


híddal, korlátoszloppal és korlátkötéllel. A gépészet is teljes felújítást
kapott. A csúszda pályázatok közül ezt adták át elsőként.
Szanyi Szilvia polgármester megköszönte a kormány és Dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő segítségét, valamint a Magyar
Turisztikai Ügynökség támogatását. Kiemelte, hogy a város új turisz-
tikai attrakcióval gazdagodott és reméli, hogy minél többen kipró-
bálják majd a csúszdákat. – 2019 végén jártuk végig a balatoni csúsz-
dákat, és azt követően hoztuk létre a felújításukat szolgáló pályázatot
700 millió forintos pályázati kerettel. A felhívásra hat pályázat érke-
zett, ezek közül az egyik a fűzfői volt – hangsúlyozta Magyar Márton,
a Magyar Turisztikai Ügynökség projektfejlesztési igazgatóságának
vezetője. Elmondta, hogy az MTÜ Magyarország Kormányának
támogatásával 2017-ben indította el a strandfejlesztési programját,
amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon.
Eddig összesen csaknem 10 milliárd forintot fordítottak ilyen célra. A

Balaton kiemelt turisztikai térségnek számít, idén összesen 67 strand
kapott 2,2 milliárd forint támogatást. Dr. Kontrát Károly szerint a
csúszdák még vonzóbbá teszik a strandot. Arra bíztatja az embereket,
hogy itthon nyaraljanak, ezzel erősítve a belföldi turizmust, melyhez a
Balaton tökéletesen megfelel. Örömét fejezte ki, hogy Balatonfűzfő
ismét egy komoly beruházással gazdagodott, egyben felhívta az
ünnepségen jelen lévő két gyermek figyelmét, hogy nyugodtan pró-
bálják ki a csúszdákat, hivatalosan is avassák fel azokat. 
Mindenki egyetértett abban, hogy a beruházás hozzájárul a magasab-
ban hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításá-
hoz. Balatonfűzfőn a csúszdák mindig is nagyon kedveltek voltak a
látogatók körében, főként, mert többpályás, és így a családok, kicsik
és nagyok együtt szórakozhatnak és élhetik át a csúszás élményét. 
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Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy
háttértelepülésén címmel sikeres pályázatot valósított meg Balatonfűzfő
Város Önkormányzatának vezetésével Csajág, Királyszentistván,
Küngös és Papkeszi. A konzorcium 100%-os 247,89 millió Ft összegű
vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el.

A projekt a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programban (EFOP) az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú
projekt keretében valósult meg 2018. 03. 06. és 2020. 06. 05. között.

247,89 millió Ft támogatás segítségével olyan rendezvény és képzési
sorozat, valamint mentori program került megvalósításra, amely által
a humán közszolgáltatások tekintetében a területi különbségek csök-
kentek, javult a kisebbségek integrációja és gyorsult a hátrányos hely-
zetűek beilleszkedésének folyamata. Fejlődtek a települések által nyúj-
tott humán szolgáltatások. A térségben ez volt az első, több település-
sel együttesen, konzorciumban megvalósult humánfejlesztési projekt.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek fog-
lalkoztathatóságának javítása érdekében mentori program működött.

A programban résztvevők és a települések lakosai 7 különböző kép-
zés közül választhattak fejlődési céljaiknak megfelelően és összesen
12 darab képzési csoport vizsgázott sikeresen. A projekt eredménye-
ként 200 fő szerzett felnőttképzési tanúsítványt és 230 fő mentorálá-
sa valósult meg konzorcium szinten. A család- és gyermekjóléti szol-
gálatok prevenciós szerepének erősítése, a hátrányos helyzetű csopor-
tok elsődleges munkaerőpiacra jutása, valamint egészségnevelés és
egészségfejlesztés érdekében csak Balatonfűzfőn 38 darab rendezvény
került megvalósításra, míg a konzorciumi partnereknél együttesen 40
program zajlott le sikerrel.

A programnak köszönhetően 50 fő sikeresen lépet be a munkaerőpi-
acra vagy munkaerő-piaci programba, és további 10 fő helyezkedett
el a humán közszolgáltatás területén.
A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkor-
mányzat/Projektek oldalon olvashatnak.
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Sajtóközlemény

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támo-
gatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADER
szellemiségű fejlesztésére, amelynek eredményeként 9.544.710 Ft
összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású
európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP)
„Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések

támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás
keretében. A Támogatói Okirat 2020. április 16-án lépett hatályba.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, megkezdődhetnek a felújítási
munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének terve-
zett időpontja a szerződéskötéstől számított 330 nap, de kivitelező
jogosult az előteljesítésre.

Nyertes LEADER pályázat a Közösségi Ház földszinti épületrészének felújítására


