A balatonfűzfői Öveges József szakközépiskola és a
fiú kollégium közötti járda felújítása
A projekt azonosító száma:
3081068741
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 01. 01 – 2021. 03. 17.
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: 4.968.399 Ft (51%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 4.702.048 Ft (49%).
A projekt összköltsége: 9.670.447 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. május 6-án támogatási kérelmet nyújtott be az Öveges
középiskola és a fiú kollégium közötti szilárd burkolatú járda felújítására, amelynek eredményeként
4.968.399 Ft összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program
keretében az „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” című alprogramhoz
meghirdetett, MFP-BJA/2020. kódszámú pályázatán.
A járda a fiú kollégium és az Öveges József szakgimnázium és szakközépiskolát köti össze. A
járdát a helyi lakosokon kívül a városban tanuló diákok, kollégisták használják, de állapota
leromlott, mondhatni balesetveszélyes volt, felújítását nem lehetett tovább halasztani.
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A balatonfűzfői középiskolában diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás tanulóknak is van lehetősége
érettségit vagy szakmát szerezni, ezért számos hazai település diákja folytatja itt tanulmányát. A
Balatonfűzfőn működő cégek kiváló munkalehetőséget nyújtanak az Öveges iskolában érettségit,
illetve szakmát szerzett tanulóknak. A város népességmegtartó és népességnövelő erejének
fokozása érdekében indokolt a város közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, biztonságossá
tétele, ezáltal a minőségi oktatás, mint alapvető szolgáltatás hozzáférhetőségének biztosítása, illetve
javítása, a településkép épülése, amelyek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához.
Balatonfűzfő város ugyan, de az iparűzési adó beszámítása miatt kevés forrást tud a Képviselőtestület a járdák felújítási munkáira biztosítani.
A projekt keretében a járda felújításának anyagköltségére kaptunk a támogatást, az önkormányzat a
kivitelezési munka költségét az önkéntesek társadalmi munkában történő bevonásával kívánta
minimalizálni.
A kivitelezési munkálatok 2021. február 8-10-én kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadásátvételének időpontja 2021. március 17.
A fejlesztés keretében a fűzfőgyártelepi, 8184 Balatonfűzfő, 1495/228 hrsz.-ú ingatlanon meglévő
Gagarin utcában, a középiskola és a fiú kollégium közötti járda felújítására került sor, annak
balesetveszélyes részeinek megszüntetésére, a biztonságos használat érdekében két soros gyalogos
korlát elhelyezésére és a gyalogos forgalom számára térkő burkolatú, biztonságos, 130 méter
hosszú, 1,2-1,5 méter széles, 210 m2 felületű járda épült.
A megújult járda a biztonságos és kulturált gyalogos közlekedést biztosítja mind az itt élők, mint a
kollégisták számára.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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A fejlesztés alatt

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, +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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