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Egyhangúlag elfogadták  
Siófok 2016-os költségvetését

Siófok képviselő-testülete egyhangú szavazással 
fogadta el a város 2016-os költségvetését, amely-
nek főösszege mintegy 7,7 milliárd forint. Az idei 
költségvetés összege közel 700 millióval marad 
el a tavalyitól, amelynek egyik oka, hogy a siófo-
ki önkormányzat nem rendelkezik európai uniós 
forrású beadott pályázattal az idei évre.

A város képviselő-testülete elé terjesztett költségve-
tési javaslat 7.761.534 ezer Ft összegű bevétellel és ki-
adással számol, amely az előző évhez viszonyítva 7,89 
százalékos csökkenést mutat. 
- A költségvetés nyers tervezeténél közel 1,4 milliárd 
forinttal kevesebb árbevétel szerepelt, mint a tavalyi 
évben. Ez egy horribilis összeg, próbáltuk vadászni az 
árbevételi lehetőségeinket azt, hogy hogyan tudunk 
árbevételhez jutni. Kértem a hivataltól a 2015. év-
ben benyújtott pályázatokról és az elnyert pályázati 
támogatásokról egy-egy listát, és sajnos meg kellett 
állapítanom, hogy mind a két szám nulla. Ez a jövőre 
nézve komoly veszélyt rejt. A 2020-ig tartó fejleszté-
si ciklusban az Európai Unió támogat fejlesztéseket, 
ezt követően csak nemzeti, illetve csak egyéni, városi 
forrásokból finanszírozhatóak fejlesztések. Sajnálat-
tal kellett megállapítanom, hogy ilyen jellegű munka 
vagy kísérlet nem történt 2015-ben az önkormányzat-
nál, értékében 0 forintra adtunk be pályázatot. Ettől 
függetlenül a korábbi évekből jött vissza támogatás, a 

korábbi években megkezdettek valósultak meg, vala-
mint néhány olyan, amelyet önkormányzati pályázati 
szinten össze lehetett szedni. 
Az egyéni képviselői kerületekben is sikerült fejleszté-
seket tervezni a 2016. évre. A 2015. évről elmaradt for-
rás 555 millió forint volt, amit áthoztunk erre az évre, 
ám ilyen mértékű beruházás nem indult el a 2015. 
évben. A 2015. évben a költségvetésben szerepelte-
tett, betervezett, de meg nem valósított, úgynevezett 
áthúzódó beruházások 2016-os évben megvalósul-
nak, ezekre költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 
Ez mintegy 460 millió forint értékben fog megvaló-
sulni. A pályázatok beadásának fontos szerepe van a 
ciklusban, mert ez saját forrásainkat megtöbbszörözi. 
Tisztelettel kérem a hivatal munkatársait, hogy 2016-
tól sokkal nagyobb energiát fordítsanak a pályázatok 
előkészítésére – mondta el a képviselő-testületi ülé-
sen Csorba Ottó, a képviselő-testület pénzügyi és tu-
lajdonosi bizottságának elnöke. 
A 2016. évre beterjesztett összesített költségvetési ja-
vaslat Siófok város és intézményei részére 8.204.329 
ezer Ft összegben határozza meg a 2016. évi célok 
és feladatok megvalósításához szükséges kiadá-
si előirányzatokat. Siófok város 2016. évi összevont 
költségvetése az önkormányzat költségvetésén kívül 
tartalmazza az alábbi költségvetési szervei, intézmé-
nyei költségvetését is: Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatal, Siófok Város Gondozási Központja, Siófok Vá-
ros Óvodája és Bölcsődéje, BRTK Könyvtár és Kálmán 
Imre Emlékház, Kálmán Imre Kulturális Központ.
Jelentős kiadási tétel, 2.300.725 ezer Ft az önkormány-
zatnál az a finanszírozási összeg, melyet intézményei 
és a közös hivatal számára biztosít a saját bevételeit 
meghaladó kiadásainak teljesítéséhez. 2016-ban erre 
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a célra Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal részére 
802.723 ezer Ft, Siófok Város Gondozási Központja 
részére 315.837 ezer Ft, Siófok Város Óvodája és Böl-
csődéje részére 934.393 ezer Ft, BRTK Könyvtár és Kál-
mán Imre Emlékház részére 85.653 ezer Ft, a Kálmán 
Imre Kulturális Központ részére 162.119 ezer Ft forrást 
biztosít az önkormányzat, mely az előző évhez viszo-
nyítva 7,31 %-os növekedést mutat. A hivatal és az 
óvodák saját bevétele csökkent, emiatt finanszírozá-
sukat emelni szükséges. Az intézményfinanszírozási 
kiadások egy része az állami támogatások és hozzájá-
rulások formájában megtérül.
Fejlesztési és felújítási célokra 2.196.501 ezer Ft–ot 
tervezett a hivatal, amely az előző évihez viszonyít-
va 27,84 százalékkal kisebb összeg. A fejlesztési cél-
ra biztosított előirányzatok év közben várhatóan 
kiegészülnek a pályázatok útján elnyert forrásokból 
megvalósuló fejlesztések előirányzati összegeivel. 
"A józan kompromisszumok költségvetése." Így fo-
galmazott dr. Lengyel Róbert polgármester a város 
immár elfogadott 2016-os pénzügyi tervét illetően. A 
városvezető kiemelte, hogy az általa preferált javasla-
tok egy része beépült a költségvetési sorok közé, de 
azért van némi hiányérzete is. A polgármester szerint 
korábban abban állapodtak meg a testületben, hogy 
2015-tel kezdődően évi 50 milliós nagyságrendben 
fognak költeni a KIKK ütemezett felújítására. Akkor 
úgy fogalmazott, hogy e ciklus végére eljuthat odá-
ig a város, hogy egy teljesen megújult, Kálmán Imre 
szülővárosához méltó színháza lehet Siófoknak. Ta-
valy ebből az összegből történt meg egyebek mellett 
a színházterem már rogyadozó székeinek cseréje. A 
polgármester elmondta, hogy idén a képviselők na-
gyobbik része már sokallta az 50 millió forintot, így 
a kompromisszum egy 30 milliós tétel lett. A város 
óvodaépületeinek jó része rendkívül leromlott álla-
potban van. Az elmúlt időszakban ezekre az épüle-
tekre zömében épp csak annyi pénzt költöttek, hogy 
az életveszélyes állapotokat elkerüljék. A polgármes-
ter javaslata az volt, hogy idéntől minden évben egy 
óvoda épületét teljeskörűen újítsa fel a város, így el-
kerülhető lesz, hogy esetleg pár év múlva egyszerre 
kelljen majd milliárdokat költeni a megmentésükre. 
A testületi többség ezen érveléseket nem fogadta el, 

