulin alatti terület felújítása, valamint a strandi
büfékhez vezető 3 közlekedő felújítása, padok és párakapuk alatti térkövezés
- Meglévő padok cseréje, hiányzó hulladékgyűjtők telepítése
- Napozó-, pihenő-, ülőkő a játszótérre – új szolgáltatás!
- Párakapuk telepítése – új szolgáltatás!
- Meglévő kerítés cseréje
Eszközbeszerzés:
- Beléptető rendszer kialakítása – új szolgáltatás!
- Strandlépcsők cseréje.
-

Fövenystrandi gyermekpancsoló:
Önkormányzatunk a gyermekpancsolót már a korábbi években is szerette volna megvalósítani, pályázaton is
indult, de sajnos nem támogatták a projektet. Rendkívül népszerű a kisgyermekes családok körében, sokan
az alapján hozzák meg döntésüket, hogy melyik strandra látogassanak, ahol már létezik ilyen gyerek-, illetve
családbarát szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy a kelet felől (Budapest, Székesfehérvár) érkezők számára
Balatonfűzfő strandjai a leggyorsabban elérhetők, bízunk abban, hogy ezzel az új szolgáltatással még több
turistát tudunk „megállítani” és az itt-tartózkodásukat színesebbé tenni.
A 290 m2 nagyságú gyermekpancsoló a kisgyermekes családok, kisgyerekek számára teremt – a strand
legújabb szolgáltatásaként – szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. A pancsoló határára vörösfenyő
cölöpök kerültek elhelyezésre. A föld kitermelését követően tükör kialakítás történt, amelyre durva szemcséjű
homok réteg került. A cölöpsor pancsolóval ellentétes oldalán egy 1,5 m széles térkő burkolatú sétány épült.
A pancsoló köré 4 db árnyékot nyújtó fát ültettünk.
Térkövezés:
Az önkormányzat az előző években részlegesen felújította a strandi közlekedőket, a gazdasági bejárat és a
trambulin alatti terület térkövezése azonban elmaradt. Térkőburkolatra helyeztük a projekt keretében
kicserélt padokat és a felállított párakapukat is.
Miután az elmúlt években sikerült a strand járdáit részlegesen felújítani, a vendégek elégedettsége
jelentősen nőtt. Sokkal könnyebbé vált a közlekedés a kerekesszékkel közlekedők, a babakocsival érkezők
és az idősek számára is. Az elmaradt közlekedők térkőburkolását mindenképpen el kellett végezni, nem
csupán esztétikai szempontból, hanem a teljes körű akadálymentesítés feltételeinek való megfelelés
szempontjából is rendkívül fontos volt. A teljes összhang megteremtése érdekében a korábbi években
lerakott térkővel megegyező követ alkalmaztunk az elmaradt részeken.
Padok cseréje, hulladékgyűjtők telepítése:
Sem a padok, sem a hulladékgyűjtők nem feleltek meg a mai kor követelményeinek, rossz állapotúak, nem
praktikusak, színük nem odaillő, egyszóval cseréjük már nagyon régóta esedékes. A szemetesek szintén
régiek, rozsdásak és nagyon kevés volt belőlük. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy minden pad mellett
legyen egy hulladékgyűjtő. A strand partszakaszán lévő padok alá térkőburkolat került, így a látogatók rossz
idő után is kulturáltan (nem a sárban taposva) le tudnak ülni.
Padból 10 darab Ódon kültéri pad és 15 darab kör alakú kültéri, csikktartóval ellátott hulladékgyűjtőt
telepítettünk.
Napozó-, pihenő-, ülőkövek:
Új szolgáltatásként jelent meg strandunkon, a játszótéren elhelyezett 6 darab napozókő, vagy hívhatjuk
pihenő-, illetve ülőkőnek is. A csiszolt, szürke színű kövek látványosak, esztétikusak és a gyermekek
örömére játszásra, mászásra is kiválóan alkalmasak.
A pihenőkövek rendkívül közkedveltek napjainkban, a tereken, sétányokon, parkokban, ezért bízunk abban,
hogy a strandunkon is megkedvelik a látogatók, elsősorban a gyermekek.
Párakapuk telepítése:
A népszerű és sokak által kedvelt párakapu is új szolgáltatás strandunkon, az egyiket a bejárati főépület
közelében, a másikat a büfésor felé vezető járdánál helyeztük el. Nagyon kedvelni minden vendég, főként
akkor, ha a nagy forróságban a kapun átsétálva lehűtheti szervezetét. Egészségügyi szempontból is fontos
szerepet tölthetnek be a párakapuk, elkerülhetők a hőségben a rosszullétek.
Meglévő kerítés cseréje:
Az önkormányzat 2013-ban felújította a strand kerítését, kivéve a kerítés Tó Vendéglő melletti szakaszát (64
fm), amelyet jelen projekt keretében kicseréltünk. A teljes összhang megteremtése érdekében a már
kicserélt kerítéssel megegyezőt építettünk az elmaradt szakaszon.
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Beléptető rendszer kialakítása:
A beléptető rendszer nagyon régi vágya az önkormányzatnak, már többféle tervet készíttetett a rendszer
kialakítására, de forráshiány miatt saját erőből eddig nem sikerült megvalósítani. A beléptető rendszer
kialakításával a bliccelők számának csökkentése és a bevételnövekedés elérése volt az elsődleges cél. Az
új szolgáltatás lehetővé teszi a hatékonyabb pénzkezelést, a gyorsabb jegyértékesítést, valamint a
vendégek egyszerűbb be- és kiléptetését strandunkon.
Strandlépcsők cseréje:
A kánikulai időszakban mindig gondot okoz az, hogy kevés a strandlépcső, elhasználódott, csúnya és
csúszós. Mindenképpen olyan lépcsőket igényeltek vendégeink, amelyek csúszásmentesek. Az
önkormányzat számára fontos szempont még az is, hogy időjárásállók legyenek, ezért horganyzott lépcsők
kerültek beszerzésre.
Összességében elmondható, hogy az elmaradt felújítások megvalósításával és a négy új szolgáltatás
bevezetésével még vonzóbbá, színvonalasabbá és kedveltebbé vált a Fövenystrand és bízunk abban, hogy
strandunk látogatottsága és ezáltal az önkormányzat saját bevételei is növekedni fognak.

A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt

A fövenystrandi gyermekpancsoló tervezett helye

Meglévő kerítés cseréje

A strand gazdasági bejáratának és a trambulin alatti terület felújítása (térkövezés)
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A büfékhez vezető 3 közlekedő felújítása (térkövezés)

Padok cseréje, padok alatti terület térkövezése, hiányzó hulladékgyűjtők beszerzése

Jelenlegi játszótér (6 db napozó-/pihenő-/ülőkő tervezett helye)
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2 db párakapu tervezett helye

Bejárati főépület (beszerzésre kerül a beléptető rendszer)

Strandlépcső (beszerzésre kerül 8 darab)

A fejlesztés után

Jegyértékesítő és beléptető rendszer

8 darab új strandlépcső

5

Új gyermekpancsoló a Fövenystrandon

A kicserélt kerítés

A strand gazdasági bejáratának és a trambulin alatti terület felújítása (térkövezés, gumiburkolat)

A büfékhez vezető 3 közlekedő felújítása (térkövezés)

6

Párakapu, padok és hulladékgyűjtők cseréje

6 darab pihenőkő

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
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E-mail:
Honlap:

noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://szakmai.itthon.hu/magyar-turisztikai-ugynokseg-zrt.
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