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MÁRCIUS

Költségvetés

3 milliárd fejlesztésre 
 – elfogadták a költségvetést

A képviselő-testület február 26-i ülésén egyhan-
gúlag elfogadta a város 2015. évi költségvetését.  
A mintegy 8,5 milliárd forintos költségvetésből  
3 milliárd jut fejlesztésre.

A költségvetési rendelettervezet összeállítása során  
a legfontosabb célok között szerepelt a pénzügyi 
egyensúly megteremtése, az önkormányzati felada-
tok prioritásának biztosítása: azaz, hogy önként vállalt 
feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak 
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből 
megteremthető, az önként vállalt feladat kiadásainak 
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat el-
látását nem veszélyeztetheti. A további fontos célok 
között szerepelt többek között, hogy a pályázati le-
hetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell 
a pályázatok által megnyerhető források kihasználá-
sára, törekedni kell az önkormányzat forgalomképes 
ingatlanjainak értékesítésére, hasznosítására, újabb 
beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt 
figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatás-
sal járó kötelezettségeket, valamint, hogy működési 
célú költségvetési hiány nem tervezhető. Az ülés ele-
jén dr. Lengyel Róbert polgármester példaértékűnek 
nevezte az előkészítő munkát, mint elmondta, kicsit 
tartott a költségvetési tárgyalásoktól, de kellemesen 

csalódott, a munkát végig a konstruktivitás jellemezte.
- Kijelenthetem, hogy egy teljesen optimális, vállalható és 
keresztülvihető költségvetése lesz a városnak, amennyi-
ben elfogadjuk. Amikor az első közös megbeszélésünk volt 
azzal kapcsolatosan, hogy milyen irányban is induljon el 
a város a 2015-ös évet illetően, én néhány prioritást hatá-
roztam meg, és kértem a képviselő testület tagjait, hogy 
amikor majd az érdemi munkát elkezdjük, ezekre szíves-
kedjenek figyelemmel lenni. Az egyik és talán legfonto-
sabb, hogy el kell érni, néhány éven belül el kell érni azt, 
hogy egy-egy kiadós esőzés után ne kelljen azzal szembe-
sülni, hogy a polgártársaink térdig érő vízben gázolnak  
a saját házukban, mert a csapadékvíz elvezetése több he-
lyen nincs megoldva. Egyszerre minden nem fog menni, 
de pár éven belül ez elérhető. Ez az üzenetem átment, és 
a költségvetési sorok között visszaköszön. Amit még kér-
tem, és ebben nyilván a személyes előéletem is benne van, 
hogy gondoljon a képviselő-testület a város közbiztonsá-
gára és akkor, amikor a pénzek elosztásáról tárgyalunk, 
igyekezzünk segíteni a helyi rendőrkapitányság munkáját.  
A rendőrök munkakörülményeinek javítása érdekében,  

ha csak egy jelképes összeget is, de a képviselő-testület  
különítsen el. További személyes kérésem volt, hogy  
a széksorokat a KIKK- ban cseréljük ki. Az épület rossz álla-
potban van, itt sem megy minden egyszerre, de valahol el 
kell kezdeni – mondta a polgármester. 
Dr. Lengyel Róbert kiemelte továbbá, hogy a költség-
vetési tárgyalások során a képviselőkkel együtt több 
területen is igyekeztek spórolni, ennek eredménye-
képpen például felére csökkentették a reprezentációs 
keretet (tízről öt millióra), mintegy harmadára a PR ke-
retet (kétszázról hatvankét millióra) és majdnem felére 
(tízről hat millióra) a nemzetközi kapcsolatokra előző 
évben szánt keretet.
- Az összbizottsági ülésen mindenkinek az volt a szándéka, 
és a végeredmény is az, hogy Siófok városának 2015-ben 
elfogadott költségvetése legyen – mondta Csorba Ottó 
képviselő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnö-
ke. - Ezzel az attitűddel ültünk le tárgyalni, hozzáteszem, 
hogy ezt megelőzően hosszadalmas és kemény egyezte-
tések zajlottak. Fejlesztésre valamivel több, mint 3 milliárd 
forintot fordíthatott a testület úgy, hogy több mint 600 
millió forint tartalékkal rendelkezik. Ennek valamivel ke-
vesebb, mint a fele céltartalék, a maradék összeg az álta-
lános tartalék. Ez nagyon nagy szó, mint ahogy az is, hogy 
az önkormányzat adóssággal nem rendelkezik. Emellett  
a költségvetés hitelfelvétellel nem számol – részletezte a 
költségvetés számait Csorba Ottó, aki felszólalása vé-
gén azt tanácsolta, hogy a költségvetést meg kell pró-
bálni feszesen tartani, nem szabad „szétverni”. 
Völgyi Lajos szerint is nagyon stabil, biztos lábakon álló 
költségvetést sikerült összeállítani.
- Két dolgot emelnék ki, amely számomra jó üzenettel bír. 
Az első, hogy a Hivatal takarékosan működik. A második, 
hogy külön köszönetet kell mondani a város adófizető 
polgárainak és vállalkozásainak is, hiszen nagyjából há-
rom milliárd forint adóbevétel lesz és 3 milliárd a fejlesztés 
is – mondta a képviselő.
Szamosi Lóránt képviselő, fejlesztési és beruházási ta-
nácsnok felszólalásában kiemelte, hogy ha csak számokat 
látni a költségvetésben, akkor a tartalom és a mondani-
való nem mindig világlik ki, ezért érdemes beszélni róla.
- Ha valaki figyelmesen tanulmányozza a költségvetés 
szerkezetét és tartalmát, két dolog szembetűnő lehet- 
kezdte Szamosi Lóránt. – Az első, hogy a költségvetés 

kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre, teljesen átstruk-
turálja az eddigi irányokat. Eddig szinte majdnem minden 
fejlesztés – nyilván érthető okokból – a város központjára 
irányult, most pedig egy szemléletváltással decentralizál-
tuk azt. A forrásokat most egyre inkább a város más ré-
szeire kell irányítani. Ha megnézzük az egyéni körzetekre 
jutó számokat, akkor rögtön szembetűnő lesz, hogy há-
romszor akkora fejlesztési összeg jut minden egyes egyé-
ni választókörzetre, mint ami eddig jutott. Ez érzékelhető 
és mindenki számára látható fejlődést fog majd hozni  
a saját lakóterületén. A második dolog, hogy soha nem lá-
tott összegeket fordít a város a belvízvédelemre, növelve 
ezzel a városlakók biztonságérzetét. Kiemelném még azt 
is, hogy sokkal többet szerettünk volna áldozni az intéz-
ményekre, kultúrára, illetve az oktatásra, de azért így is 

elég szép fejlesztési összegek jutnak a város óvodáira, a 
bölcsődére, illetve az általános iskolákra. Remélem, hogy 
a következő években ezeket az összegeket növelni tud-
juk, hiszen egy város megtartó ereje múlik az oktatáson, 
az egészségügyön és a kultúrán is. Nagyon örülnék, ha ez 
a tendencia erősödne a következő évi költségvetésekben. 
Most ugyan nem hangzott el, de a korábbi testületi ülé-
seken szó volt a munkahelyteremtésről. A személyes 
biztonságérzet mellet úgy gondolom, ez a második leg-
fontosabb dolog, ez foglalkoztatja a lakosokat is. Nem 
elég csak azt várnunk, hogy majd valaki felfedezi magá-
nak Siófokot. Ehhez bizony nekünk is hozzá kell járulni, 
és ez a törekvés is benne van a költségvetésben, ebben is 
teljesen egységes a testület. Emellett jól kell tudni sáfár-
kodni azzal a vagyonrésszel, amellyel a város rendelkezik  
a gazdálkodó szervezetekben. A költségvetés bevételi 
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Költségvetés Költségvetés

oldalán például számolunk a Balatoni Hajózás rész-
vényosztalékaival. Hogy ez az összeg növekedhessen, 
figyelni kell arra, hogy a város tovább növelje a tulajdo-
ni hányadát a cégben. Ez stratégiai érdek, Siófok minél 
jobban magáénak kell, hogy érezze az egyik legfonto-
sabb regionális céget, amely országos szinten is komoly 
jelentőséggel bír. Ebben lehetünk patrióták, és bízom 

benne, hogy ebben a kérdésben is egységes lesz a tes-
tület – mondta a fejlesztési és beruházási tanácsnok. 
Az egyéni választókörzetekben mandátumot szer-
zett képviselők részletes elemzést készítettek  
a választókörzetük közterületeinek állapotával kap-
csolatban valamint a szükséges fejlesztésekről.  
A költségvetés előkészítése során a képviselők  
– mivel ők ismerik a saját területüket, a prioritáso-
kat – osztották el a rendelkezésre álló összeget. Ter-
mészetesen itt is meg kell jegyezni azt, hogy nem 
megy minden egyszerre, varázsütésre, de valahol 
el kell kezdeni a munkát. Az alábbiakban közöljük, 
hogy milyen elemeket tartalmaz a költségvetés,  
a részletes listát – magyarázatokkal, információkkal  
a www.siofoki-hirek.hu oldalon találhatják.

