Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése
A projekt azonosító száma:
8583073882
A kivitelezés ideje:
2014. 03. 12. – 2014. 09. 30.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfőért Alapítvány
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Veszprém Megyei Kirendeltség
8200 Veszprém, Levendula utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Víz-Part Vízépítő és Építőipari Kft.
8175 Balatonfűzfő, Petőfi Sándor utca 11.
Fejes Károly János egyéni vállalkozó
8175 Balatonfűzfő, Vasút köz 5.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
K’ING-DOM Mérnöki tanácsadó és Szolgáltató Kft.
8420 Zirc, Kossuth Lajos utca 5.
Tervező neve és elérhetősége:
Római Atelier Kft.
1015 Budapest, Csalogány utca 14.
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által a Darányi Ignác Terv Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 29.985.359 Ft (100%).
A projekt összköltsége: 29.985.359 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
A Balatonfűzfőért Alapítvány Balatonfűzfő Város Önkormányzata közreműködésével 2013. augusztus
16-án európai uniós pályázatot nyújtott be Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztésére,
amelynek eredményeként 29.985.359 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Darányi
Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 4-es tengely „az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
keretében 2013-ban a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER HACS által
meghirdetett 2. számú intézkedéshez kapcsolódó pályázatán.
A támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2013. november 20-án emelkedett jogerőre.
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A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, így 2014. március 12-én
megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének időpontja
2014. szeptember 30.
Balatonfűzfő város fejlesztésének kiemelt iránya a sport- és ifjúságturisztikai fejlesztés, az ilyen típusú
projektek megvalósítása. Az elmúlt években több ilyen beruházás is megvalósult, illetve előkészítés
alatt áll (csillagvizsgáló, ifjúsági szálláshely, strandfejlesztés, kerékpárút, parti sétány).
Jelen projekt a közterületek vonzóbbá tételére irányult oly módon, hogy az mind a helyi igényeknek
megfeleljen, mind az ide látogató turisták kényelmét, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják.
A fejlesztés keretében gondot fordítottunk arra, hogy Balatonfűzfő mindhárom településrészén
valósuljon meg fejlesztés.
Négy egymáshoz, és már megvalósult projektekhez is kapcsolódó beruházás valósult meg:
1.

Balatonfűzfő Tobruk városrészében, a Kölcsey Ferenc utcában játszótér kialakítására került sor,
ahol 3 db játszótéri eszközt, asztalt, padokat és szemeteseket helyeztünk el. A játszótér területét
85 cm magas fakerítéssel határoltuk, 3 helyen kiskapukkal megnyitva.

2.

Balatonfűzfő Tobruk városrészében, a Radnóti utca végén megtisztított területen, a Bringakörút
közelében fitnesz parkot, kerékpáros pihenőpontot alakítottunk ki, ahova asztalt, padokat,
szemetest és 4 db szabadtéri fitnesz eszközt helyeztünk ki. A pihenőpont utcai vonalát 85 cm
magas fakerítéssel határoltuk. A parkban füvesítés és növényültetés is történt.

3.

Balatonfűzfő Fűzfőfürdő városrészén, a Millennium Parkban bővítettük a meglévő játszóteret,
ahol asztalt, padokat, szemeteseket és 3 db játszótéri eszközt helyeztünk el. A játszótér területét
85 cm magas fakerítéssel határoltuk, 2 helyen kiskapukkal megnyitva.

4.

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészén a helyiek által „Kistenisz” pályának nevezett bitumenes
pályát felújítottuk, modern gumiborítást kapott és multifunkcionális sportpályaként (kosárlabda,
kézilabda, röplabda és tenisz) funkcionál, kiegészítve a Városi Stadion nyújtotta lehetőségeket.
A palánktartó acélszerkezet helyett egy mobil állvány került beszerzésre, valamint tenisz- és
röplabdahálók és kézilabda kapuk. A kerítés a meglévő oszlopok felújításával, részbeni pótlásával
került megépítésre két oldalon a meglévő 2 méteres magasságban, míg a pálya két végén
oszlopmagasítókkal 4 méteres magasságban. A pálya déli oldalán került elhelyezésre egy asztal
padokkal és egy hulladékgyűjtő.

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként a város mindhárom városrészében eddig
nem használt, elhanyagolt területek kerültek újra a település „vérkeringésébe”. A fejlesztésnek
köszönhetően minden korosztály számára elérhetővé és biztosítottá válik használatuk. Az elkészült
multifunkcionális sportpálya, a szabadtéri fitnesz park és a játszóterek biztosítják a helybeliek és a
városba látogató turisták szabadidejének hasznos és közösségteremtő eltöltését. A fejlesztés hatására
pedig javul a város sport- és ifjúságturisztikai infrastruktúrája, amelytől a város sport-, ifjúsági,
egészség- és aktív turizmusának erősödésére számítunk.
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A PROJEKT FOTÓI:
1.

Tobruki játszótér

2.

Tobruki fitnesz park, kerékpáros pihenőpont

3.

Millennium játszótér
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4.

Multifunkcionális sportpálya

Átadó ünnepség

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Gyurkovics Ágnes
elnök
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Balatonfűzfőért Alapítvány
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-451-075
+36-88-596-901
+36-20-319-0171
gyurko50@pr.hu
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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

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

http://www.mvh.gov.hu

http://www.bakonyesbalaton.hu

www.umvp.eu
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