A balatonfűzfői Zombor utca felújítása
A projekt azonosító száma:
3081103844
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 01. 01 – 2021. 06. 24.
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: 29.999.998 Ft (95%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 1.705.552 Ft (5%).
A projekt összköltsége: 31.705.550 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. május 6-án támogatási kérelmet nyújtott be a Zombor
utca felújítására, amelynek eredményeként 29.999.998 Ft összegű vissza nem térítendő hazai
támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
hídépítés/felújítás” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-ÖTU/2020. kódszámú pályázatán.
A projekt keretében a Fűzfőfürdő városrészben, az 575 és a 661 hrsz.-ú ingatlanokon található
Zombor utca összesen 820 méter hosszú, 4,5-5 méter széles, 4000 m2 felületű szakaszának felújítása
valósult meg.
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A kivitelezési munkálatok 2021. április 29-én kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadásátvételének időpontja 2021. június 24.
Az út felújítása a leromlott műszaki állapota miatt már időszerű, sürgető feladat volt. Az elmúlt
évtizedekben az utat érintően jelentősebb javítás, átfogóbb felújítás sajnos nem történt, csupán az
úthibák kátyúzása, foltszerű javítása készült a járhatóság fenntartása, járműkár, gyalogos és
kerékpáros balesetveszély elhárítása érdekében. Balatonfűzfő város ugyan, de az iparűzési adó
beszámítása miatt kevés forrást tud a Képviselő-testület a belterületi utak felújítási munkáira
biztosítani. A város népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása érdekében azonban
indokolt a kulturáltabb, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételek biztosítása, a
településkép épülése, amelyek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javulásához. Az
önkormányzat elsődleges célja tehát a baleset- és járműkármentes közlekedés, megfelelő járhatóság
(egyenetlenségmentes út) biztosítása, megfelelő útprofil, csapadékvíz levezetés, az elmúlt években
megkezdett útfelújítások folytatása, lehetőleg több mint 5 év javítási igénymentes állapot
létrehozása, továbbá a megfelelő üzemeltethetőség (üzemeltetési költségek felére csökkentése)
biztosítása.
Az önkormányzatnak 2019-ben saját forrásból végzett útfelújítást ebben a városrészben, ennek
folytatásaként kívánta a jelenleg leromlott, állandó javításra, kátyúzásra szoruló utat az igényelt
hazai támogatásból felújítani, mert saját forrásból ezt már nem volt képes finanszírozni.
A megújult út a biztonságos és kulturált közlekedést biztosítja az itt élők és a turisták számára.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
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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, +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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