I. Áthúzódó beruházások

1.,  Fonyódi erdőfelújítás
2.,   Bethlen Gábor - Szigligeti utca – csapadékvíz-elveze-

tés, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása
3.,  Ságvári utca járdaépítési munkái 
4.,  Eperfa utca csapadékvíz elvezetése 
5.,  Halápy utca kiépítése 
6.,  Vadvirág utca csapadékvíz-elvezetés helyreállítása
7.,   Szépvölgyi utcában a nyílt árok befedésével parko-

lók kialakítása
8.,   Erkel Ferenc utca – Tünde utca csomópontban 

gyalogos átkelőhely kialakítása közvilágítással 
9.,  Estike utca építése 
10.   Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyútalanítá-

sa, felületi zárása (Ringló utca – Birs utca között)
11.,   Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése
12.,   Dózsa György utca – 65. számú főút közötti út és 

híd engedélyének hosszabbítása
13.,   Idősek parkja – zöldterület rendbe tétele és felnőtt 

játszótér kialakítsa
14., Vak Bottyán utca zajvédő fal tervezési díja
15.,  Béri Balogh Ádám utca vízelvezető csatorna építé-

se, út és járda felújítása
16.,  Malom utca járdaépítése 
17.,  Malom utca aszfaltozása 

18.,   Asztalos utcában parkolók építése – csapadékvíz 
-elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon

II. Áthúzódó pályázott beruházások

1., Közösségi közlekedés színvonalának emelése
2.,  Közbiztonság növelését szolgáló kamerapályázat
3.,    Nemzeti stadionfejlesztési program keretében 

a Révész Géza utcai stadion fejlesztése
4.,  Környezettudatos Balatoni Településekhulla-

gazdálkodási rendszerének közös fejlesztése  
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033

III. Pályázott beruházások

1.,   A siófoki önkormányzat Gondozási Központ 
épületének energetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva - KE-
OP-2014-4.10.0/F 

2.,   A siófoki önkormányzat Gondozási Központ 
épületének energetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva - KE-
OP-2014-4.10.0/F – egyéb költségek

3.,  Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
– KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035

4.,  Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
– KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 – egyéb költségek

5.,   Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicser-
gő bölcsődében – KEOP-2014-4.10.0/N

6.,  Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicser-
gő bölcsödében – KEOP-2014-4.10.0/N – egyéb 
költségek

7.,   Energetikai korszerűsítés a siófoki Csárdaréti úti 
Pillangó Óvodában – KEOP-4.9.0/11-2014-0199 

8.,   Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti 
Pillangó Óvodában – KEOP-4.9.0/11-2014-0199  
– egyéb költségek

9.,   Galérius fürdő – KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515
10., Galérius fürdő – KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515
11.,   Területi együttműködést segítő programok kialakí-

tása az önkormányzatoknál a konvergencia régiók-
ban ÁROP-1/A/13-2014

IV. Egyéb beruházások

1., Kameratelepítés
2.,  Tinódi tér játszóeszközök felújítása, fitnesz eszközök 

beszerzése
3., "Intelligens Siófok" okostelefon beszerzés
4.,  Fő tér áramvételi hely átépítése és teljesítmény 

növelése rendezvényekhez

V. Útépítések/Járdaépítések

1.,   Lidl áruháznál létesülő vasúti gyalogátkelőhely csat-
lakozásához járda és gyalogátkelőhely létesítése

2.,   Sándor utca járdaépítés
3.,   Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől 

északi irányba)
4.,  Szeptember 6. tér északi oldalán járdaépítés
5.,   Töltényi utcában csapadékvíz elvezetése, járda és 

út építése
6.,   Tihany utca folytatása – partra vezető sétány kiépí-

tése közvilágítással
7.,   Csobánc utca folytatása – partra vezető sétány ki-

építése közvilágítással
8.,   Zamárdi utcában járdaépítés – Lidl áruháztól 

a Vadalma utcáig
9.,  Tavasz utcában közlekedők

10.,  Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítése és útburkolat felújítása

11.,  Zsilip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és 
aszfaltozása

12., Tátra utcában egyoldali járda építése
13., Magistern Szálló melletti lejáró aszfaltozása
14.,  Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában 

gyalogos átkelőhely kialakítása

VI. Vízépítések

1.,  Dózsa György utca – Molnár István utca – Klapka 
György utca – Alsó utca csapadékvíz – elvezetési 
rendszer bővítése

2.,  Dózsa György utca Tanácsház utca – Bajcsy Zsilinsz-
ky utca között csapadékvíz-elvezetés megoldása 

3.,  Társulási szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekö-
téseinek átépítése, javítása 

4., Új utca csapadékvíz elvezetése 

VII. Parkolóépítés

1., Sió utca – Spar előtti murvás parkoló térkövezése

VIII. Tervezések

1.,  Déli városrész csapadékvíz-elvezetés terveinek 
módosítása

2.,  Siófok – Ságvár kerékpárút építési engedélyének 
meghosszabbítása

3.,  Aranyparti szállodák előtti partvédő mű korszerű-
sítésének tervezése – Balaton Szálló – Európa Szálló 
közötti szakaszon
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Költségvetés Hírek

• Zaj- és forgalomterhelésre lehet számítani •

Siófok polgármestere közleményben hívta fel a siófo-
ki lakosok figyelmét az „A siófoki szennyvíz-elvezetési 
agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítá-
sa” elnevezésű projekt munkálataira. A elkövetkező idő-
szakban Siófokon a Dózsa György utcában, valamint 
vonzáskörzetében jelentős zaj- és forgalomterhelésre 
lehet számítani a szennyvíztisztító telep létesítése so-
rán. Az érintett utcákban nagy mennyiségű építési 
anyag kerül majd beszállításra, amelynek mozgatása 
és a munkálatok befejezése az előzetes egyeztetések 
szerint 2016 őszéig tart. A Környezet és Energia Opera-
tív Program pályázat keretében megvalósuló szenny-
víztisztító létrehozása a város hosszú távú fejlődését 
szolgálja, ezért a munkálatokkal járó kellemetlenségek 
miatt az önkormányzat a lakosság megértését kéri. 
 A munkálatok ütemezésével kapcsolatban bővebb tá-
jékoztatást a kivitelezést végző cég (Colas Alterra) és a 
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és -tisztítás Megvaló-
sítását Célzó Önkormányzati Társulás képviselője tud 
nyújtani a lakosság részére.

• Együttműködés a települési és a cigány nemzeti-
ségi önkormányzat között •

Ismét együttműködési megállapodást köt a siófoki, 
valamint a város cigány nemzetiségi önkormányzata.  
Az önkormányzati választásokat rendszeresen követő 
megállapodásról a februári ülésen döntött a testület. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
tavalyi megválasztásával egy időben Siófokon cigány 
nemzetiségi képviselőket is választottak. A szükséges 
szavazatszámot minden induló jelölt megkapta, így 
4 fővel megalakult Siófok Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata (CNÖ). A nemzetiségek jogairól szóló 
törvény értelmében a város önkormányzatának bizto-
sítania kell minden helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodnia kell a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az er-

ről szóló települési és a CNÖ közötti együttműködési 
megállapodás aláírására, a város képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén hatalmazta fel a polgármestert. Né-
meth Zsolt, a CNÖ elnöke elmondta, a cigány nem-
zetiségi önkormányzat mintegy 1000-1500 ember 
érdekeit képviseli Siófokon, külön irodahelyiségben 
működve. Az elmúlt években jó volt az együttműkö-
désük a várossal, és bízik abban, hogy ez így marad a 
jövőben is – tette hozzá.

• Közel egymillió vendégéjszakát 
töltöttek tavaly Siófokon •

A tavalyi, igen esős nyár ellenére nem csökkent, sőt 
minimálisan, 0,3 százalékkal nőtt Siófokon a vendégéj-
szakák száma, megközelítve az egymilliót, ami jó ered-
ménynek számít.
- A kánikulában gazdag 2013-as év után 2014 nyári 
hónapjaiban 72 napon esett az eső, ehhez képest jó 
eredmény, hogy a város a korábbi évhez hasonló ven-
dégéjszaka számot teljesített. Ez az előző évhez hason-
ló, 286,3 millió forintos idegenforgalmi adóbevételt 
(ifa) jelent a településnek – nyilatkozta az előző év mér-
legéről Lengyel Róbert polgármester.
Az ifa alakulásából kitűnik, hogy míg az éjszakánként 
400 forintos idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett 
18 év feletti turisták vendégéjszakáinak a száma né-
mileg csökkent, a 18 év alattiaké közel 3 százalékkal 
nőtt. Ez a tendencia azonban nem a fiatalkorúak bu-
liturizmusának növekedését jelzi, hanem azt, hogy az 
580 férőhelyes Erzsébet Szállóba (volt Hotel Aranypart)  
a korábbiaknál jóval több nagycsaládos érkezett kis-
gyermekekkel az Erzsébet utalványoknak köszönhe-
tően. A siófoki polgármester azt is hozzátette, hogy 
az ifa megfizetése alól a legkülönbözőbb trükkökkel 
próbálnak meg kibújni az érintettek, ami ellen az ön-
kormányzat ellenőrei tavaly és tavalyelőtt is keményen 
felléptek. A város az idegenforgalmi adóbevételeket – 
amelyhez az állam további, jelentős támogatást nyújt 
bizonyos feltételek megléte esetén - a turizmust kiszol-
gáló fejlesztésekre fordítja.