egyelőre nincs saját forrás biztosítva a munkálatokra. 
Ezzel együtt azonban jelentős beruházások várhatók 
ez évben városszerte. Dr. Lengyel Róbert elmond-
ta, hogy igyekeznek a rendelkezésre álló kereteken 
belül régóta húzódó és jogos lakossági igényeknek 
megfelelni, valamint tudomásul veszi, hogy elemi 
városi érdek a költségvetés elfogadása, ez a feltéte-
le a zökkenőmentes működésnek, maga sem kíván 
Esztergom-szindrómát, így a szükséges és vállalható 
kompromisszumokat megkötötte, és az általa beter-
jesztett költségvetést meg is szavazta.
Az önkormányzat 2016. évi fejlesztési feladatai között 
szerepelnek az áthúzódó beruházások, az áthúzódott 
pályázott beruházások, egyéb beruházások, útépíté-
sek, járdaépítések, vízépítések. A tervezések közül ki-
emelt feladatként a Rózsakert – kikötő - Petőfi sétány 
európai szintű megújítása és felújítására szerepel 
első körben tervpályázat meghirdetésével, valamint 
a Kálmán Imre sétány városközpont keleti részének 
megtervezése. Megemlítendő még a Katicabogár 
Óvoda felújításának tervezése és a Sió partján futó ke-
rékpárút összekötése az 65. számú főúttal az OBI ma-
gasságában. Ezenfelül parkoló, út, járda, vízépítési és 
parti sétány tervezési feladatok szerepelnek, melyek-
hez várhatóan építési engedélyezési eljárás lefolyta-
tása szükséges.
A parkok és zöldfelületek fejlesztésénél a külté-
ri fitneszpark kialakítására, padok, kerékpártároló, 
kutyatoalett beszerzésére vonatkozó feladatok szere-
pelnek. A tervek közt szerepel még a közvilágítás fej-
lesztése, intézményi fejlesztések, felújítások és egyéb 
felújítási feladatok.
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Tervezett siófoki fejlesztések
Idén megvalósulhatnak a tavalyi évre beterve-
zett áthúzódó beruházások, elkezdődhet a száz 
százalékban állami támogatással megvalósuló 
futballstadion fejlesztése Siófokon. Többek közt 
csapadékvíz-elvezetésre, út- és járdaépítésekre, 
sporttámogatásra, rendezvénytámogatásra is jut 
pénz a város 2016-os költségvetéséből.

- A tavalyi évre betervezett úgynevezett áthúzódó beru-
házásokat teljes egészében jóváhagyta a képviselő-tes-
tület. Ami a tavalyi évre beterveztek, az várhatóan idén el 
fog készülni. Ezenfelül egyes egyéni képviselők körzeté-
ben tervezetten még mintegy 40-50 millió forint összegű 
beruházás jut vagy juthat, nem egyformán mindegyik 
körzetre. A beruházások közt vannak alap infrastruktu-
rális beruházások, csapadékvíz-elvezetés, útépítések, de 
nagyon sok tervezés is szerepel, amely a jövőt alapozza 
meg. Az egyéni képviselők úgy döntöttek, hogy jó né-
hány tervezést indítanak el, így utcák, közterületek, köz-
terek, parkok, játszóterek tervezésére is különítettünk el 
pénzt. Nagyságrendben 70 körüli tétel volt betervezve 
a tavalyi évben egyéni körzetekre vonatkozóan, ez most 
idén nagyjából 190, tehát lesz előrelépés – mondta el a 
fejlesztések kapcsán Csorba Ottó tanácsnok. 
A futballstadion-fejlesztés állami támogatásból való-
sulhat meg, a 2016-os siófoki költségvetésből az ön-
kormányzat többek közt csapadékvíz-elvezetésre, 
útépítésre, sporttámogatásra, rendezvénytámogatásra, 

