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SZÉKESFEHÉRVÁR 

„Új Belváros –  
Várkörút rehabilitációja” 

 



Múlt és jelen 

1930-as évek Napjainkban 



Új Belváros 
¡  Székesfehérvár MJV Önkormányzata funkcióbővítő típusú 

város-rehabilitációs projekt keretében pályázatot nyújt be “Új 
Belváros – Várkörút rehabilitációja” címmel (KDOP-3.1.1/
D1-14)  

¡  A Várkörút és kapcsolódó területek rehabilitációja révén a 
szűken vett Belváros kiszélesedik 

¡  Az 1930-as évek fasorral díszített belváros hangulatának 
visszahozatala, kapcsolódva a Nemzeti Emlékhely fejlesztési 
terveihez   
 

 
 



Pályázat célja és háttere 
Fejlesztési célok: 

¡  A Belváros átmenő forgalmának optimalizálása és közutak 
rekonstrukciója  

¡  Helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények 
fejlesztése 

¡  Közintézmények funkciójának erősítését támogató fejlesztések 

¡  A pályázat részeként 10 elemből álló fejlesztés valósul meg 

¡  Igényelt támogatás: bruttó 567.500.000 Ft (100% támogatás intenzitás) 

¡  Többlet műszaki tartalomra legfeljebb 20.000.000 Ft saját forrás 

¡  Megvalósítás tervezett időtartama : 2014.06.01. - 2015. 06.30.  



Érintett belvárosi szakasz 
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Fejlesztési cél I. 
A Belváros átmenő forgalmának optimalizálása és közutak rekonstrukciója 
keretében megvalósuló fejlesztések 

1. Várkörút felújítása  
¡  Burkolatcsere, zöldsáv sziget kiépítése 
¡  Kerékpárút kialakítása 
¡  Körforgalmi csomópont (Várkörút – Rákóczi F.) 

2. Rákóczi Ferenc út felújítása 
¡  Burkolat felújítás, parkolósáv kialakítása 
¡  Körforgalmi csomópont (Rákóczi F. – József A.) 

3. Lakatos utca felújítása 
¡  Burkolat felújítás 

4. Arany János utca felújítása 
¡  Burkolat felújítás 

 

 



Belvárosi útfelújítások 

Lakatos utca Arany János utca 



Fejlesztési cél II. 
Helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények 
fejlesztése 

5. Zsuzsanna-forrás és parkrekonstrukció 
¡  Burkolatcsere és betonfelületek tisztítása 
¡  Ivókút kialakítása 
¡  Parkosítás, növények telepítése 

6. Prohászka liget - várfaltisztítás 

7. Várkörút  - nyilvános illemhelyek (Várkapu mellett) 
¡  Felújítás és akadálymentesítés 

 

 



Megújuló közösségi terek 

Zsuzsanna-forrás Prohászka liget 



Fejlesztési célok III. 
Közintézmények funkciójának erősítését támogató fejlesztések 

8. Városház tér 2. épületének külső felújítása 
¡  Komplett tetőcsere és homlokzat felújítás 
¡  Akadálymentesítés 

9. Városháza előtti pódium és lánckorlát felújítása 

10. Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda külső felújítása és bejárat 
akadálymentesítése 
¡  Homlokzat és tetőfelújítás 
¡  Nyílászáró csere és hőszigetelés korszerűsítés 



Közintézmények korszerűsítése 

Belvárosi Brunszvik Teréz 
Óvoda 

Városház tér 2.  



Kapcsolódó víziközmű rekonstrukció 
¡  A pályázattól függetlenül, de a kivitelezési munkálatokat megelőzve  

illetve azokkal párhuzamosan víziközmű korszerűsítés  

¡  A rekonstrukció közel bruttó 83 millió forint értékű önkormányzati 
fejlesztés, amely a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére valósul meg 

Részei: 

¡  Ivóvíz szakág  
¡  Összesen 833,8 m szakaszon vezetékcsere 

¡  Rákóczi út és a Skála áruház oldalán leágazás, összesen 291,2 m hosszon 
¡  Várkörút és leágazásai, összesen 542,6 m hosszon 

¡  Szennyvíz szakág  
¡  Várkörút páros oldalán 395 m hosszon a Rákóczi úttól a Budai útig 

 



Az ezer éves modern város 
 

 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