4.,  Stadionprojekttel kapcsolatos hatástanulmányok 
elkészíttetése

5.,   Zajvédő fallal kapcsolatos hatástanulmányok elké-
szíttetése

6.,   Kökény utca – Bodza utca – Vadalma utca – Bláthy 
Ottó utca – út, járda és csapadékvíz-elvezető, zöld-
felület tervezése

IX. Egyéb fejlesztések

1.,  Foki-hegyi kutyafuttató kerítésének építése
2.,   Koch Róbert utca 27./A,B társasházak előtt padok 

kihelyezése
3.,   Árpád utca – Báthory fejedelem utca végén 

játszótér, tornapálya kialakítása
4.,   Motoros fűkasza beszerzésa 6 db (közfoglalkozta-

tásban elhasználódott eszközök pótlása)
5.,   Koch Róbert utca és Berda utca közötti füves terüle-

ten erdei tornapálya, grillezők, sütők elhelyezése
6.,   Krúdy iskola előtti padok és az iskola területén lévő 

lelátók felújítása
7.,   Kele utca – Sorház utca sarkán lévő zöldterület is-

kola területébe történő bevonása, kerítés építése,  
gyerekfitnesz kialakítása 

X. Parkok és zöldfelületek

1.,  Minta lakótelep virágosítása 

XI. Közvilágítás

1.,  Rizling utca közvilágítás kiegészítése
2.,   Töreki – Erdész utca közvilágítás kiépítésnek 

folytatása

XII. Intézmények fejlesztése

1.,  KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása
2.,   Kiliti – Asztalos utca 18. szám alatti iskola (tornate-

rem) kazáncseréje
3.,  Nyitnikék óvoda fűtéscső cseréje
4.,   Iskolák, orvosi rendelők akadálymentesítése – 

ÁNTSZ hiányosságok pótlása

5.,   Gondozási Központ mosókonyha és konyha 
biztonságtechnikai szintjének emelése és tűzjelző 
központ javítása

XV. Egyéb felújítási feladatok

1.,   Fő tér támfalak, kerámialapok és műkő fedlapok 
javítása, pótlása

2.,   Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos 
felújítása

3.,   Petőfi sétány rekonstrukció (Táncsics utca – Tátra 
utca között)

4.,   Koch Róbert utca posta melletti játszótér baleset-
veszélyes burkolatának cseréje

5.,   Reviczky utcában a Koltói utca – Korányi utca kö-
zötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása

6.,   Fő utca (Sió utca - Mixmarket utca közötti szakasz) 
déli oldalán aszfaltburkolatú járda térkövezése

7.,   Vámház utca (Semmelweis utca – Kossuth utca 
között) útburkolat felújítása

8.,   Darnay tér keleti oldalán csapadékvíz-átemelő 
felújítása

9.,   Szent László utca 160. szám alatti csapadékvíz-át-
emelő felújítása

10.,  Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa 
György utca közötti szakaszon – északi oldalon

11.,  Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz
-elvezető árok felújítása

12.,  Sorház utca - Bajcsy Zsilinszky utca közötti szaka-
szon járda felújítása a Sió utcában

13.,  Puskás Tivadar utca 3. szám előtti járda felújítása

Fotó: G
áti Kornél
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Aktuális Aktuális

Változás a szociális  
ellátórendszerben 

Március elejétől a pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátások rendszere átalakult, ennek részeként 
új önkormányzati rendelet is született a szociális 
ellátásokról.

Az aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hi-
vatal hatáskörébe került. Az aktív korúak kétféle el-
látástípusban részesülhetnek. Ez a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (ez új ellátás, a koráb-
ban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy ré-
sze erre válik jogosulttá).  Továbbra is a járási hivatalok 
hatáskörébe tartozik: az alanyi ápolási díjnak, az idős-
korúak járadékának, az alanyi és normatív jogcímen 
megállapított közgyógyel-
látásnak és az egészség-
ügyi szolgáltatásra való 
jogosultságnak az ügyköre. 
Március 1-jétől megszűnt 
a lakásfenntartási támo-
gatás és a méltányossá-
gi közgyógyellátás. Az 
önkormányzat által biz-
tosított ellátás neve et-
től kezdve egységesen 
települési támogatás. E 
támogatás keretében az 
önkormányzatok az álta-
luk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldönté-
se, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatás 
nyújtható, teljes mértékben az önkormányzat mérle-
gelési jogkörébe tartozik. A jogszabály által szabott 
egyetlen kötelezettség a képviselő-testület számá-
ra az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek ré-
szére rendkívüli települési támogatást kell nyújtani. 

A törvényi felhatalmazás alapján a siófoki kép-
viselő-testület megalkotta és elfogadta a szociá-
lis és gyermekvédelmi ellátásokról és a bölcsődés 
korú gyermeket nevelő családok támogatásáról 
szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rende-
letét, melyben szabályozásra kerültek a települési 
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsá-
gi feltételei, valamint az ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésé-
nek szabályai. Ennek értelmében az önkormányzat 
rendszeres települési támogatást, települési létfenn-
tartási támogatást, települési lakásfenntartási támo-
gatást, rendkívüli települési támogatást, rendkívüli 
települési létfenntartási támogatást és rendkívüli te-
lepülési temetési támogatást nyújthat.
A természetben nyújtható települési támogatás for-
mái: a gyermekintézmények étkezési térítési díjának 
megfizetéséhez nyújtható támogatás, valamint a sió-
foki művészeti iskola egy tanszakán a tanuló részére 

megállapított térítési díj 
megfizetéséhez nyújt-
ható támogatás.
Települési támogatás 
azon létfenntartást ve-
szélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, 
valamint az időszako-
san vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal 
küzdő háztartás vagy 
személyek részére ál-
lapítható meg, ahol az 
egy háztartásban az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 160 százalé-
kát nem haladja meg (ez jelenleg: 45.600.-Ft), vagy 
olyan egyedülálló személynél, akinek a havi nettó 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 180 százalékát nem haladja meg.  
(ez jelenleg: 51.300.-Ft)
Az odaítélésnek több feltétele is van. Egyebek közt 
nem kaphat települési támogatást egy éven be-
lül az, aki saját maga vagy a vele egy háztartásban 
élő olyan ingó vagy ingatlanvagyonnal rendelkezik,  

amelynek hasznosításából vagy értékesítéséből 
szociális gondjait maga is képes lenne megoldani.  
Az sem részesülhet támogatásban, aki a körülmé-
nyeivel kapcsolatban valótlan tényt, adatot közöl, il-
letve neki vagy a vele egy háztartásban élőnek Siófok  
önkormányzata felé adótartozása, vagy pénzvissza-
fizetési kötelezettsége van. A rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő 
rendszeres óvodába járásának elősegítését szolgáló 
óvodáztatási támogatásra való jogosultság továbbra 
is az önkormányzat hivatalában terjeszthető elő.
A szociális ügyek igényléséről szóló tájékozató és az 
igényléshez szükséges formanyomtatványok elérhe-
tőek a siofok.hu - önkormányzat – nyomtatványok - 
szociális ügyek pont alatt.

• Napelemes rendszert kap a Csicsergő Bölcsőde •

Energetikai fejlesztésre nyert uniós támogatást a 
Csicsergő Bölcsőde, amelyre napelemes rendszert 
telepítenek 22,4 millió forintért. A város képviselő-tes-
tülete vállalta a szükséges 1,79 millió forintos önerő 
biztosítását. Siófok önkormányzata tavaly nyújtott 
be pályázatot arra az uniós kiírásra, amelynek célja, 
hogy vissza nem térítendő támogatással ösztönözze 
a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosí-
tó rendszerek elterjedését az önkormányzatoknál és 
intézményeiknél. Idén év elején értesítették Siófokot 
arról, hogy 20,6 millió forintot nyert a bölcsődéje épü-
letének energiafelhasználásához kapcsolódó napele-
mes rendszer kiépítésére. Mivel a támogatás mértékét 
egy időközben megszületett kormányrendelet miatt 
csökkentették, a beruházás megvalósulásához a vá-
rosnak 1,79 millió forinttal kell hozzájárulnia. A képvi-
selő-testület a legutóbbi ülésen úgy határozott, hogy 
a „Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicser-
gő Bölcsödében” elnevezésű projektet a csökkentett 
támogatás mellett is megvalósítja.