valamint a civil szervezetek pályázati alapjára különített 
el összeget. 
- A realitások azt mutatják, hogy megkezdődhet a 
stadionberuházás és amennyiben sikerül pályázatot nyer-
ni, a délkeleti városrész csapadékvíz-elvezetése is meg 
fog valósulni. Vannak jó híreink, néhány témában kiemel-
nék egy-kettőt. Sporttámogatás terén a nem profi sport 
támogatására különített el összeget a képviselő-testület, 
a bűnmegelőzési feladatokra a tavalyi kiadásokkal meg-
egyező összeget, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
finanszírozása is a tavalyival megegyező összeget kap. 
Emelkedik a siófoki ügyelethez való városi hozzájárulás, 
továbbra is támogatja a város a kismamák bérlethez ju-
tását. Rendezvények területén kettőt emelnék ki: pénz-
ügyi támogatást különített el az önkormányzat a Bahart 
részére a Nemzeti Regatta megszervezésére, valamint az 
MLSZ európai strandlabdarúgó rendezvény támogatásá-
ra. További jó hír, hogy a városüzemeltetési feladatokban 
sem lesz csökkenés, reméljük, hogy a város fenntartása 
a korábbi szinten marad, vagy javulni is fog. Így a zöldte-
rületek, parkok fenntartása például nem fog csökkenni, 
növekedni fog a közutak, hidak, járdák fenntartására el-
különített összeg, illetve a köztisztasági feladatok részére 
elkülönített összeg is. Jó hír a civil szervezetek számára, 
hogy a pályázati alapok, amelyek közoktatási, közmű-
velődési támogatás alapját képezik, a civil szervezetek 
pályázati alapja is emelkedik, valamint a rendezvény-
támogatások is növekednek, amire pályázhatnak majd 
ezek a szervezetek. Összességében elmondható, hogy a 
felhasználható összeg a tavalyihoz képest 50 százalékkal 
növekszik – nyilatkozta Csorba Ottó tanácsnok. 

Több volt a vendég
Megtörtént az éves összesítés: Siófokon tavaly 12 
hónap alatt összesen 4 százalékkal nőtt a vendég-
éjszakák száma, meghaladva az egymilliót, ami 
leginkább a forró nyárnak és a város programkíná-
latának köszönhető. 

Az önkormányzat adóhivatalának adatai szerint decem-
berben 27175 vendégéjszakát töltöttek el Siófokon, ami 
1 százalékos növekedést jelent a 2014-es év decemberi 

adataihoz képest. Az utóbbi években tendenciózusnak 
mondható a siófoki vendégforgalom növekedése. A 
vendégéjszakák száma még az igen esős nyárral járó 
2014-es évben is 0,3 százalékkal nőtt, amihez képest a 
tavalyi év újabb 4 százalékos emelkedést hozott. Ez azt 
jelenti, hogy 2015-ben 1.038.764 regisztrált éjszakát töl-
töttek a turisták Siófokon. Egyfajta tendenciát jelez az 
is, hogy az elmúlt évben 6 százalékkal emelkedett az 
idegenforgalmi adót (ifa) fizető 18 év felettiek száma, 
ugyanakkor 1,4 százalékkal kevesebb éjszakát töltöttek 
el Siófokon a 18 év alatti vendégek. (Az összes vendégéj-
szaka mintegy 27 százalékát adják a 18 év alattiak.)
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Megkezdődtek a felújítási munkálatok a Tanácsház utcában

2016. március 4-én reggel megkezdődtek a Tanácsház utcai rekonstrukciós munkálatok. A felújítás so-
rán DRV Zrt. az út alatt húzódó vízvezeték cseréjét valósítja meg. A munkálatok tervezetten a szezon 
indulásáig befejeződnek.

Siófokon, a Tanácsház utcában az út alatt húzódó, és a város vízellátása szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
csővezeték cseréjét kezdi meg 2016. március 4-én reggel a DRV Zrt.  Az  útfelbontással járó munkálatok jelenleg 
a Tanácsház utca, Sió utca és Kele utca közötti szakaszára terjednek ki, később a Kele utca és Széchenyi utca, majd 
a Széchenyi utca és Dózsa György  utca közötti útszakaszon folynak munkálatok.
E területen új forgalmi rend lép életbe, ami érinti a gépjárművel és a gyalogosan közlekedőket is. Az út északi, 
(Balaton felőli) két sávja egy szűkített sávra korlátozódik. A gyalogos forgalmat ideiglenes átjárók segítik majd. A 
munkák a város infrastruktúrájának megújítását szolgálják, ezért ezúton is kéri a szolgáltató a lakosság türelmét.

