A balatonfűzfői Felsővillasor II. ütem és
Völgy utca felújítása
A projekt azonosító száma:
3020016521
A projekt megvalósításának ideje:
2020. 01. 01. – 2021. 06. 30.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Miniszterelnökség
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
VIA VOMITO Kft.
8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Tervező neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 28.957.651 Ft.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft.
A projekt összköltsége: 28.957.651 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 2-án támogatási kérelmet nyújtott be a
Fűzfőfürdő városrészben található Felsővillasor 648 méteres szakaszának és a Völgy utca 185
méteres szakaszának felújítására, amelynek eredményeként 28.957.651 Ft összegű vissza nem
térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati
tulajdonú utak felújítása” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-ÖTU/2019. kódszámú
pályázatán.
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Az önkormányzatnak 2019-ben saját forrásból I. ütemként sikerült felújítani a Felsővillasor 71-es
főút és Fürdő utca közötti 352 méter hosszú szakaszát. Ennek folytatásaként kívánja az
önkormányzat az igényelt hazai támogatásból felújítani.
A fejlesztéssel érintett utcák leromlott aszfalt burkolatú utak, lassan gépjárművel is járhatatlanná
válnak. Az elmúlt évtizedekben ezen utakat érintően jelentősebb javítás, átfogóbb felújítás sajnos
nem történt, csupán az úthibák kátyúzása, foltszerű javítása a járhatóság fenntartása, járműkár,
gyalogos és kerékpáros balesetveszély elhárítása érdekében.
Az utak felújítása már elodázhatatlan, sürgető feladat, mert rendkívül leromlott a műszaki állapotuk.
A város népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása érdekében indokolt a kulturáltabb,
kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételek biztosítása, a településkép épülése, amelyek
hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához.
A fejlesztés keretében szilárd burkolatú utak felújítása 3110 m2, amelyből a Felsővillasor 2425 m2,
a Völgy utca 685 m2. A felújítandó utak hossza összesen 833 méter.
Az útfelújításokkal az önkormányzat célja, hogy a helyi lakosság és az ide látogató turisták számára
a helyi közterületeken kulturáltabb, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételeket
biztosítson. Cél tehát a baleset- és járműkármentes közlekedés, megfelelő járhatóság
(egyenetlenségmentes út) biztosítása, megfelelő útprofil, csapadékvíz levezetés (2-3% oldalesés), az
elmúlt években megkezdett útfelújítások folytatása, lehetőleg több mint 5 év javítási igénymentes
állapot létrehozása, továbbá a megfelelő üzemeltethetőség (üzemeltetési költségek felére
csökkentése) biztosítása.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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A terv

A fejlesztés után
???
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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
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
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