• Nőtt Siófok iparűzési adóbevétele •

Mintegy 16 százalékkal nőtt Siófok iparűzési adóbe-
vétele az előző évhez képest, ami a vállalkozásainak 
erősödését és a város növekvő vonzerejét mutatja.  
A több mint 8 milliárd forintos költségvetéssel mű-
ködő városnak 1, 509 milliárd forint bevétele szár-
mazott a tavalyi év után befolyó iparűzési adókból,  

ami 209,4 millió forinttal több az előző évi összegnél. 
A növekvő tendencia, ha kisebb  mértékben is, de már 
a korábbi években beindult. Mutatja egyebek közt, 
hogy a gazdasági válság után ébredeznek, erősödnek 
a siófoki vállalkozások. A város egyre többet profitál 
a kereskedelmi szálláshelyeiből is. A város tíz legna-
gyobb céges adózója az FGSZ Földgázszállító Zrt, a 
DRV Zrt., az OT Industries Kivitelező Zrt., a SIÓ Eckes 
Kft.,  Kongsberg Interior Kft.,  a Hotel Azúr Szállodaipa-
ri Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., az NHSZ Zöldfok Zrt.,  
a Tesco-Global Zrt., és a Vabeko Kft., de akad több igen 
jól teljesítő egyéni vállalkozó is. Siófokon 2650 társas 
és 1598 egyéni vállalkozó tevékenykedik jelenleg, ami 
136-al több, mint egy éve. Felszámolás, végelszámo-
lás vagy kényszertörlés 317 cégnél van folyamatban, 
ami normál ügymenetnek tekinthető. Ezek egy részé-
nél még a gazdasági válság hatására indult be az eljá-
rás. A megszűnő vállalkozások miatt az önkormányzat 
172 millió forintnyi iparűzési adót nem tud behajtani.

• Idegenforgalmi adatgyűjtők jelentkezését várják•

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatala 
idegenforgalmi adatgyűjtő munkakörbe, szezonális 
munkára keres (május 15-től szeptember 30-ig) agi-
lis, kitartó és jó kommunikációs képességgel rendel-
kező munkatársakat. Az állások betöltésénél a német 
és angol nyelvtudás előnyt jelent. Fényképes önélet-
rajzzal jelentkezni lehet személyesen, a Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Adóhivatalában az adóhivatali 
csoportvezetőnél, Molnárné Jakab Melindánál lehet a 
84/504/141-es telefonszámon.
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Oktatás Fejlesztés

Csúszik, de nincs veszélyben  
a siófoki szennyvízprojekt

A forráselvonással is fenyegetett, kockázatos pro-
jektekről közzétett kormányzati listán szerepel  
a siófoki szennyvízelvezetést és –tisztítást meg-
újító, több milliárd forintos beruházás is, de 
Hidvégi József, a projektgazda önkormányzati 
társulás elnöke szerint nincs miért aggódni.

A kormány bekeményített, hiszen amivel év végéig nem 
tud elszámolni Brüsszellel az elmúlt uniós fejlesztési cik-
lus (2007-13) pénzeiből, vissza kell fizetni. Az elszámolás-
hoz határidőre elkészülő projektek kellenek, márpedig a 
közzétett kormányzati lista szerint több mint nyolcszáz 
állami projekt (köztük a siófoki) késésben van a támoga-
tás-felhasználás, illetve a határidő tekintetében. 
Csepreghy Nándor helyettes államtitkár ezzel kapcso-
latban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a jelentős ké-
sedelemben lévő állami projektek listáját az érintett 
minisztériumok áttekintik, és döntenek arról, melyektől 
állnak el, illetve a "kómában" lévőket a Miniszterelnök-
ség "lekapcsolja a lélegeztetőgépről". Vagyis forrásel-
vonás fenyegeti a kockázatosnak ítélt projekteket.
Azokra a kérdésekre, hogy miért került fel a siófo-
ki projekt a listára, és mit jelent ez, Hidvégi József,  
a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés- és –tisztítás Megva-

lósítását Célzó Önkormányzati Társulás elnöke válaszolt.  
Mint kifejtette, a Balaton vízvédelmét és a települések 
fejlődését szolgáló dél-balatoni projekt beindulását so-
káig az akadályozta, hogy Siófok képviselőtestülete és 
a DRV nem tudott megegyezni; a régi szennyvíztisztí-
tó telepet újítsák fel vagy újat építsenek, és a siófoki 
projektrész igen előkészítetlen volt. Sokan emiatt úgy 
gondolták, hogy az összesen mintegy 18 milliárd forint 
értékű dél-balatoni szennyvízprojekt nem valósítható 
meg a 2015-ös határidőig. Az önkormányzati társulás  
a kezelhetőség érdekében öt agglomerációra osztotta 
a gigaprojektet, amelyek mindegyike szerepel a kocká-
zatosnak ítélt kormányzati listán, de jelenleg mind az 
öt térségben más-más konzorcium dolgozik gőzerővel, 
így a részberuházások többségénél nem lesz gond a 
határidő tartásával. Siófokon a csatornázás jól halad, de 
a képviselő-testület által kiharcolt új szennyvíztisztító 
telep megépítését még egy ingatlanvita akadályozza.
Az önkormányzati társulás a siófoki projektet szaka-
szolta, vagyis tovább bontotta. A kockázatos részt le-
választva és külön projektként tarja számon, melyhez 
már a következő uniós fejlesztési ciklus pályázatain kí-
ván majd támogatást szerezni. Ez a garancia arra, hogy 
nem fenyegeti támogatáselvonás a főprogramot, hi-
szen a csatornázási munkákkal és a szennyvíztisztító 
telep egy részének megépítésével időben tud végez-
ni a kivitelező Siófokon is. Itt a mintegy másfél milliárd 
forintba kerülő szennyvíziszapoló megépítése az, ami  
a következő évre csúszik.

10 éves a Kilitiért Egyesület
Városunk egyik legaktívabb egyesülete immár 10 éves 
lett. Erről az időszakról kérdeztük Kiliti önkormányzati 
képviselőjét, Nagy Sándornét, az egyesület alelnökét:

- Hogy kezdődött?
- Férjemmel és a szomszédunkkal, Ujvári Istvánnal (az 
egyesület elnöke, a városrész másik képviselője) 2002 
elején beszélgettünk arról, hogy mennyire hiányzik itt 
Kilitin a régen megszokott civil élet, a jó programok és 
milyen jó lenne egy közösséget kialakítani,ahol min-
denki jól érzi magát,ahová öröm járni. Az ötletet tet-
tek követték és még abban az évben a Kiliti Csárdában 
megalakult a Kilitiért Egyesület.
Kezdetben nagyon sokan kételkedtek a sikerünkben, 
de hamar bebizonyítottuk, hogy érdemes volt össze-
fogni az embereket. Kialakult egy lelkes csapat, akik be-
bizonyították jó szándékkal és tettekkel hegyeket lehet 
megmozgatni. A polgármester úr és az önkormányzat 
is első pillanattól mellettünk állt és áll a mai napig is.
- Milyen programjaik vannak?
- Falunapokat szerveztünk, főzőversenyeket, mikulás- 
napi, húsvéti programokat ingyen ugrálóvárral, kézmű-
ves bemutatóval, Márton napkor táncházat indítottunk 
el, két helytörténeti könyv kiadásánál is bábáskodtunk 
(Balatonkiliti évszázadai, Szülőföldünk, Kiliti), minden 
karácsony előtt a helybéli idős, egyedülálló emberek-

nek több, mint 100 szeretetcsomagot vittünk és vi-
szünk ki saját magunk a mai napig is. Szőlővirág néven 
néptánc csoportunk alakult és kezdeményezői voltunk 
a kiliti Civil Ház kialakításának.
- Úgy hallottuk, hogy a jó példa ragadós volt.
- Igen, Törekiben, Szabadi-Sóstón és a Foki-hegyen is 
lokálpatrióta egyesületek alakultak és itt helyben, Kili-
tin is megmozdultak a polgárok, beindultak a Szüreti 
felvonulások, Farsangi bálok és együtt örültünk a Gye-
rekerdő-Kerekerdő létrejöttének. Már a kezdetektől azt 
valljuk, hogy mi egy helyi, környezetükért tenni akaró 
csapat vagyunk,politikai és vallási nézetektől függet-
lenül tevékenykedünk azóta is,és ezen a jövőben sem 
szeretnénk változtatni. A mi „pártállásunkat” egy szó-
val tudnám jellemezni: Kilitiért!
- Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
- A hagyományos rendezvényeinket továbbra is szeret-
nénk megtartani és új ötleteink is vannak,de ez legyen 
egyelőre meglepetés! Itt szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy köszönetet mondjak minden tagunknak, 
támogatónknak és szimpatizánsunknak, akik önzet-
lenül segítettek és támogattak minket! Nagyon nagy 
öröm volt látni az emberek jó szándékát és azoknak az 
arcát is, akiknek örömet okoztunk!

