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Az önkormányzat, mint helyi útkezelő
a kötelező feladatellátását lehetőségei szerint
ezen a területen is igyekszik minél magasabb
fokon ellátni. Az e célra fordítható költségve-
tési forrás behatárolt. A biztonságos járható-
ság fenntartása mellett (karbantartás, kátyú-
zások stb.) minden éveben igyekszik össze-
függőbb utca- és járda szakaszokat is felújíta-
ni (az elmúlt években a Fűz, Munkácsy
Mihály és Lotz Károly utcák, a Balaton kör-
úti járda, a Zombor köz, a Nike körút ív, a
Fűz és Gagarin utca közötti járda), ahol fon-
tos szempont a költségkeret és a tartósság

együttesen. Az utcaszakaszok felújításra kivá-
lasztásánál az útállapot, a forgalom nagysága,
a forgalmi problémák, a kiépítettség és egyéb
szempontok is figyelembevételre kerülnek.
A 2019. évben a képviselő-testület jelentő-
sebb útfelújítási költség biztosításáról dön-
tött a Fáy András utca és a Felsővillasor utca
egy szakaszának javára és bízott meg szakvál-
lalkozót. Mindkét utca rendkívül leromlott
burkolatú, a kátyúzástól elfogadható járófelü-
let kialakulása, tartós állapot megtartás már
nem várható. A Fáy utcára készültek koráb-
ban (10 éve) átfogóbb fejlesztési tervek

(útszélesítés és megerősítés, csatornázás, jár-
daépítés), de ennek költségigénye a városi
költségvetési keretből, önerőből nem kezel-
hető. A tervek megújítása is több millió
forint költségigényű lenne, a vízjogi engedé-
lyes csapadékvíz elvezető csatornarendszer
kiépítése önmagában több tízmilliós tétel
a burkolat felújítás nélkül is. El kellett dönte-
ni, hogy a járhatóság határára került utcában
nem engedélyes burkolat felújításra jelentő-
sebb összeget költsön az önkormányzat, vagy
várjon a bizonytalan pályázati támogatásra.
A felújítás költségkeretben kezelhető tartal-
ma úgy, hogy 5 évnél hosszabb beavatkozási
igény mentes állapot jöjjön létre:
– a meglévő burkolati sáv foltszerű javítása

(alákátyúzás),
– vékony (átlag 3cm) profilozó kötő-

kiegyenlítő aszfalt réteg építése,
– egy konstans (átlag 4cm) megerősítő asz-

falt kopó réteg építése (burkolati közmű
szerelvények, aknák szintre igazítása),

– a burkolat-szélek terepi szintcsatlakozása,
padkázás.

Út- és járdafelújítások Balatonfűzfőn

Balaton körút – járda

Fűz–Gagarin u. – járda

Fűz utca Munkácsy–Lotz K. u. – sarokív
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Április és május hónapban a beérkező Civil Alap rendezvény pályáza-
tok és az alapítvány saját pályázatainak elbírálásával, a támogatási
összegek odaítélésével teltek a Balatonfűzfőért Alapítvány
Kuratórium ülései. Az alapítvány közreműködésével Balatonfűzfő
Város Önkormányzata a 4 M Ft-os Civil Alapból 23 balatonfűzfői
eseményszervezését támogatja. Június hónapban kerülnek elbírálásra
a további, Civil alapból finanszírozott pályázatok, gyermektábor
szervezés és ifjúsági együttműködés témakörben.

