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2011/2012. A fejlesztések és megújulások éve Zamárdiban. Az Új Széchenyi Terv segít-

ségével valósultak meg az alábbi fejlesztések:

1.) Zamárdi Város Balaton-part turisztikai vonzerejének növelése címû, DDOP-2.1.1/D-09-

2010-0002.kódszámú, pályázaton indult Zamárdi Város Önkormányzata.   A teljes beruházás

bekerülési költsége: 72.787.855,- Ft volt, melybõl 49,99%, azaz 36.393.926,- Ft vissza nem

térítendõ támogatást kapott Zamárdi Városa.

A pályázat keretében: a Zamárdi, Zöldfa utca végénél az akadálymentes, energiatakarékos

�napkollektoros-férfi és nõi elkülönített résszel rendelkezõ,  értékmegõrzést és orvosi ellátást is

lehetõvé tevõ, szezonban ingyenesen nyitvaálló, vizesblokk;

-Zamárdi, Zöldfa utca végénél lévõ vizesblokk képzeletbeli folytatásában a Balatonba benyúló,
mozgáskorlátozotti beemlõ lifttel kiépített, stég kerül elhelyezésre;( megtekinthetõ a honlapon) 

- a Zöldfa utca végi-családi –és mozgáskorlátozotti helyeket is magába foglaló, igényesen
kiépített- parkoló, 
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- a Zamárdi, Kossuth L. utca végi vizesblokk

mellett csodás környezetben elhelyezkedõ,

jólfelszerelt játszótér;

- a Zamárdi, Bácskai utca végénél a Kishajó-

kikötõ mellett felállított, a parti-és vizimentõk,

valamint a kikötõmesternek helyet adó, egész

éven át használható, konténer valósult meg. 

A projekt keretein belüli vállalás, hogy a
Bácskai utcai kikötõhöz telepített konténerhez
kikötõmestert és a Zöldfa utca végi vizes-
blokkhoz- lehetõség szerint közfoglalkoztatás
keretében- takarító személyzetet is biztosítunk.

A fenti projektelemek megvalósításával a
település célja az volt, hogy a város, a Balaton
déli partjának kiemelt üdülõparadicsomi
helyzetét erõsítse és turisztikai vonzerejét
továbbnövelje. 

2.) Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ

integrált fejlesztése címû, DDOP-4.1.1/A-09-

2f-2011-0006. kódszámú, pályázaton indult

Zamárdi Város.

A teljes beruházás bekerülési költsége:
354.855.905,- Ft volt, melybõl 79,425%, azaz
281.845.503,- Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást kapott Zamárdi Városa.

A pályázat keretében az alábbi projektele-
mek valósulnak meg: 

-Balaton�tér I. ( Napozók, stégek)  fa-
szerkezetû és részben a Balatonba benyúló
napozóstégek kiépítése    / elkészült/  

Balaton-tér II. ( Balaton-Szíve tér) a Hotel
Wellamarin elõtt koncentrikus körökben,
kertészeti felújítással a Balaton Szíve
szoborral kiépített pihenõ és ünneplésre is
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alkalmas közösségi tér létrehozása,
valamint az Eötvös utca folytatásában fasor
kialakítása  /elkészült/

Zamárdi, Kossuth L. utcában lévõ Kertmozi
külsõ felújítása, tetõszerkezet festése, hom-
lokzatok felújítása, színpad burkolása,
nézõtéri székek cseréje, közlekedõ felületek

burkolása, akadálymentes vizesblokk

kialakítása, új hangtechnika kialakítása és
vetítõgép felújítása. /elkészült/

Közösségi ház külsõ-belsõ (nyílászáró

cserék, szigetelés, elektromos vezetékek

cseréje) felújítása, akadálymentes vizes-

blokk és színészeknek öltözõ kialakítása, a

színpad-, továbbá a  hang-és fénytechnika

felújítása, nagyterem multifunkcionálissá

tétele, eszközbeszerzés.  

Várható kivitelezési idõ :

2012. június 15- 2012.szeptember 15.

*

Polgármesteri Hivatal és környéke:

Polgármesteri Hivatalnál új fõbejárati rész

kialakítása, külsõ homlokzatának felújítása

(nyílászárócsere, szigetelés, tetõfelújítás)

nagyterem felújítása.  A Szabadság-tér

kertészeti felújítása, szökõkút kialakítása,

hátsó bejáratnál parkoló elbontásával

parkosítás, fõbejárat elõtti parkoló

felújítása.



Várható kivitelezési idõ kompletten:
2012. szeptember elejétõl
2013. március 31-ig.

*
Rákóczi Ferenc utca  teljes felújítása,
vízelvezetõ zárt csatorna kiépítése, új
burkolatok, parkolók, gyalogjárda,
térkõfelületek kialakítása; valamint a
Kossuth- köz és Aradi utca burkolása;
2012.szeptember elejétõl 2013 tavaszáig
(tervek a honlapon megtekinthetõek.) 