Amennyiben szeretné támogatni a Kilitiért Egyesület 
munkáját adója 1%-ával, a 18779721-1-14 adószámon 
teheti meg.   

Iskolai beiratkozások  
a 2015/2016. tanévre

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki 
tankerületének igazgatója tájékoztatást adott ki a KLIK 
fenntartásában működő általános iskolák beiratkozá-
sairól. Az első évfolyamra történő beiratkozás közpon-
tilag meghatározott időpontjai a következők:

2015. április 16. (csütörtök) 8,00 – 19,00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8,00 – 18,00 óra között.

Cser Lajosné, a tankerület igazgatója tájékoztatójában 
jelezte, hogy a tanköteles korba lépő gyermekek vo-
natkozásában, a tankötelezettség külföldön történő 
megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles be-
jelenteni a szülő.

A 2015. évi általános iskolai beiratkozás alkalmával az 
alábbi dokumentumokat szükséges az intézmények-
ben, a beiratkozás napján átadni:
•	 	a	gyermek	személyazonosítására	alkalmas,	a	gyer-

mek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya),

•	 	az	iskolába	lépéshez	szükséges	fejlettség	elérését	
tanúsító igazolás.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését  
tanúsító igazolás lehet:
•	 óvodai	szakvélemény,
•	 	nevelési	tanácsadás	keretében	végzett	iskolaérett-

ségi szakértői vélemény,
•	 	sajátos	 nevelési	 igényű	 gyermekek	 esetében	 

a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
Az állandó bejelentett lakcím hiányában szükséges  
a tartózkodási helyről szóló igazolás. A szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkező, nem magyar 
állampolgár esetén a beiratkozáskor rendelkezésre kell  
bocsátani:

•	 	regisztrációs	igazolást	
 (határozatlan ideig érvényes), vagy
•	 	tartózkodási	kártyát	(maximum	5	éves	
 érvényességi idővel), vagy
•	 	állandó	tartózkodási	kártyát	(10	éves	érvényességi	

idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizs-
gálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére  
határozatlan ideig érvényes).

A beiratkozáshoz minden esetben nyilatkozatot kell 
kitölteni a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, 
amelyre a 2014. március 15-től hatályos a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezeté-
nek „A szülői felügyelet gyakorlásáról” szóló előírásai 
az irányadók. 

Környezet Aktuális
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Húsvétkor indulnak a hajók
Az előző évek érdeklődésére való tekintettel családi 
kedvezményekkel, gyermekhajóval, Balu kapitány-
nyal és sétahajózással is várja idén a Balatoni Hajó-
zási Zrt. az utasokat.

2015. április 4-én, azaz húsvétkor elindulnak a hajók 
a Balatonon, Siófok - Balatonfüred – Tihany, valamint  
Fonyód – Badacsony útvonalakon. Május 1-jétől bekap-
csolódik a forgalomba Balatonboglár és Révfülöp, május 
23-tól pedig Balatonföldvár és Tihany rév hajóállomások 
is – írja közleményében a Balatoni Hajózási Zrt. .  Június 
6-tól már 20 hajóállomáson, július 11-től, a főszezonban 
22 kikötőben várják az utasokat. A kompközlekedés  
a téli szezonban csupán néhány napra állt le, ezt köve-
tően azonban a kompok folyamatosan indulnak. Május 

21-ig óránként, május 22-től szeptember 27-ig 40 per-
cenként futnak ki, szeptember 28-tól várhatóan ismét 
óránként közlekednek majd. A kompjáratokat a forga-
lomhoz igazítja a hajózás és törzsutas kártya váltására is 
lehetőséget biztosít. Bőséges lesz a kínálat a hajóprog-
ramokban is. A sétahajózás húsvéttól indul Siófokon, 
Balatonfüreden, Keszthelyen és Badacsonyban. Május 
1-jétől Balatonföldvár, később, azaz június 6-tól több ki-
kötő csatlakozik a programhoz. A főszezonban sétaha-
jón kívül programhajókkal is várják az utasokat: Bulihajók 
– Gyerekhajók – Balatoni Minimax Hajó – Naplemen-
te túra – Hajókirándulások (Tihanyi borkóstoló túra,  
Badacsony túra, Levendula túra Tihanyban) formájában.   
A gyerekhajó programon belül új kalózműsorral készül  
a hajózás. A gyermekeknek a tavalyi nagy siker után 
idén újra lesz Balatoni Minimax hajó is. 

Utazás Kiállítás
Sikeres volt a 38. Utazás kiállítás a Hungexpón.  
Az ország legnagyobb turisztikai eseményét február 
26. és március 1. között csaknem negyvenezer láto-
gató kereste fel. A kiállítás idei koncepciója az volt, 
hogy közvetlenül a régiókkal összefogva alakítson ki 
turisztikai kínálatot.

Idén először a turisztikai egyesületek összefogásának 
eredményeképpen egy közös Balaton standon mutatták 
be a régiót. Nem volt hangsúlyosabb település, minden 
egyesület ugyanakkora helyen ajánlhatta programjait, 
látnivalóit. Hangsúlyos volt a Nyitott Balaton program-
sorozat megjelenítése is, mely az egész Balaton régiót 
érinti. A közös megjelenés egyébként sokkal olcsóbb és 

a szakemberek szerint hatékonyabb is. A Siófoki Fürdő-
egylet munkatársai a városkalauz mellett a szolgáltatók 
prospektusait is megjelenítették a standokon.
A Balatoni Hajózási Zrt. standjánál a látogatók elsősor-
ban a menetrend füzetet keresték, amiben megtalálha-
tó az egész éves hajózási menetrend és programkínálat 
is. Sokan keresték a komp indulásokat és az iskolás cso-
portoknak szóló ajánlatokat, így a kalózhajót is. A hajó-
sok műsorral is készültek, Balu kapitány és hű csatlósa 
várták a színpadon a gyerekeket. A kicsiknek három pró-
bát kellett kiállniuk, melyek után Balu kapitány matrózzá 
fogadta őket. Ezzel a kis műsorral a „Bátorság! Lelemé-
nyesség! Ügyesség!” elnevezésű gyerekcsoportoknak 
meghirdetett programjukat és természetesen az egyéni 
vendégeknek szóló gyerekhajó programokat is népsze-
rűsítették a hajósok.

Megnyitó

Szebbet a balatoni tájnál  
nem találtam…

Vágfalvi Ottó elismert balatonfűzfői festőművész 
alkotásaiból nyílt kiállítás február 23-án a siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központ emeleti galériáján.

A siófoki kiállítás korai éveiben készült akvarelljei,  
későbbi olajképei közül sorakoztat fel festményeket 
változatos témákban. Családjáról készült portréi, uta-
zásainak emlékei, külföldi és hazai tájak mind bemuta-
tásra kerültek. A festő életművének, egyben a megnyílt 
tárlatnak a fő témája a Balaton.
- Csak az tudja megfesteni ezt az állandóan változó, 
csodálatos tájat, aki itt él, a tóval esett szerelembe –  
jellemezte az alkotót a kiállítás megnyitóján Mizerák 
Beáta. - A művész azzal tud hatni, hogy gyönyörköd-
tet. A festő nem a közönségének, hanem magának fest, 
belső késztetésből, ha jól érzi magát alkotás közben, az 
beleépül a képeibe és visszasugárzik a nézőkre. Vág-
falvi Ottó a mai napig rácsodálkozik a tájra, szerencsés 
ember, aki egész életében „maszatolhatott”, ahogy egy 
interjújában nevezte a festészetet. Gyorsan fest, hamar 
komponálja a képeit, melyeken a formák az évek során 
leegyszerűsödtek, a színek egyre kifejezőbbek lettek. 
Vannak képei, ahol a víz, az ég és a felhők színeit már 
csak foltok jelzik, már csak a levegő vibrál. Egy interjú-
jában azt vallotta, hogy a benne lévő hangulathoz vá-
lasztott színeket, tájakat, témát, és a tájhoz választott 
hangulatot, a tájjal változtak színei. Képein gyanakvás 
nélküli világa, a szépségre való rácsodálkozása érződik. 

