Járdaépítés a balatonfűzfői Városi Stadionban
A projekt azonosító száma:
3019662414
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:
DIBU Kft.
2045 Törökbálint, 0152/12.
Tervező neve és elérhetősége:
PAGONY Táj- és Kertépítész Kft.
1111 Budapest, Bartók Béla út 34. 3. em. 3.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 2.367.854 Ft (51%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 2.258.218 Ft (49%).
A projekt összköltsége: 4.626.072 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. augusztus 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a
balatonfűzfői Városi Stadionban található rekortán borítású sportpályához vezető járda
megépítésére, amelynek eredményeként 2.367.854 Ft összegű vissza nem térítendő hazai
támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében a „Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyagtámogatása” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-BJA/2019. kódszámú
pályázatán.
A rekortán borítású sportpályát jelenleg nem lehet kulturált és biztonságos módon megközelíteni,
nagyméretű betonelemek, beton és betonlap burkolatok találhatók a pálya szélén. Ezeket szükséges
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elbontani, mert balesetveszélyesek. Az újonnan épülő, 152,8 m2 térkő burkolatú járda, szegély és
lépcső, valamint a gyepesítés a biztonságos és kulturált gyalogos megközelítést szolgálja.
Balatonfűzfőn a sportélet jelentős volt, így a hozzá kiépült infrastruktúra is, amelynek folyamatos
felújításán munkálkodik a városvezetés. A város népességmegtartó és népességnövelő erejének
fokozása érdekében indokolt a biztonságos és kulturált sportolási lehetőségek, mint alapvető
szolgáltatás hozzáférhetőségének biztosítása, illetve javítása, a településkép épülése, amelyek
hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához.
Jelen projekt keretében a járdaépítés anyagköltségére kaptuk a támogatást, az önkormányzat a
kivitelezési munka költségét – elsősorban a kertészeti munkák elvégzését – önkéntesek (helyi
lakosság, az alapítvány, helyi civil szervezetek) társadalmi munkában történő bevonásával kívánja
minimalizálni. A növényültetéssel példát mutatunk és környezettudatosságot fejezünk ki.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt

A fejlesztés után
???

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
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Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

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