*
-Végh Viktória egyéni vállalkozó
Városközpontban elhelyezkedõ üzletének
homlokzatának felújítása és kapcsolódó
melléképületek homlokzatának egységessé
tétele 

-Softelemek:
�Tiszta Zamárdiért kampány� szemét-
gyûjtési akciók megszervezése,
� Virágos Zamárdiért� program ( virá-
gosítás) ,  �Ültessünk fát a jövõ generá-
ciójának� (fásítás), � Ki mit tud a Balatonról,
Zamárdiról� rendezvénysorozat (2 napos
rendezvény a NABE-vel) , �Zamárdi az én
városom� filmvetítés , Fórumok szervezése,
�Miénk a város � zárófesztivál. 

Zamárdi, 2012.június 25. 

dr.Dudás Anita sk.
Projektfelelõs 
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További információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu

A porojektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult
meg Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ

integrált fejlesztése 
2012.06. 11. 

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált
fejlesztése címû pályázat keretében a Balaton
tér I. és Balaton tér II. elnevezésû közösségi tér,
valamint a Kertmozi teljes felújítása és a Város-
háza melletti tér virágosítása. 

Balaton tér I.: Reményeink szerint minden kor-
osztály nagy kedvencévé válik a napozó-, faszer-
kezetû-, Balatonba benyúló stégegyüttes, mely re-
mek baráti találkozások, eszmecserék helyszínéül
szolgál majd.         

Balaton tér II.: A Balaton-parton csodás Tihanyra
nézõ panorámával jött létre a Balaton Szíve szob-
rot központba helyezõ, pihenõ, elvonulásra, elmél-
kedésre alkalmas tér.

A Balaton déli partjának legjobb adottságokkal ren-
delkezõ �retro� Zamárdi kertmozi teljes nézõtere,
külseje, környezete, továbbá a vetítéshez szüksé-
ges vetítõgép és hangtechnika is megújul.

A �Virágos Zamárdiért� kampány keretében - tu-
risztikai szezonra felkészülés jegyében-a Zamárdi
GAMESZ és a civilek részvételével elültetésre ke-
rültek az egynyári virágok a központi részen.
Szivetmelengetõ, szemet-gyönyörködtetõ látvány
és jólesõ érzés a tiszta és ápolt környezet, mely
méltón köszönti az idelátogatót és mosolyt csal
mindannyiunk arcára.

Dr. Dudás Anita skTovábbi információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu

További információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult
meg Zamárdi Város Balaton-part turisztikai

vonzerejének növelése 

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult
meg � Zamárdi Város Balaton-part turisztikai vonz-
erejének növelése� címû pályázat keretében a
Zamárdi Balaton-part szabadstrandi részén je-
lentõs, funkcióbõvítõ és a település turisztikai
vonzerejét növelõ beruházások összessége.

A fenti pályázat keretében 2011/2012 években va-
lósultak meg az alábbi projektelemek:
- Zamárdi, Zöldfa utca végénél az akadálymen-
tes, energiatakarékos �napkollektoros-férfi és nõi
elkülönített résszel rendelkezõ,  értékmegõrzést és
orvosi ellátást is lehetõvé tevõ, szezonban ingye-
nesen nyitvaálló, vizesblokk;

- a Zöldfa utca végénél lévõ vizesblokk képzeletbe-
li folytatásában a Balatonba benyúló, mozgáskor-
látozotti beemelõ lifttel kiépített stég kerül elhe-
lyezésre;

- a Zöldfa utca végi-családi �és mozgáskorláto-
zotti helyeket is magába foglaló, igényesen kiépí-
tett- parkoló,

- a Zamárdi, Kossuth L. utca végi vizesblokk mellett
csodás környezetben elhelyezkedõ, jólfelszerelt
Játszótér;

- a Zamárdi, Bácskai utca végénél a Kishajó-kikötõ
mellett felállított, a parti-és vizimentõk, valamint a
kikötõmesternek helyet adó, egész éven át hasz-
nálható, konténer.

A fenti fejlesztések után bizton állíthatjuk, hogy
Zamárdi város mindent elkövet annak érdekében,
hogy az ingyenes szabadstrand, az ingyenes vi-
zesblokkok, továbbá az ingyenes parkolás mellett
a déli parton lévõ települések közül még vonzóbb
hellyé váljon Magyarország turisztikai palettáján.
Zamárdi, 2012.június 25.

Dr. Dudás Anita sk

A porojektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult-
meg Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ

integrált fejlesztése.

2012. 06.18.