Társasházak energetikai  
korszerűsítése

Siófok Város Önkormányzatának képviselő-testüle-
te februári ülésén egyhangúan megszavazta, hogy 
a társasházak energetikai korszerűsítésének támo-
gatását az önkormányzat a 2016. évi költségvetés 
terhére 30 millió forint keretösszegig vállalja.

Siófok Város Önkormányzata 2004-es évtől folyamato-
san támogatta a város területén lévő, főleg iparosított 
technológiával épült társasházak energetikai felújítását, 
mely a nyílászáró cseréjét, a homlokzati hőszigetelést és 
a fűtéskorszerűsítést foglalta magában. A támogatás fel-
tételei az évek során többször módosultak.
Az első években csak azok a társasházak voltak az ön-
kormányzat által támogathatók, amelyek állami pályá-
zaton indultak, és távhő hálózaton keresztül oldották 
meg az épület fűtését és használati melegvíz-ellátását. 
Az állami pályázatok felfüggesztése, illetve hiánya miatt 
az önkormányzat később úgy döntött, hogy a beruházás 
30% - ával, de lakásonként maximum 500.000.- Ft erejéig 
támogatásban részesíti azokat az iparosított technológi-
ával épült társasházakat is, melyek a korszerűsítéshez 
állami támogatást nem igényelnek, de a távhőszolgálta-
tást igénybe veszik; vagy állami támogatást igényelnek, 

de a távhőszolgáltatást nem veszik igénybe. Azokat a 
társasházakat, melyek hagyományos, falazott technoló-
giával épültek, 2010. évtől az önkormányzat támogatás-
ban nem részesítette  – írtuk meg tavaly februárban. 
2015-ben újra elérhetővé váltak a korszerűsítést támo-
gató állami pályázatok, így a 4-60 lakásos panel és tég-
la társasházak homlokzati hőszigetelésére, nyílászárók 
cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, valamint a 
megújuló energiából nyert melegvíz-ellátásra és a tár-
sasházak fűtésének korszerűsítésére is nyújtott pénz-
ügyi támogatást az önkormányzat.
A támogatás feltételeiről a tavalyi évben született tes-
tületi határozat, amelyet idén, a februári képviselő-
testületi ülésen módosítottak. A módosítás szerint a 
társasházak energetikai korszerűsítésének támogatását 
az önkormányzat a 2016. évi költségvetés terhére 30  
millió Ft keretösszegig vállalja. 

Fotó: G
áti Kornél
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Erősödik Siófok gazdasága
Az elmúlt három évben folyamatosan emelkedett 
Siófok iparűzési adókból származó bevétele, és nő 
a vállalkozások száma is. Tavaly 2734 társas és 1696 
egyéni vállalkozás működött a város közigazgatási 
területén, amelyek 1.75 milliárd forintnyi iparűzési 
adót fizettek be. 

A mintegy 8 milliárd forintos költségvetésű Siófok be-
vételeinek jelentős hányada származik iparűzési adók-
ból. Öt évvel ezelőtt történt egy negatív fordulat ezen 
a téren, amikortól két éven át egyre csökkent a város 
vállalkozásainak adóbefizetése, de 2013 óta töretlen az 
emelkedés. A város 100 legnagyobb adózójára jellemző, 
hogy fejenként évi 2-150 millió forintnyi iparűzési adót 
fizetnek be a város kasszájába. Az alig változó élmezőny-
höz siófoki cégek is tartoznak az állami tulajdonban lévő 
országos, illetve régiós szolgáltatók, bankok, vállalkozá-
sok mellett. Az utóbbi években a legjobb adózók közé 
tartozó siófoki magánvállalkozások között található az 
energiaiparban ténykedő OT Industries-KVV  Kivitelező 
Zrt.,  az  élelmiszergyártó és kereskedelemmel foglalko-
zó  Sió-Eckes Kft.,  az autóiparban érdekelt Kongsberg 

Automotive siófoki gyártóegysége, a Kongsberg Interior 
Systems Kft.,  a Hotel Azúr, a szénhidrogén vezetékek 
kivitelezésével, technológiai szerelésekkel foglalkozó 
Vabeko Kft., a fő tevékenységként a mérnöki tevékeny-
séggel, műszaki tanácsadással foglalkozó Kristály Kft.  
vagy a műanyagiparban érdekelt Kaona Kft. Az első 20 
legnagyobb adózó között jellemzően 3-4 a kifejezetten 
siófoki magánvállalkozás, a többi multi, állami vállalat, 
illetve nagyobb vállalkozások helyi egysége. Ami az 
állami cégeket illeti, köztudott, hogy Siófokon találha-
tó az FGSZ Földgázszállító Zrt., a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
központja, amelyek közül az első kettőt szintén a város 
legnagyobb adózóiként tarthatjuk számon. A legfonto-
sabb adózók között szerepelt a 2013-2014-es években 
a tóparti önkormányzatok tulajdonában lévő hajózási 
társaság, a Telekom, az E.ON, a Tesco, a Szerencsejáték 
Zrt., a Posta, az Erste, az OTP  és a K&H bankok, valamint 
a Shell benzinkutat üzemeltető társaság is.

