A balatonfűzfői Városi Stadion
részleges felújítása III.
A kivitelezés ideje:
2017. 05. 30. – 2017. 06. 29.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Fűzfői Atlétikai Klub
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 16.
A támogató neve és elérhetősége:
Magyar Labdarúgó Szövetség
1112 Budapest, Kánai út 2/D.
Kivitelező neve és elérhetősége:
„KIS-TÉS PARK” Kft.
8109 Tés, Külterület hrsz. 0226/2.
A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatási igazolása alapján a veszprémi POLIGRAN Kft., a
felsőpakonyi VízTEC Zrt. és a tihanyi KER-ZO Autódarus Kft. által nyújtott, felhasználható
támogatás összege: 6.979.361 Ft (70%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 2.991.155 Ft (30%).
A projekt összköltsége: 9.970.516 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
A Fűzfői Atlétikai Klub – együttműködésben Balatonfűzfő Város Önkormányzatával – 2015. április
28-án pályázatot nyújtott be a balatonfűzfői Városi Stadion harmadik körben történő részleges
felújítására, amelynek eredményeként további 6.979.361 Ft összegű támogatást nyert a
Magyar Labdarúgó Szövetség Látvány-csapatsportok támogatása keretében.
A támogatási döntésről szóló határozat 2015. november 3-án került kiállításra.
Ahhoz azonban, hogy a megítélt támogatás felhasználható legyen, találni kellett olyan gazdasági
társaságot, amely a társasági adójából kifizeti a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatást.
Három céget sikerült találni és megállapodni velük. Az egyik a veszprémi POLIGRAN Kft., a másik a
felsőpakonyi VízTEC Zrt. és a harmadik a tihanyi KER-ZO Autódarus Kft.
A kivitelezési munkálatok megkezdésére 2017. május 30-án került sor. A beruházás végleges
műszaki átadás-átvételének időpontja 2017. június 29.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata kiemelt jelentőséggel kezeli a sporttal kapcsolatos
tevékenységét. A Képviselő-testület 2007-ben elfogadta, és azóta többször módosította
Balatonfűzfő Város Sportkoncepcióját és Balatonfűzfő Város Városi Stadion Felújítási Programját.
Előbbi tartalmazza az önkormányzat sportpolitikájának alapelveit, bemutatja a sport egyes
területeinek
helyzetét,
valamint
a
lehetséges
fejlesztési
irányokat,
feladatokat
és
kötelezettségeket, utóbbi pedig a Városi Stadion jelenlegi állapotát írja le és rámutat a fejlesztés
céljaira, irányaira és feladataira.
Balatonfűzfő sportlétesítmények tekintetében kedvező helyzetben van. A Fűzfőgyártelep
településrészen az önkormányzat tulajdonában és Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
Városgondnoksága kezelésében lévő, országos viszonylatban is egyik legszebb fekvésű szabadtéri
sportcentrumban a pályázat szempontjából releváns alábbi létesítmény található:

1 db, 2000 néző ülőhelyes befogadására alkalmas füves labdarúgó pálya.
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009 novemberében módosította
átfogóan a város sportkoncepcióját és a Városi Stadion felújítási programját. A koncepcióban és a
programban foglaltaknak megfelelően Képviselő-testület elhatározta, hogy a Városi Stadion
működését, karbantartását és fejlesztését – a lehetőségekhez mérten – folyamatosan biztosítani
kívánja.
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Fentieknek megfelelően a Fűzfői Atlétikai Klubbal együttműködve az alábbi részleges felújítást
végezte el jelen projekt keretében:

a Városi Stadion labdarúgópálya világításának kialakítása,

egy eredménykijelző beszerzése és

a Városi Stadion labdarúgópályája körüli terület rendbetétele, biztonságossá tétele.
A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt
sportcentrumunk jelenlegi színvonala.

használók

A PROJEKT FOTÓI:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Keil Norbert
Levélcím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Fűzfői Atlétikai Klub
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 16.
+36-88-451-516
+36-30-902-0331
keiln@freemail.hu
http://www.fuzfoak.hu

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
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örömére

számottevően

javul

http://www.mlsz.hu/
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