A balatonfűzfői temető környezetének megújítása
A projekt azonosító száma:
3020296781
A projekt megvalósításának ideje:
2020. 01. 01. – 2021. 05. 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:
DIBU Kft.
2045 Törökbálint, 0152/12.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
8096 Sukoró, Borostyán utca 18.
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 5.000.000 Ft (48%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 3.971.661 Ft (52%).
A projekt összköltsége: 8.971.661 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 3-án támogatási kérelmet nyújtott be a
temető belső, temetkezési helyek közötti közlekedési útjainak/járdáinak kialakítására, térkő
burkolására, amelynek eredményeként 5.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő hazai
támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” című alprogramhoz
meghirdetett, MFP-FFT/2019. kódszámú pályázatán.
A kivitelezési munkálatok 2020. május 21-én kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadásátvételének időpontja 2021. május 17.
Az építeni kívánt közlekedők az önkormányzat előző években saját forrásból elvégzett
fejlesztéseihez kapcsolódnak. A korábban megvalósult beruházások voltak a ravatalozó és
közlekedési utak építése és a halott hűtő beszerzése.
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Temetőnk fejlesztéssel érintett részén biztosított lett a parcellák kulturált megközelítése, a terület
alkalmassá vált a kegyelet lerovására, az elhunytak méltó elbúcsúztatására.
A projekt keretében 549 m2, 170 méter hosszú, 1,5, illetve 3 méter széles új, térkő burkolatú
közlekedési út és csomópont épült, valamint többcélú terek létesültek, úgymint 46 m 2, 7 db térkő
burkolatú hulladékgyűjtő placc és 7 db kavics burkolatú, sármentes vízvételi hely, továbbá a
ravatalozónál a harangláb és a kolumbárium közötti 35 m2-nyi terület akadálymentesítése valósult
meg térkőburkolattal.
A projekt megvalósításával a temető állapota jelentősen javult, a temetkezési helyek közvetlen
környezete megújult.
A PROJEKT FOTÓI:
A terv
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A fejlesztés előtt

A fejlesztés alatt
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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
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

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