Siófok iparűzési adóbevétele: 

2015.     1,753  Md Ft 2014.     1,509  Md Ft
2013.     1,332  Md Ft 2012.     1,261  Md Ft
2011.     1,336  Md Ft 2010.     1,468  Md Ft

Gazdálkodás a nyerő
A közgazdász-asszisztens, valamint a gazdálkodás 
és menedzsment szak a legnépszerűbb a Gábor 
Dénes Főiskola siófoki képzései közül – derült ki az 
intézmény nyílt napján tartott rögtönzött közvéle-
mény kutatáson. 

Több mint 150 érdeklődő vett részt a Gábor Dénes Fő-
iskola siófoki intézményében megrendezett első nyílt 
napon hétfőn délelőtt. A diákok többsége főleg Sió-
fokról érkezett, de a környező településekről, sőt Er-
délyből is ellátogatott egy tanuló, hogy meghallgassa 
a szeptembertől induló képzésekről szóló tájékozta-
tót. Az Oktatási Hivatal 2016. szeptemberi kezdéssel 
engedélyezte Siófokon, a Petőfi sétány 1. szám alatt a 
Gábor Dénes Főiskola képzési programjainak indítá-

sát. A főiskola képzéseire már a felvi.hu oldalon is le-
adhatják jelentkezésüket az érdeklődők február 15-ig. 
Az alapképzések közül gazdálkodás és menedzsment, 
gazdaságinformatikus, valamint mérnökinformatikus 
szakokat, a felsőoktatási szakképzések közül felsőfo-
kú közgazdász asszisztens kis- és középvállalkozási, 
illetve projektmenedzsment szakirányt, felsőfokú há-
lózati, illetve rendszergazda mérnökinformatikus-asz-
szisztens szakot hirdet az intézmény siófoki oktatási 
helyszínén. Az alapképzési és felsőoktatási szakkép-
zések, másoddiplomás képzések nappali és távoktatá-
si tagozaton egyaránt indulnak majd a tervek szerint. 
Egy-egy szakra 30-30 fő jelentkezését várják. A Gá-
bor Dénes Főiskola siófoki képzéseinek elindításával 
nemcsak az oktatás fejlődik a városban, hanem az 
intézmény hozzájárulhat a fiatalok elvándorlásának 
csökkentéséhez, egy gazdag társadalmi, gazdasági 
élet megteremtéséhez.
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Siófok kabinetvezetője az új aljegyző

Pályázat útján február 15-től Kétszeriné dr. Takács 
Évát, az önkormányzat polgármesteri kabinetve-
zetőjét nevezték ki a Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatal új aljegyzőjének, így ezt követően mindkét 
feladatot ellátja. Kétszeriné dr. Takács Éva Siófokon 
él a családjával, egy gyermeket nevel. Tavaly április 
elejétől vezeti a Siófoki Közös Önkormányzati Hi-
vatalban a polgármesteri kabinetet, osztályvezetői 
feladatkört ellátva. Iskolai tanulmányait a siófoki 
Perczel Mór Gimnáziumban kezdte, majd a fővárosi 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott 
jogászként. Később a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men kormányablak ügyintézői képesítést is szerzett. 
Az egyetemi tanulmányai befejezését követően a 
siófoki polgármesteri hivatalban szabálysértési ügy-
intézőként helyezkedett el, majd a jogi szakvizsga 
megszerzését követően a jogi, majd ezt követően 
a vagyongazdálkodási és jogi csoport vezetője lett. 
Innen áthelyezéssel került 2013 elején a megyei 
kormányhivatal Tabi Járási Hivatalához hivatalve-
zető-helyettesként, ahonnan tavaly március végén 
hívták vissza Siófokra kabinetvezetőnek. Hobbija az 
utazás, olvasás, kedvenc sporttevékenységei a calla-
netics és a tenisz.

Új vezetőhelyettesek Siófok 
kisgyermekintézményei élén

Szili Zsuzsanna és Lukács Ildikó lettek Siófok Város 
Óvodájának és Bölcsődéjének új intézményvezető-
helyettesei február elsejétől. A kinevezésük egy évre 
szól. Az új helyetteseket az intézményvezető Somo-
gyi Éva bízta meg a feladattal, miután a korábbiak 
megbízatása lejárt. A legfőbb szempont, ami alap-
ján kiválasztotta a régi dolgozók közül az óvoda-
pedagógusi képesítéssel rendelkező helyetteseit az 
intézményvezető, a szaktudás mellett a rátermett-
ség volt. Szili Zsuzsanna siófoki lakos, egy gyerme-
ket nevel. Óvodás korában döntötte el, hogy óvónő 
lesz, és immár 28 éve óvodapedagógus. Szakirányú 
tanulmányait Székesfehérváron, a Vasvári Pál Gim-
názium és Óvónői Szakközépiskolában kezdte. Óvo-
dapedagógusi oklevelét a kaposvári Csokonai Vitéz 
Mihály Tanítóképző Főiskolán szerezte. Azóta kü-
lönböző témájú tanfolyamokon vett részt, folyama-
tosan képezve magát. Pár éve a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg a 
szakvizsgázott pedagógusi és közoktatási vezetői ké-
pesítést. Az érettségi után Balatonszabadiban töltöt-
te a gyakorlati idejét, majd a siófoki Nyitnikék Óvoda 
nevelőtestületének tagja lett 22 éven át. Ezt követően 
a Pöttyös Óvodába, onnan a siófoki óvodák központ-
jába került. Hitvallását egy ismeretlen szerző soraival 
jellemezte: „Tanítanak a fák, hogy legyen tartásom, 
és ne féljek növekedni, bátran vegyem el, ami hozzá 
szükséges, és adjak is valamit cserébe. Tőlük tudom, 
hogy nem élek hiába, mert az életem mások számára 
otthont biztosít...." Lukács Ildikó Siófokon született, 
jelenleg Kőröshegyen él a családjával. Két gyermeke 

