A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház
fűtéskorszerűsítése
A projekt azonosító száma:
3284892468
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 08. 02. – 2023. 07. 15.
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:
Még nem került kiválasztásra!
Tervező neve és elérhetősége:
Szigeti & Sz. PROBITAS Bt.
8200 Veszprém, Hársfa utca 35.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Még nem került kiválasztásra!
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 24.999.999 Ft (70%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 10.860.713 Ft (30%).
A projekt összköltsége: 35.860.712 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. május 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a
balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésére, amelynek eredményeként
24.999.999 Ft összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program
keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramhoz
meghirdetett, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú, MFP-ÖTIK/2021/6. pályázati kategória kódszámú
pályázatán.
A Támogatói Okirat 2021. július 19-én lépett hatályba.
A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Ház fűtéskorszerűsítését kívánja megvalósítani, amely magában foglalja az öntöttvas radiátorok
1

cseréjét és a fűtési csőrendszer egy részének cseréjét, az új fűtési hőközpont kialakítását az
emeleten és 2 db új gázkészülék beépítését.
Ha jelen beruházás megvalósul, az egy korábbi európai uniós támogatásból megvalósult projekt
folytatását, illetve lezárását jelenti. 2019 júliusában megvalósult a Művelődési Ház
épületenergetikai fejlesztése, de az nem tartalmazta a fűtéskorszerűsítési munkálatok elvégzését,
pedig az épületben található fűtőkészülékek erősen elhasználódott állapotban vannak, rozsdásak, a
két készülékből pedig jelenleg csak az egyik üzemképes. Az éves karbantartási költségek magasak.
Különösen indokolt a fűtéskorszerűsítés megvalósítása, mert egyrészt kapcsolódik korábbi,
pályázati támogatásból és saját forrásból finanszírozott fejlesztéshez, azt kiegészíti, erősíti, másrészt
ezzel megvalósulhat a teljes épület komplex felújítása.
Balatonfűzfő közösségi épületének korszerűsítése hozzájárul a város népességmegtartó erejének
növeléséhez, elősegíti a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. A fejlesztés
lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére, a nemzeti és helyi
identitástudat erősítésére.
A PROJEKT FOTÓI:
A korszerűsítés előtt
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A korszerűsítés után
???

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
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Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

+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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