Az új Széchenyi Terv segítségével valósul meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált-
fejlesztése címû pályázat keretében a Fórumok
szervezése

2012. június 30-án szombaton 10.00 órakor és
13.00 órakor Zamárdi Város Önkormányzatának
Zamárdi, Kossuth L. utcai Kertmozijában a fenti
pályázat keretében két fórum kerül megren-
dezésre.

A délelõtti fórum témája �A minõségi turisztikai
kínálat fejlesztése�, míg a délutáni fórum témája
� A város üdülõterületi vonzásának erõsítése�
lesz.

A fórumokon a témákban jártas turisztikával
foglalkozó szakemberek, egyesületek, magán-
személyek tartanak elõadást, valamint a helyi
lakosok, üdülõk is kérdéseket tehetnek fel, javasla-
tokat fogalmazhatnak meg. A fórumon elhangzot-
tak rögzítésre kerülnek és Zamárdi város
honlapján a pályázatok között olvashatóak
lesznek.

dr. Dudás Anita sk.

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult
meg Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ in-

tegrált fejlesztése 
2012.06. 11. 

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált
fejlesztése címû pályázat keretében a � Virágos
Zamárdiért� Program elsõ virágosítási akciója.

2012 május 21-én Zamárdi város Polgármesteri
Hivatala környékén és a Szabadság téren az egy-
nyári növények a fenti pályázat keretében, helyi ci-
vilek és az Önkormányzat GAMESZ szervezeté-
nek dolgozóival, elültetésre kerültek. Célunk a vá-
ros virágosítása, szebbé tétele, hogy az ittélõk és
idelátógatók ápolt, szemetgyönyörködtetõ és szí-
vet-melengetõ látványban jól érezzék magukat a
Balaton Szíveként is ismert településen.

Dr. Dudás Anita sk.

További információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu

További információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu

A porojektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

A porojektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Az Új Széchenyi Terv segítségével valósul
meg Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ

integrált fejlesztése.

Az új Széchenyi Terv segítségével valósul meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált
fejlesztése címû pályázat keretében a� Ki mit
tud a Balatonról, Zamárdiról� c. rendezvény.

2012. augusztus 4. (szombat 10.00-16.00 közötti
idõszak), és augusztus 5. (vasárnap 10.00-14.00
közötti idõszakban) a Zamárdi, Bácskai utcai
szabadstrandnál kerül megrendezésre a fenti
softelem.

Programtervezet:

1. nap: Zamárdi és a Balaton megismertetése a
résztvevõkkel
-találkozás a parti  -és vizimentést végzõ orvosok-
kal, személyzettel,katasztrófavédelemmel;
-gyógynövénybemutató-, és ismertetõ Zamárdiban
honos növényekkel;
-Friesz Kázmér nyugalmazott iskolaigazgató
Zamárdiról átfogó települési ismertetõt tart.
-�Zamárdi Séták� túravezetés (igény szerint)

2. nap: a Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) által
szervezett �közösségi és családi� nap, a civil szer-
vezet Baalatonra épülõ saját társasjátékának be-
mutatása és egy közös játék szervezése a jelenlé-
võkkel. A vetélkedõ végén eredményhírdetés és
elismerõ oklevelek adományozása.
Zamárdi, 2012 június 25.

dr. Dudás Anita sk

Az Új Széchenyi Terv segítségével valósult
meg Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ in-

tegrált fejlesztése.

2012. 06.18.

Az új Széchenyi Terv segítségével valósul meg
Zamárdi Városközpont funkcióbõvítõ integrált
fejlesztése címû pályázat keretében a Tiszta
Zamárdiért Kampány elnevezésû szemétgyûj-
tési akció.

Zamárdi város Szabadság terén, és a Polgármes-
teri Hivatal környékén, 2012. július 17-én, ked-
den, reggel 9.00 órától a helyi lakosok, üdülõtulaj-
donosok, civil szervezetek, önkéntesek bevonásá-
val szemétgyûjtési akció kerül megrendezésre.
Az önkéntesek zsákot és kesztyût a helyszínen
kapnak.
A kampány célja a város központi részén elhelyez-
kedõ terület megtisztítása az eldobált, elhagyott
hulladékoktól. Ez a terület kiemelt szerepet tölt be
a- kb. mintegy 3 km hosszú- szabad strandra törté-
nõ lejutásban is, számos szolgáltató egység, vas-
útállomás, buszmegálló, posta is koncentrálódik
ezen a részen.Többek között azért is szükséges,
hogy az idelátogatókat és a helyben élõket is ápolt,
rendezett városkép fogadja. Reményeink szerint a
gyermekek is részt vesznek majd az akcióban,
mert a környezettudatos viselkedés jó példájával a
felnõtteknek kell élenjárniuk.

dr. Dudás Anita sk

További információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu

További információk:

dr. Dudás Anita projektfelelõs
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
Tel: 84/348-400, 348-711
E-mail:zamardipmh@t-online.hu