közül az egyik már „kiröppent”, a fia még egyetemi 
hallgató. Szakirányú tanulmányait a Csurgói Csoko-
nai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában 
kezdte, ahol középfokú óvónői képesítést szerzett. 
Később a Szarvasi Brunszkvik Teréz Óvónői Főisko-
lán jutott felsőfokú óvodapedagógusi diplomához. 
Az ezredfordulóig a Kőröshegyi Napköziotthonos 
Óvodában dolgozott óvónőként, majd közel két évig 
Kőröshegyen anyakönyvvezetői és egyéb igazgatá-
si feladatokat látott el. Ezt követően a Siófoki Járási 
Hivatal Balatonföldvári Kirendeltség Okmányirodá-
jába került. Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Nap-
raforgó Intézményegységében tavaly nyár végétől 
dolgozik óvodapedagógusi, február elsejétől pedig 
intézményvezető-helyettesi munkakörben.

Megfogyatkozott a testület

Ketten is kiléptek a polgármester tanácsadó testületé-
ből A két személy egyike sem kommentálta döntését, 
mint ahogyan dr. Lengyel Róbert polgármester sem, 
aki mindössze annyit közölt, hogy a két kilépett tagot 
pótolni fogja.
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Gördeszkapálya  
épülhet Siófokon

A Béke park északnyugati részén, a kórházdomb 
aljában épül meg Siófok gördeszkapályája, ahol 
zavartalanul és biztonságoson űzhetik ezt a spor-
tot a helyi fiatalok. 

Az ötlettel a gördeszka, roller és bmx kerékpár spor-
tot űző fiatalok egy csoportja kereste fel még a tava-
lyi évben a város önkormányzatát, hogy jelöljenek 
ki számukra egy megfelelő helyet, ahol zavartalanul 
sportolhatnak. A városban körülbelül 30 fiatal űzi ezt 
a sportot, akik az elmúlt években és ma is városunk 
főterét és annak környékét használják. Több esetben a 
burkolat és kövezet megsérült, melynek helyreállítása 
jelentős költségvetési terhet jelent, továbbá érkeztek 
bejelentések a zajhatás miatt is. A város vezetősége fel-
kereste az FGSZ Zrt.-t, ugyanis a cég CSR programja ke-
retében minden évben üzeme vagy gázátadó állomása 
környezetében játszótér vagy sportpálya létesítéséhez 
mind anyagilag, mind társadalmi munkával hozzájárul. 
A tárgyalások alapján az FGSZ a pálya megépítéséhez 
szükséges 16 millió forintból 8 milliót átvállalna, azzal 
a feltétellel, hogy a „gör-pálya” a város központi hely-
színén épüljön fel. A határozati javaslatot a város Ide-
genforgalmi és Rendészeti Bizottsága, a Pénzügyi és 
Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és  is 

Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta. Mindhárman 
elfogadták a pálya megépítését, a Földgázszállító Zrt. 
támogatását, azonban egy új helyszín, a 66-os út mel-
lett sportcélra kijelölt terület is felmerült. 
- Az FGSZ vezérigazgatója a tárgyalás során arra az ál-
láspontra jutott, hogy 8 millió forinttal támogatná a 
projektet az idei évben, viszont a helyszín tekintetében 
mindenféleképpen a városközponti vagy központjához 
közeli területhez ragaszkodik, hiszen ennek egyfajta PR 
értéke is van a cége vonatkozásában. - Amikor értesül-
tünk arról, hogy gyakorlatilag a bizottsági üléseken 
felmerült, hogy vigyük ki a gördeszkapályát Kilitire, e 
tekintetben megkérdeztük az FGSZ-t. Megérkezett a 
vezérigazgató úr levele: ha Kilitire visszük a pályát, a 8 
millió forintnak búcsút mondhatunk, mert nem fogja 
a cég támogatni. Alapvetően a kollégáim olyan javas-
lattal éltek, és én ezt a javaslatot elfogadom, tovább-
ra is támogatni fogom, hogy az OMV kút mögött, a 
szánkódomb alján lenne alkalmas hely. Amennyiben 
a támogatásra igényt tartunk, és meg akarjuk oldani 
ezt a problémát, ezzel sok családnak örömet okoz-
ni Siófokon, akkor nem Kilitin kell megépítenünk a 
gördeszkapályát – mondta el a testületi ülésen dr. Len-
gyel Róbert polgármester. 
- Amennyiben megépítjük ezt a gördeszkapályát, a 
Gondozási Központ felé zajvédő falat kell még építe-
ni, annak takarításáról kell gondoskodni. Ezenkívül 
még sok más szempont felmerült. Úgy kezeljük ezt a 
beruházást, mintha pályázatot nyertünk volna, és a 
beruházás összegéhez egy 50 százalékos támogatást 
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A kismamákat is  
támogatja Siófok