– mutatta be Vágfalvi Ottó művészetét Mizerák Beáta. 
Vágfalvi Ottó festőművész 1925-ben született Szeren-
csen, majd a gimnáziumot Sárospatakon végezte el.  
Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
folytatta, ahol tanította például Burghard Rezső, aki 
szinte egész Európa művészeti iskoláit bejárta, és haza-
hozta az újdonságokat, átadta növendékeinek többek 
közt a plein air, azaz a szabadban festés művészetét. 
Tanára volt még Berény Róbert, a magyar avantgard 
festészet atyja. A magyar Vadak, a fauve irányzat kép-
viselői a szín intenzitását tartották a legfontosabbnak, 
a szín lett a művészi kifejezés célja. Előtérbe került az 
érzelmek kifejezése, a mediterrán hangulat, a színek, 
vonalak ritmusa, egyensúlya. Vágfalvi Ottó a főiskolán 
szerzett sokféle művészeti tapasztalatot hozta el ma-
gával Balatonfűzfőre, ahol többek közt művelődési ház 
igazgatói, művészeti felügyelői munkái után festésze-
tet tanított. 1952 óta kiállító művész, munkásságát ran-
gos kitüntetésekkel, pályadíjjakkal ismerték el, közel 
200 egyéni és csoportos kiállítása volt már látható itt-
hon és külföldön egyaránt. Munkáit hazai múzeumok, 
galériák, magángyűjtők és intézmények őrzik. Vágfalvi 
Ottó festőművész önmagát szigorúan mérő hitvallá-
sa: „Sokat láttam a világból és csodáltam, de szebbet 
a balatoni tájnál nem találtam. Évtizedek óta szeret-
ném megfejteni rejtélyét. Próbáltam ecsettel, színekkel 
örökíteni szépségét, keresvén harmóniáját, csendjé-
nek meghitt perceit. Festettem nádasait, hullámait és 
rianásait. Hittem, vágytam, hogy sikerül ez nékem. Ám 
ez lett csalódásom. Vétkem, szenvedélyem, Isten és  
ember, bocsásd meg ezt nékem.” Vágfalvi Ottó siófoki 
kiállítását március 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők 
a Kálmán Imre Kulturális Központban.

KultúraTurizmus
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Hajózás

„Az én Balatonom”,  
ahogy Bereki Anikó látja

A minden évszakban más és más szépséget tük-
röző Balatont mutatja be Bereki Anikó szerkesz-
tő-műsorvezető napokban megnyílt fotókiállítása 
a siófoki Kálmán Imre Emlékházban.

Az emlékház kiállítótermeiben Az én Balatonom cím-
mel mutatkozik be a február 9-én megnyílt tárlat, 
amelyen a közszolgálati médiából ismert szerkesz-
tő-műsorvezető szemszögéből látható a tó szépsége. 

- Általános iskolás koromban kezdtem el fotózni, ak-
kor még egy olyan gépem volt, amelybe fekete-fe-
hér filmet kellett belefűzni. Később középiskolai 
tanárként, osztályfőnökként számtalan olyan ese-
mény volt az életemben (osztálykirándulások, diák-
napok, stb.), amelyeket megörökítettem, és ezek az 
öt, tíz majd a tizenöt éves osztálytalálkozók alkal-
mával újra előkerültek. Amikor a gyermekem meg-
született, folyamatosan fényképeztem, emlékszem, 
akkor még filmes gépek voltak. Az egyik gépembe 
fekete-fehér, a másikba színes film került, és min-
dig kéznél volt valamelyik, hogy nehogy lemarad-
jak egyetlen fontos, megörökítendő pillanatról 
sem – emlékszik vissza a kezdetekre Bereki Anikó. 
A szerkesztő-műsorvezetőként dolgozó fotóművész 
jelenlegi, 7. kiállításának témáját a Balaton alkotja.

- A Balaton régóta kedvenc témám, hiszen 25 évig 
Zamárdiban éltem, miután férjhez mentem. Később 
a munkám és a magánéletem is elszólított innen, 
már nem középiskolai tanárként dolgozom, hanem 
a fővárosban, közszolgálati médiumoknál szerkesz-
tő-műsorvezetőként tevékenykedem. A fényképezés 
emellett azonban megmaradt az életemben. Auto-
didakta fotósnak tartom magam, aki rengeteget ta-
nult az operatőr kollégáktól. A forgatásokon mindig 
figyeltem, hogyan helyezik el a kamerát, hogyan 
állítanak élességet, milyen képkivágásokat használ-
nak. Azt mondanám, hogy „képkeretezéssel” fog-
lalkozom, a valóságból keretezek be kis részleteket 
– mondta el a megnyitón kérdésünkre a fotóművész. 
- Nyáron a haragos Balatont szeretem, amikor a víz 
és az ég haragoszöld és kék színekben játszik, ősz-
szel szeretem a ködös, párás balatoni tájat, tavasszal 
a nyugodtat és a téli tó képét is szívesen örökítem 
meg. Úgy tartom, hogy minden évszaknak megvan 
a maga szépsége, nehéz lenne választani és kiemel-
ni egyet. A kiállításon a nyári viharoktól a téli jeges, 
rianásos képekig a tó többféleképpen jelenik meg. 
Törekszem rá, hogy a Balaton minél több arcát be-
mutassam, hiszen a tónak nem ezer, hanem még an-
nál is több, számtalan arca van, állandóan változik 
– vallja Bereki Anikó.

A szerkesztő-műsorvezető a jövőben továbbra is sze-
retné folytatni munkáját a közszolgálati médiában, 
amely mellett a fotózást szintén továbbviszi, akár  
a Balaton partján, akár Budapesten, akár az ország 
bármely területén jár.

Aktuális

Bál, bál, maszkabál!
A Siófoki Művészeti Iskola farsangi hangszeris-
mertető koncerttel várta a helyi nagycsoportos 
ovisokat és az általános iskolák alsó tagozatos di-
ákjait február 24-én a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pont színháztermében.

A farsangi témájú hangszerismertetőn először az ovi-
sok találgathatták szemüket becsukva, mikor melyik 
hangszer szólal meg a színpadon. Vonósok, fúvósok 
egyaránt felsorakoztak, megszólalt például a cselló,  
a furulya és a harangjáték is. A hangszeres kíséret mel-
lé a Művészeti Iskola gyermekkara farsangi dalokkal 
csatlakozott a műsor során. A különböző hangszerek 
felismerése után a kicsik mondókákból fejthették meg, 
milyen farsangi jelmezbe bújt alak érkezik a színpad-

ra. Egymást követte a boszorkány, a gomba, a fekete 
macska, végül a csíkos tigris is felbukkant. A szerep-
lők Gryllus Vilmos Maszkabáljával nyitották és zárták 
előadásukat. Az ovis csoportok után a város általános 
iskoláinak alsós tanulói érkeztek a színházhoz, hogy lát-
hassák a vidám farsangi koncertet.

Idén is elűzték a telet  
a kisiskolások

Siófok központját újra ellepték a színes ruhákba  
öltözött farsangolók.
A Vak Bottyán János Általános Iskola kisdiákjai taná-
raik vezetésével idén is osztályonként, hangosan és 
csörömpölve ijesztették el a zimankót.
Hirdetőtáblák, indiánok, szerencsét hozó kéménysep-
rők, orvosok és műtősök vonultak a Víztorony körül 
és a Fő téren, sőt akadt olyan osztály is, amely a nép-
szerű rajzfilmfigura, Spongya Bob, vagy a 101 kiskutya  
dalmatáinak jelmezét öltötte magára.  Igazán különle-
ges kreativitásra vallott a legó, a szívecske és a bohóc 
had maskarája Siófok központjában.
Reméljük, hogy akciójuk sikerrel jár, és az előző he-
tek csalóka és zord időjárását végre felválthatják  
a melegebb, tavaszt idéző napok.

Képgalériánkat keresse a www.siofoki-hirek.hu oldalon.

KultúraKultúra
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Megelőzhetők az avartüzek 
Siófokon is magas volt az előző években az avar- és 
vegetációtüzek száma, melyek jelentős károkat és 
kiadásokat eredményeztek. Megelőzésük érdeké-
ben a katasztrófavédelem a lakosság fokozott fele-
lősségére hívta fel a figyelmet.

A katasztrófavédelem felhívása értelmében, a szabad-
téri tüzek megelőzése érdekében az a legfontosabb, 
hogy a területek tiszták, éghető anyagoktól mentesek 
és gondozottak legyenek, ne legyenek parlagon ha-
gyott, magas vegetációval rendelkező magánterületek 
és közterületek, az illegálisan szeméttárolásra használt 
területeket pedig haladéktalanul meg kell szüntetni.  
A tűz terjedését megakadályozhatják a kaszált, rende-
zett utak és út menti részek, a rendben tartott területe-
ken ugyanis a tűz nehezebben terjed tovább.
„A kiszáradt, elhagyott terület a melegebb hóna-
pokban még a legkisebb gyújtóforrástól is könnyen 
lángra kap, a zöldhulladék pedig mélyen beizzik, 
erős füsttel szennyezve a környezetet. A tűzoltó gép-
járművek könnyebben közelítik meg a káresetek 
helyszínét, ezzel a gyorsabb beavatkozást, mihama-
rabbi tűzoltást megteremtve” – írja közleményében 
a katasztrófavédelem. Az elhanyagolt utak mentén 

