
1 

Kommunális eszközök beszerzése Balatonfűzfőn 
 

 

A projekt azonosító száma: 

3342382588 

 

A projekt megvalósításának ideje: 

2022. 04. 01. – 2023. 03. 31. 

 

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. 

 

Eszközbeszerző neve és elérhetősége: 

Még nem került kiválasztásra! 

 

 

A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 10.874.166 Ft (100%). 

 

A projekt összköltsége: 10.874.166 Ft. 

 

 

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2022. január 24-én támogatási kérelmet nyújtott be 

kommunális eszközök beszerzésére, amelynek eredményeként 10.874.166 Ft összegű vissza nem 

térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” 

című alprogramhoz meghirdetett, MFP-KOEB/2022. kódszámú pályázatán. 

 

A Támogatói Okirat 2022. április 20-án lépett hatályba. 

 

A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata beszerezte a városban nélkülözhetetlenné 

vált eszközöket, 14 db gépet, amelyből 4 db erő-, illetve munkagép és 10 db kisgép. 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata jelen projekt keretében kívánja beszerezni a városban 

nélkülözhetetlenné vált munkagépeket, 1 db homlokrakodót és 2 db sószórót. 

 

A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata beszerzi a városban nélkülözhetetlenné 

vált munkagépeket, 1 db homlokrakodót és 2 db sószórót. 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata – saját eszközpark hiányában – külső szervezetek (vállalkozás) 

megbízásával végezte el az utak és közterületek karbantartásához, kezeléséhez, állapotjavításához 

kapcsolódó feladatokat jelentős pénzeszközök igényének felmerülésével. A 2021. évi 

gépbeszerzésnek köszönhetően hatékonyabban teljesítheti az önkormányzat a törvényből fakadó 

kötelező feladatait. 



2 

A gépállomány fejlesztést, bővítést kíván, mert a téli hónapokban elvégzendő tisztítási, hó- és 

jégmentesítési feladatok kézi munkavégzéssel nem teljesíthetők a belterületi közterületeken. 

Amennyiben sikerül megvalósítani a tervezett eszközparkbővítést, az önkormányzat további 

megtakarítást fog elérni, a karbantartási költségek csökkenésével számol, és ami a legfontosabb, 

hogy a téli időszakban időben megtisztulnak és járhatóvá válnak a város belterületi útjai, 

közterületei. 

Az új gépek beszerzésével hatékonyabbá válik a munkavégzés, hiszen az eddigi kézi munkavégzést 

váltja ki, az utak, közterületek folyamatos karbantartásával javul a településkép, rendezettebbé válik 

a környezet, ami az idelátogatók és az itt élő családok életminőségét pozitívan befolyásolja. 

Az eszközbeszerzés következtében az utak, közterületek kezelése, karbantartása, állapotjavítása 

hosszú távon biztosított lesz. 

 

 

A PROJEKT FOTÓI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

 

Nóti Attila 

városfejlesztési referens 

 

Levélcím: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

Telefon: +36-88-596-921 

Fax: +36-88-596-901 

Mobil: +36-20-478-3889, +36-20-95-95-190 

E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu 

Honlap: www.balatonfuzfo.hu 
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