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2019. április 17-én hivatalosan is lezárult a Balatonmáriafürdőt Községet érintő csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztésének II. üteme is, miután a település polgármestere, Galácz György, a Megyei Közgyűlés elnöke, Bíró
Norbert és a kivitelező cég, Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója, Kovács Tamás részvételével
ünnepélyes keretek között is megtartották a fejlesztés zárórendezvényét.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2017. június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település
csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó
312.064.991 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.
Balatonmáriafürdő csapadékvíz projektje két ütemre, ezen belül hat különböző tervezési szakaszra osztódott.
Az I. ütem keretében két rész kivitelezése valósult meg. Az érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező Rákóczi
utca és környéke, a Vilma utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Gróf Széchényi Imre téri zárt
csapadékcsatorna kiváltása és a Dózsa György utcán padkafolyókák kiépítése. A kiviteli tervek elkészítését az
Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft. végezte, az I. ütem kivitelezői közbeszerzésének nyertes ajánlattevője pedig
a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. A kivitelezői szerződés nettó összege 86.217.503 Ft volt. A kivitelezői
közbeszerzés lezárulta után 2017. október 25-én átadásra került a munkaterület. Az építés keretében közel
1045 fm csapadékvíz csatorna és 237 fm folyóka csatorna került kiépítésre. A kivitelezési munka teljesítési
határidő szerint megvalósult.
A projekt II. ütemének kivitelezői szerződését 2018. május 10-én végén írták alá, miután az engedélyes tervek
alapján elkészült a kiviteli tervdokumentáció, valamint sikeresen lezárásra került az erre vonatkozó kivitelezői
közbeszerzési eljárás. A nyertes ajánlattevő a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. lett ezen ütemben is. A
szerződés nettó összege 134.504.860 Ft volt. Ez a szakasz többek között a Keszeg, Akácfa, Őrház és Faluház
utcák csapadékcsatorna építését valósítja meg közel 3 700 fm-en, valamint része a Gróf Széchényi Imre téri
zárt csatornaszakasz tisztítása is. A kivitelezés sikeresen megvalósult 2019. március 31-el.