kiemelt veszélyforrás a dohányzás, mely során köny-
nyen tűz keletkezhet. A hulladékszállítás hiányossá-
gai miatt keletkező tüzek különösen nagy veszélyeket 
okozhatnak. A lakosok sokszor a kerti hulladékok 
szállításának hiányában elégetik a szemetet, ame-
lyekből felügyelet nélkül megfékezhetetlen tüzek 
jönnek létre. Az ilyen tüzek során keletkező égéster-
mékek különösen veszélyesek és környezetkárosítóak.  
Az önkormányzat a köztisztaságról szóló helyi ren-
deletében szabályozza, hogy az ingatlan használója 
(tulajdonosa vagy bérlője) köteles elvégezni az aktu-
ális növényápolási feladatokat saját  ingatlanán, ami 
a fű folyamatos kaszálását, a közterületre kihajló, ki-
látást és vezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos 
nyesését és saját területének rendben tartását jelenti.  
A rendelet alapján a település belterületén egész év-
ben, a város külterületén május 1. és október 30. között 
tilos nyílt téri égetés útján megsemmisíteni a települési 
hulladékot, mezőgazdasági termelés során keletkező 
növényi hulladékot (avar, falevél, fagally, stb.).
Ennek megfelelően az önkormányzat fokozott óva-
tosságra kéri a lakosságot. Felhívja a figyelmet arra is, 
hogy saját ingatlanán, illetve környezetében mindenki 
tegye meg a szükséges intézkedéseket, különös figyel-
met fordítva a beépítetlen területekre. A tűzoltóság ki-
vonulása, illetve beavatkozása tűzvédelmi bírságot von 
maga után az égetést végzővel szemben.

Dance Star 2015 
Siófok ötödik alkalommal látta vendégül az ESDU (Eu-
ropean Show Dance Union) Poreči Tánc Világbajnok-
ságra induló tánciskolák, csoportok magyarországi 
kvalifikációs versenyét. A színpadon 106 tánccsoport 
472 táncosa mutatta be tudását a zsűrinek.

A rendezvényen 20 magyar és egy külföldi város (Bécs) 
képviseltette magát és nemzetközi zsűri döntött a to-
vábbjutásról a helyszínen. Az eseményt dr. Lengyel 
Róbert polgármester nyitotta meg, és köszönetét fe-
jezte ki a szervezők munkájáért, valamint azért, hogy 
az eseménnyel több száz embert mozgattak meg és 
csábítottak a városba.

Sport

A város fantáziát lát  
a strandlabdarúgásban 

Siófok együttműködési megállapodást köt az 
MLSZ Strandlabdarúgó Szakággal, miszerint a vá-
ros öt éven keresztül évi 5 millió forinttal támo-
gatja a sportrendezvényeit, amely már eddig is 
reklámot és vendégforgalom-növekedést hozott  
a településnek. Erről a siófoki képviselő-testület 
egyhangú döntéssel határozott a legutóbbi ülésén.

Már évek óta Siófokhoz kötődnek a magyar strand-
labdarúgás „nyári szakágának” központi eseményei. 
A sportszakág jelentőségét mutatja, hogy kivívta 
az indulási jogot az Európai Olimpiai Bizottság által 
idén első alkalommal megrendezendő Európai Játé-
kokra. (A magyar strandlabdarúgó válogatott tavaly 
év végén 6. helyen állt az európai, és 8. helyen a vi-
lágranglistán.) A nemzetközi szövetség látva Siófok 
együttműködési készségét és adottságait, 2014-ben 
először adott lehetőséget arra, hogy Magyarország 
itt rendezhessen nemzetközi válogatott tornát (Euro 
Beach Soccer League, vagyis EBSL Siófok). Az ese-
ménynek, amelyen 12 nemzeti válogatott vett részt, 
igen kedvező visszhangja volt. Siófokon rendezték a 
szakág nemzetközi szakmai konferenciáját, a magyar 
felnőtt és utánpótlás bajnokságokat, az országos di-
ákolimpiai bajnokságok döntőit, a magyar váloga-
tott felkészülési mérkőzéseinek egy részét, továbbá 

nyári edzőtáborokat. A strandlabdarúgás Siófok szám-
talanszor szerepelt tévéműsorokban, és az ideérkező 
csapatok önmagukban közel 1600 vendégéjszakát 
hoztak a városnak.
A „SOCCER, SUMMER, SIÓFOK” nevű program szerint 
a következő három évben is Siófokon rendezik a ma-
gyar bajnokságokat és a diákolimpiát. A nemzetkö-
zi szövetség több torna és döntő megrendezésének  
a lehetőségét is felajánlotta.
Az MLSZ Beach Aréna Siófok idei nyitó eseménye  
a háromszoros világbajnok Brazília vendégjátéka lesz 
a tervek szerint. A válogatott egy hétig edzőtáborozik 
majd Siófokon, és két mérkőzést játszik Magyarország 
ellen. A magyar bajnokság fordulói mellett Siófokon 
lesz egy U20-as válogatott nemzetközi torna, vala-
mint EBSL-torna is, a későbbiekben pedig várhatóan 
idejön az Egyesült Arab Emirátusok válogatottja is. 
A szakág tervei szerint idén Siófokra támaszkodva 
elindulna a Magyar Strandlabdarúgó Akadémia. Sze-
retnék fejleszteni az MLSZ Beach Aréna Siófok létesít-
ményét is. A nyári sportok számára „multifunkcióssá” 
kívánják alakítani a stadion melletti területet, valamint 
az edzőpályát. A fejlesztés érintené a strandkézilabda, 
a strandröplabda, valamint a streetball sportágakat. 
A sportélet ilyen irányú fejlesztése üzleti érték, a vá-
rakozások szerint Siófokon is tovább növeli a vendég-
éjszakák számát. A nemzetközi példák azt mutatják, 
kiemelt strandlabdarúgó bázisokat olyan helyszíneken 
hoznak létre, amelyek jelentősebb turisztikai célpon-
tok. Ezek által a szolgáltatók kis befektetéssel komoly 
üzleti és marketinghasznot könyvelhetnek el.
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Környezet

Az értékelés egy meglehetősen összetett szempontrendszer 
alapján történik. A nemzetközi zsűriben – összetételét tekintve 
– képviselteti magát egynyári és évelő növénynemesítő, építész, 
településfejlesztő, turisztikai szakember egyaránt. A versenyben 
nagy jelentőséggel bír a természeti környezet, a zöldfelületek, 
virágágyások és fasorok állapota. A bírálat során górcső alá ke-
rül az önkormányzat felkészültsége és hozzáállása. Megvizsgál-
ják, hogy a megvalósult beruházások, fejlesztési elképzelések  
a közterületek vonatkozásában képviselik-e a fenntartható fejlő-
dés szempontjait. A szakszerű zöldterület-fenntartás, a klímavál-
tozásnak megfelelő és a helyi, őshonos növényfajták telepítését 
előtérbe helyező szemlélet pozitív elbírálás alá esik.

Közérdekű

Eboltás - csak mikrochippel
A Siófoki Közös Önkormányzat tájékoztatja a siófoki ebtartókat, hogy a veszettség elleni kötelező védőoltás 
és féregtelenítés csak mikrochippel ellátott és egészséges kutyákon végezhető el.

Kedvenceik utáni bejelentési kötelezettségüknek idén is eleget tehetnek a kutyák tulajdonosai. A kötelező védőoltás 
díja féregtelenítéssel együtt 4.000 forint, melyhez szükséges a sorszámozott oltási könyv. Amennyiben az nem áll 
rendelkezésre, akkor annak pótlása és az új sorszámozott oltási könyv kiállítása is 600 forintba kerül. A védőoltás be-
adását dr. Bakos Beáta, dr. Benedek Pál és dr. Kovács Péter állatorvosok végzik.

A kutyák kötelező védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken biztosítja az önkormányzat: 

Összefogással  
a „Virágos Siófokért”

A tavalyi „Virágos Magyarországért” verseny győz-
teseként ismét nemzetközi babérokra törhetnek  
a siófoki kertek és parkok, Siófok képviselheti Ma-
gyarországot az Entente Floral Europe versenyén. 

A város a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatását 
élvezi a felkészülésben, Siófok polgármestere szerint 
viszont széles körű összefogásra is szükség van a vá-
ros lakossága, civil szervezetei és intézményei részéről. 
A "Virágokkal a közös Európáért!" jelmondattal indító, 
egyedülálló verseny évente közel ötvenmillió embert 
mozgósít és huszonötezer település között teremt 
kapcsolatot a harmonikus környezet megteremtése és 
megóvása érdekében. 
Európa legnagyobb múltra visszatekintő kezdeménye-
zéséhez a kelet-európai térség államai közül elsőként 
hazánk csatlakozott. A program célja a fenntartható 
fejlődés, a természetes táj megőrzése, a racionális víz-
gazdálkodás, a korszerű hulladékfeldolgozás, az épített 
és természeti örökség megőrzése, gyarapítása, de leg-
főképp olyan kulturált, virágokkal, zöld növényekkel 
díszített tiszta környezet megteremtése, amely a tele-
pülést az eljövendő generációk számára is széppé és 
élhetővé teszi. 