Emelkedik a települési támogatások összege, új-
szülött gyermek esetén egyszeri támogatásban ré-
szesíti a város a siófoki kismamákat – szavazta meg 
a rendeletmódosítást a siófoki képviselő-testület 
februári ülésén. 

A februári képviselő-testületi ülésen a képviselők 
egyhangúan megszavazták a Siófok Város Önkor-
mányzata által biztosítható települési támogatások, 
szociális és gyermekvédelmi ellátások, bölcsődés korú 
gyermekeket nevelő családok támogatásáról szóló 
rendelet módosítását, valamint Siófok Város Önkor-
mányzata által biztosítható települési támogatásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Siófok 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt 
évben megalkotta a Siófok Város Önkormányzata ál-
tal biztosítható települési támogatásokról, a szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról és a bölcsődés korú 
gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló ön-
kormányzati rendeletét. A tervezet azonban nagyon 

szűken szabta meg a jogosultsági feltételeket, így idén 
ennek módosítására került sor. 
- A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a 
támogatási rendszert mindenféleképpen át kell dol-
goznunk, mert a képviselő-testület által 2015. évben 
biztosított szociális keretet a város nem használta fel. 
Szoros hálót építettünk ki- hiszen nem tudtuk, hogy 
milyen mértékben fogja Siófok város lakossága ezt a 
települési támogatást igénybe venni-, nem volt még 
akkor végrehajtási rendelkezés, nem tudtuk a számo-
kat. Ezért alkottattunk meg a képviselő-testülettel an-
nak idején egy nagyon szoros értékhatárhoz fűződő 
rendeletet. Most az előzetes egyeztetési tárgyalások 
alapján képviselői indítványokra és javaslatokra módo-
sítunk ezen. Tágítjuk az igénybevételre meghatározott 
forint felemelését, illetőleg az egyszeri juttatást 4000 
forintról 6000 forintra szeretnénk felemeltetni a tele-
pülési támogatásoknál – mondta el a februári testületi 
ülésen Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző.
A siófoki állandó lakcímmel rendelkező kismamák ré-
szére újszülött gyermek esetén egyszeri, 20.000 forint 
összegű támogatást biztosít a város. 
- A törvényi változások miatt az önkormányzatnak a 
szociális rendeletét kellett módosítani, de ezen túlme-
nően a testület indokoltnak látta, hogy más elemeiben 

nyertünk volna. Az FGSZ hozzájárulás 8 millió forintot 
fedez, a másik 8 millió forintot a város büdzséjéből kell 
hozzátenni. A Béke park egyrészt emlékhely, viszont 
a támogató szándékát is figyelembe kell venni, hogy 
akkor ad pénzt, ha az általa elfogadható helyszínen 
valósul meg a beruházás. Leegyszerűsítve: a döntés 
arról szól, megfelel-e a városközponti helyszín zajter-
helés szempontjából, kell-e ez a színfolt és egy újabb 
marketing akció a város szempontjából az itt lakóknak. 
Ha kell, akkor itt ezen a helyszínen adott feltételekkel (a 
Béke parkban az FGSZ támogatásával) vagy nem ezen 
a helyszínen, nem az idei évben, más feltételekkel (a 
város által finanszírozva) valósul meg – összegezte a 
kérdést az ülésen Csorba Ottó képviselő.
- Az elmúlt időszakban komoly problémát jelentettek 
a városközpontban, a Gáti gödörben és környékén 
gördeszkázó, görkorizó fiatalok, akik sporteszközeik-
kel sokszor komoly károkat okoztak. A görpálya egy jó 

