Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
P-TF-E-15/2021
A projekt megvalósításának ideje:
2022. 09. 01. – 2023. 10. 31.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A projektet az Innovációs és Technológiai
Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács
támogatta.

Támogató neve:
Balaton Fejlesztési Tanács
8600 Siófok, Batthyány utca 1.
Szállító neve és elérhetősége:
Még nem került kiválasztásra!

A Támogató által nyújtott támogatás összege: 11.407.140 Ft (60%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított
saját forrás összege: 7.604.760 Ft (40%).
A projekt összköltsége: 19.011.900 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. november 3-án támogatási kérelmet nyújtott be
klímabarát elektromos szívó- és seprőgép beszerzésére, amelynek eredményeként 11.407.140 Ft
összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Balaton Fejlesztési Tanács által a 2021.
évben meghirdetett, a „Településfejlesztési beruházások támogatása” című pályázatán.
A Támogatói Okirat 2022. augusztus 29-én lépett hatályba.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata jelen projekt keretében kívánja beszerezni a városban
nélkülözhetetlenné vált elektromos szívó- és seprőgépet.
Projektünk szervesen kapcsolódik a pályázati felhívás céljaihoz, hiszen projektünkben olyan
környezetkímélő technológiát kívánunk alkalmazni, amely hozzájárul ahhoz, hogy a városban
megjelenjen és elterjedjen a fenntarthatóság kultúrája az épített környezet kezelése terén és ennek
következtében magas minőségű környezetet biztosítsunk a lakók és az idelátogató vendégek
számára.
Jelen eszközbeszerzés már évek óta esedékes és szükséges, mert az önkormányzat gépei évekkel
ezelőtt használhatatlanná váltak, új gépek beszerzésére nincs elegendő forrása a településnek.
Ráadásul Balatonfűzfő a Balaton parti települések közül az egyik legnagyobb tisztítandó
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közterülettel rendelkező város, a kézi munkavégzéssel nem kivitelezhető a közterületek kezelése.
Balatonfűzfőn a tisztítandó belterületi utak területe 147.000 m2, a tisztítandó járdák területe pedig
16.000 m2, összesen 163.000 m2 (KSH - Települési hulladékgazdálkodás 2020.).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata – saját eszközpark hiányában – külső szervezetek (vállalkozás)
megbízásával végzi el az utak és közterületek karbantartásához, kezeléséhez, kapcsolódó
feladatokat jelentős pénzeszközök igényének felmerülésével. A saját eszközök megléte esetén
gyakorlatilag önköltségi áron teljesítheti az önkormányzat a törvényből fakadó kötelező feladatait,
melynek hatékonysága, költségtakarékossága házon belül kerülhet szabályozásra.
A gépbeszerzés megvalósításával az önkormányzat megtakarítást fog elérni, a karbantartási
költségek csökkenésével számol. Az új elektromos gép beszerzésével hatékonyabbá válik a
munkavégzés, hiszen az eddigi kézi munkavégzést váltja ki, az utak, járdák, közterületek
folyamatos karbantartásával javul a településkép, rendezettebbé válik a környezet, ami az
idelátogatók és az itt élő családok életminőségét pozitívan befolyásolja és mindez a klímaváltozás
hatásainak mérséklésével érhető el. Az eszközbeszerzés következtében az utak, járdák kezelése,
karbantartása hosszú távon biztosított lesz.
A szívó- és seprőgép 92%-ban újrahasznosítható anyagokból gyártott és 100%-ban elektromos
(hidraulika elemet nem tartalmaz). A jármű alacsony zajkibocsátású és kis fenntartási költségű és
alkalmas utak, járdák, parkok, közterületek takarításra és portalanítására. A rendkívül kompakt
(szélessége alig több mint 1 méter), zéró CO2 kibocsátású jármű sok olyan helyre is eljut, ahol a
hagyományos, szennyező és hangos dízel seprőgépek nem férnek el vagy a jelenlétük nem kívánt
(pl. éjszakai munkavégzés). Az önkormányzat gyors megtérüléssel számol, köszönhetően a 70%-os
karbantartási költség megtakarításnak és a 90% üzemanyagköltség megtakarításnak a hagyományos
megoldásokhoz képest.
A beszerzést követően az elektromos szívó- és seprőgépet Balatonfűzfő Város Önkormányzata a
városüzemeltetési feladatokat ellátó, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaságnak, a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-nek adja át üzemeltetésre. A gazdasági társaság
rendelkezik olyan személlyel, aki kezelni tudja a beszerezni kívánt eszközt. A jármű B kategóriás
jogosítvánnyal vezethető.
A PROJEKT FOTÓI:

A kép csak illusztráció!
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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, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

https://balatonregion.hu/
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