„Magyarország a turizmus kezdeményezésére 1990-
től a közép-kelet európai térségből elsőként csat-
lakozott az európai versenyhez és egyben a régió 
legsikeresebben szereplő országa. Az elmúlt több 
mint két évtizedben a magyar települések nyolc arany 
(Balatonfüred, Siófok, Géderlak, Kaposvár, Lipót, 
Nagyatád, Eger, Gyula), huszonkettő ezüst, tíz bronz 
és tíz Európa-díjat nyertek” - olvasható az Entente  
Florale Europe honlapján. 
Siófok - tudatos és hosszú távú tervezésének köszönhe-
tően - rendszeres résztvevője lehet a Virágos Magyar-
országért versenynek, amelyen tavaly első helyezést 
ért el az 50 000 fő alatti város kategóriában. A nemzet-
közi versenyen 1997-ben már arany minősítést szerzett, 
idén pedig – városi kategóriában - újra képviselheti Ma-
gyarországot, Balatongyörök mellett. A helyi, héttagú 
szervezőbizottságot a felkészülés során Siófok alpol-
gármestere, Potocskáné Kőrösi Anita vezeti.
A nemzetközi zsűri több szempontot is figyelembe 
vesz a döntés során, ezért dr. Lengyel Róbert sajtó-
közleményben hívta fel többek között a város pol-
gárai, civil szervezetei és intézményei figyelmét a 
felkészülésre és a lakókörnyezetük rendben tartására, 
ezenfelül pedig széles körű összefogásra az előzőhöz 
hasonló nemzetközi eredmény elérése érdekében.  
Az Entente Florance Europe versenyére történő fel-
készülésről és további alakulásáról a város honlapján 
tájékozódhatnak majd az érdeklődők. 

2015. április 21. (kedd) 
07.30-10.00 óráig Klapka Gy. u. 51.
15.00-18.00 óráig Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
18.30-19.00 óráig Töreki (Vegyesbolt mögött)

2015.április 22. (szerda)
07.00-08.30 óráig Marci pékség előtt (Május 1. u.)
09.00-10.30 óráig Koch R. u.
16.00-18.00 óráig Klapka György u. 51.

2015.április 23. (csütörtök)
07.30-10.00 óráig Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
14.00-14.30 óráig Szabadi Fürdőtelep vasútállomás
15.00-15.30 óráig Sóstó József Attila u.
16.00-17.00 óráig Koch R. u.
Pótoltások:
2015. május 5. (kedd) 16.00-18.00 óráig Kiliti sportpálya 
(Szabadság u.)
2015. május 6. (szerda) 16.00-18.00 óráig Klapka György u. 51.
2015. május 7. (csütörtök) 16.00-17.00 óráig Koch R. u.

Kevesebb tűzeset, 
több műszaki mentés

Csökkentek a tűzesetek, a Balaton térségét érő  
viharok következtében megnőtt a műszaki menté-
sek száma a tavalyi év során. - A 2014-es évet érté-
kelte február 23-i értekezletén a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Hivatásos 
Tűzoltóságának parancsnokságán.

A 2014 mozgalmas év volt a kirendeltség életében – 
kezdte évértékelő beszédét Oláh László tűzoltó alez-
redes a kiemelt jelentőségű 2014-es Somogy megyei 
tűz- és katasztrófajelenetekről készült rövidfilm levetí-
tését követően.
A tűzesetek száma a tavalyi évben csökkent, amely-
ben nagy szerepe volt a folyamatos ellenőrzéseknek. 
Az avar- és gaztüzek megelőzése érdekében az érin-

tett területek ellenőrzése sikeresen lezajlott, valamint  
a szállodák, szálláshelyek megközelítési, kiürítési lehe-
tőségeinek ellenőrzésével felkészültünk a nyári szezon-
ra is. 2013-hoz képest főként a műszaki mentések száma 
növekedett, amelynek fő oka az időjárás-változások 
miatt, a Balaton térségét ért hatalmas viharok voltak – 
mondta a tűzoltó alezredes.
A tó környékét a tavalyi évben egyre több és egy-
re nagyobb mértékű természeti katasztrófa sújtotta. 
2014 májusában az Ivett ciklon érte el a térséget, majd 
szeptemberben Siófok járásra minden eddiginél hatal-
masabb özönvíz szerű eső zúdult. Mindkét esetben a 
helyi erők összefogással és együttműködéssel sikeresen 
megvédték a part menti településeket. A helyi vízkárok 
ellen felállították a Sió, Vitorlás és Koppány mentőcso-
portokat. Az egységek rendszeresen, a nyári szezon 
előtt kiemelten ellenőrizték a csapadékvíz-elvezető 
rendszereket, a part menti fás területeket, a villamos 
vasúti hálózat környezetében található fás területeket.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 
Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2015. február 16. (hétfő) 900

1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.-Ft

2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/23 hrsz. 27 ha 7351 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

3. Balatonboglár, 7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

4. Siófok, Május 1. u.
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2755 m2

Vételár: 45.416.670.-Ft

5. Siófok, Lidó és Zamárdi u.
beépítetlen terület
8744/28 hrsz. 2473 m2

Vételár: 39.568.000.-Ft

6. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2
Vételár: 37.408.000.-Ft

7. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.-Ft

8. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda 
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2
Vételár: 16.250.000.-Ft

9. Siófok, Fő utca 200.
ún. népkonyha
6479 hrsz. 29,5 m2

Vételár: 7.100.000.-Ft

10. Siófok, Batthyány utca 10.
kivett lakóház és udvar
6646 hrsz. 2031 m2 
Vételár: 104.000.000.-Ft
Helyi védelem alatt áll. A vételárból a 
vevőt helyi rendeletben szabályozott 
kedvezmény illeti meg, amennyiben 
két éven belül az előírások szerinti 
felújításokat elvégzi.

11. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.-Ft

12. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2 (394/940-ed 
tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.-Ft

13. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft

14. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
 8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft

15. Siófok,
Kálmán Imre sétány 13.
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft

16. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 7. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

17. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 8. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

18. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft

19. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2

kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2

kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000,- Ft

20. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000 Ft

21. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000 Ft

22. Siófok, Fő tér 5. I/1.
6602/1/A/13 hrsz. 34,9 m2 
kivett lakás
Vételára: 8.000.000 Ft

23. Siófok, Kazinczy Ferenc utca 54.
1900/2 hrsz. 359 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000 Ft

24. Siófok, Madarász Viktor utca 
10-12.
1893/2 hrsz. 600 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

25. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000 Ft

26. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000 Ft

27. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000 Ft 

28. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000 Ft

29. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000 Ft

30. Siófok, Stromfeld Aurél utca 13/B. 
1914/1 hrsz. 627 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

31. Siófok, Stromfeld Aurél utca 13/A.
1914/2 hrsz. 446 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.200.000 Ft

32. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni 
hányad) kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000 Ft

33. Siófok, Fő utca 200. 
6479 hrsz. 36,7 m2

kivett lakás
Vételára: 4.200.000 Ft 

34. Siófok, Batthyány Lajos utca 46.
6668 hrsz. 1197 m2

kivett irodaház és udvar és egyéb 
épület 2 db
Vételára: 114.000.000 Ft

35. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000 Ft

36. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000 Ft

37. Siófok, Semmelweis utca 
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 20.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület
b.) 9675/8 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.000.000 Ft 
kivett beépítetlen terület
c.) 9675/9 hrsz. 1211 m2

vételára: 19.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület 

38. Siófok, Töreki utca 30-32. 
12177 hrsz. 8.365 m2

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000 Ft 

39. Siófok, Szent László utca 214.   
üdülőépület és udvar
2629/1 hrsz 841 m2

Vételára: 20.600.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra

kijelölt ingatlanok

1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2  Éves bérleti díja: 
500.000,- Ft + ÁFA

2. Siófok, Muskátli u. 5. 
8300/1/A/3 hrsz, üzlethelyiség, 
38 m2 és az ezen ingatlannal 
szomszédos, siófoki 8300/2 hrsz-ú 
közterületi ingatlanon található 
nyilvános illemhely 5 év határozott 
időtartamra bérbeadó.  
Együttes bérleti díjuk:   
48.300.- Ft + ÁFA + rezsi / hó

3. Siófok, Kálmán Imre stny. 13. 
(Teremmozi) előterében található 4 
db 12 m2 nagyságú üzlethelyiség 
2015.05.15-től 2015.09.30-ig bér-
beadó (Az egyes üzlethelyiségekre 
külön-külön is adható be pályázat.) 
Bérleti díj:  
2015.05.15-2015.09.30-ig terjedő 
határozott időszakra 151.000.- Ft  
+ ÁFA + rezsi / üzlethelyiség 
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Páratlan
  1+1

    AKCIÓ!

OPTIKA
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

FELNŐTT ÉS GYERMEK
SZEMVIZSGÁLAT!
Vizsgálatot végzi:
Dr. Borka Cecília
szemész szakorvos

Csütörtök 14-18 óráig