Rendezvények szervezésére 29 db pályázat érkezett, összesen 4 325e
Ft támogatási összegre, míg a rendelkezésre álló forrás max. 3 000e Ft
volt. A döntéshozók ennek megfelelően nem voltak könnyű helyzet-
ben. A pályázatok a felhívásban előírtak szerint: a rendezvény nyi-
tottságát, kulturális, illetve sport értékét, a városra gyakorolt hatását
és a költségvetés megalapozottságát, költségek támogathatóságát
figyelembe véve kerültek elbírálásra. Az alábbi döntések születtek:

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati hírei

Fentiek alapján tehát jelenleg a meglévő
útburkolat állag felújítását lehet elvégezni
(az útpályaszerkezet nem épül át és nem
kerül szélesítésre, bővítésre).
A helyi útkezelő a közcélú rész felújítására
tud és szándékozik pénzt fordítani, a külön-
böző igényű magáncélú ingatlan bejárókra
nem, mindössze a szintbeli csatlakozás bizto-
sítása erejéig, figyelemmel a meglévő állapot-
ra. Az elmúlt időszakban több bejáró önerő-
ből kiépült. A vonatozó előírások szerint,
a kapubejárók közterületi építése helyi köz-
terület kezelői hozzájárulás köteles, a közcél-
lal nem ellentétes műszaki igényű kiépítése-
ket az önkormányzat engedélyezi.
Az utca csapadékvíz-elvezetése nem fog meg-
változni, a jelenlegivel azonosan a burkolat-
ról a csapadékvíz lepel szerűen lefolyik (cél,
hogy ne a burkolaton legyen vízmegállás,
ami gyors leromláshoz vezetne) a padkák és
zöldterületek felé a terepadottságoknak
megfelelően.

Ahol a burkolat széléhez 0,5 méteren belül
van meglévő kapubejáró burkolat, ott bur-
kolt szintkiegyenlítés készül, ahol ennél
távolabb, ott maximum kőstabilizációs
padka szintkiegyenlítés valósítható meg
(burkolat alá komolyabb alapozás stb. lenne
szükséges, ami nem kezelhető). Az utca bur-
kolt felújítási munkáihoz kérjük az érintett
lakók segítő együttműködését és az építés
idején korlátozott forgalmú időszakokra
a meg értő türelmet.
A kényszerűen önerős nagyobb költségű
útfelújításokra pályázati forrást is szeretne az
önkormányzat elnyerni, BM pályázaton idén
a Zombor utca 550 méteres szakaszára ké -
szült beadvány. Átfogóbb fejlesztés a Hegy -
alja utcán kerül tervezésre, de a jelentős for-
galma miatt a Nike körút, mint fontos gyűj-
tőút további szakaszainak megújítása is napi-
renden van, egyéb közlekedési problémákkal
együtt (pl. parkolás a Gagarin úton, vagy
a strandoknál, Tobruki óvodánál).

Nike krt. – ív

Zombor köz

Rendezvény I. – Helyi érdekeltségű, a város szabadidős lehetőségeit gazdagító rendezvények
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Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila „Liszt Ferencről átfogóan” zenetörténeti
előadás 0 Ft

Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila Strandkoncertek az Acoustic Session duóval 100 000 Ft
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila 4. néptáncgála 0 Ft
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila Egyetemista klasszikus zenészek koncertje 60 000 Ft
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja 100 000 Ft Kovács Attila Bozay ünnepély (koszorúzás és koncert) 50 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 100 000 Ft Szanyi Szilvia Balatonfűzfői Tojásfa Kalandnap 50 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 100 000 Ft Szanyi Szilvia Nekem a Balaton a riviéra 100 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 100 000 Ft Szanyi Szilvia Strand party a Föveny strandon 100 000 Ft
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 95 000 Ft Szanyi Szilvia Neked ugatok… 50 000 Ft
Balaton nyugdíjasklub 100 000 Ft Lajkó Frigyes Szüreti Vigadalom 80 000 Ft
Csebszaltó nyugdíjasklub 100 000 Ft Németh Gábor Szüreti felvonulás és bál 100 000 Ft

Bakonyvidéki Gombász Baráti Kör 100 000 Ft Molnár-Tusnády
Emese

Gombaismereti előadás és gombafotó kiállí-
tás 85 000 Ft

Fűzfői Fotósok Klubja 100 000 Ft Boros Péter A fotózás világa a profik szemével – konfe-
rencia 85 000 Ft

Fűzfői Fotósok Klubja 100 000 Ft Boros Péter Szívünk csücske a Balaton – Kiállítás
a Balaton partján 100 000 Ft