megoldásnak tűnik, ezért természetesen mi is támo-
gattuk. A pálya helyszínének kijelölésénél támadtak 
komoly viták, álláspontunk szerint a kórházdomb nem 
feltétlenül a legmegfelelőbb helyszín a létesítmény-
nek. Alternatív megoldásokat javasoltunk a helyszínre 
vonatkozóan, de sajnos a terven nem változtathattunk, 
mivel a támogatást adó cég csak abban az esetben 
adja a támogatás, ha ezen a helyszínen valósul meg 
a pálya. Így kompromisszumos megoldás született, a 
görpálya a kórházdombon épül meg - mondta Szajcz 
Adrián frakcióvezető. A februári képviselő-testületi 
ülésen a képviselő-testület végül megszavazta, hogy 
hozzájárul az FGXTREME pálya létesítéséhez a Béke 
park északnyugati sarkában. A képviselő-testület a be-
ruházáshoz szükséges önerőt, 8 millió forintot a 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja, és felkéri a hivatalt, 
hogy a kivitelezéshez szükséges pályázatokat írja ki.
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is változtasson a rendeleten, illetve új elemmel is bő-
vítse azt. Több informális egyeztetés is volt a témában, 
és a Fidesz-frakció több javaslatot is megfogalmazott a 
rendeletmódosítás kapcsán, amelyek beépítésre is ke-
rültek a rendeletbe. Az egyik ilyen új elem az újszülött 
gyermekek támogatásáról szóló rész. Egyszeri, húsz-
ezer forintos támogatást vehetnek igénybe újszülött 
gyermekek esetén a siófoki állandó lakcímmel rendel-
kező kismamák, akik életvitelszerűen a városban élnek. 

Ez egyrészről jól illeszkedik a kormány családtámoga-
tási rendszeréhez, másrészről a mindenkori városve-
zetésnek fontos feladata a családok támogatása, több 
szempont mellett abból a célból is, hogy a város lakos-
ságszáma gyarapodjon. A szociális támogatásokra a 
2016. évi költségvetésben a testület 35 millió forintot 
különített el - mondta lapunknak Szajcz Adrián frakció-
vezető.

Kedvezőbb bérleti-díjszabás a 
Fürdőegylet részére

A siófoki képviselő-testület februári ülésén egy-
hangúlag elfogadta a Siófoki Fürdőegylet Turiszti-
kai Egyesület kérelmét, amely szerint a 2016. évtől 
csökken a Fürdőegylet éves bérleti díja. 

Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület között 2012. február 21. napján jött 
létre bérleti szerződés határozatlan időtartamra a sió-
foki Víztorony irodáinak bérleti díjával kapcsolatban. A 
bérleti szerződés a Fő téri ingatlan földszinti előterének, 
lépcsőtérének, az akadálymenetes WC, a Tourinform 
iroda és a Tourinform iroda megnevezésű része, az eme-
leten található tárgyaló, lépcső, raktár, valamint lépcső-
tér megnevezésű helyiségek tekintetében jött létre. A 
felek a bérlemény éves bérleti díját 10.000.000.-Ft + áfa 
összegben jelölték meg a szerződés 4. pontja szerint. A 
Tourinform iroda elhelyezésére az önkormányzat köte-
lezettséget vállalt a felek között 2010. április 14. napján 
létrejött középtávú együttműködési megállapodás ki-
egészítése alapján. A középtávú együttműködési megál-
lapodás alapján a felek megállapodtak, hogy hosszú távú 
közös turisztikai célok elérése érdekében együttműköd-
nek, és a város turisztikai alapfeladatait az önkormányzat 
és az egyesület hatáskörébe delegálják, az idegenfor-
galommal kapcsolatos komplex feladatokat kompeten-
cia- és munkamegosztásban látják el. Az önkormányzat 
támogatta továbbá, hogy az egyesület a Balatoni Turisz-
tikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatásá-
ra vonatkozó felhívásra pályázatot nyújtson be, továbbá 

vállalta a projekt megvalósítása időtartamára és a projekt 
befejezésétől számított öt éven keresztül a TDM szervezet 
kötelezően előírt minimális éves szakmai és működései 
forrásai 65%-ának biztosítását. A Siófoki TDM szervezet 
(Siófoki Fürdőegylet) 2010. január 01. napjától átvette és 
működteti a Tourinform irodát, közreműködik a város 
idegenforgalmi arculatának kialakításában, együttműkö-
dik a város idegenforgalmi jellegű programkínálatának 
bővítése érdekében, kapcsolatot tart az országos hatás-
körű idegenforgalmi szervekkel, szervezi és koordinálja 
a város idegenforgalmi propagandáját. Tevékenysége 
során szorosan együttműködik az önkormányzattal és 
szerveivel. A Fürdőegylet szűkös pénzügyi lehetőségei-
re tekintettel már 2015 szeptemberében, majd 2015 no- 
vemberében és 2015 decemberében is nyújtott be előter-
jesztést, amely előterjesztések részletesen tartalmazzák 
a költségvetési bevételeiket és kiadásaikat, és egyidejű-
leg kérte a Víztoronyban levő bérleménye tekintetében 
fennálló bérleti díj összegének csökkentését.  Kérelmüket 
a képviselő-testület a 2016. februári ülésén elfogadta. A 
képviselő-testület Siófok Város Önkormányzata és a Sió-
foki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület között 2012. feb-
ruár 21. napján létrejött bérleti szerződés 4. pontjában 
megjelölt bérleti díj összegét 2016. évtől 3.000.000 Ft + 
áfa/év összegre módosította. Az összeget a Fürdőegylet 
havi egyenlő részletekben fizeti 2016-tól. 

Fotó: G
áti Kornél
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Hajózás

Új beruházási és 
fejlesztési  
tanácsnok

Márciustól Szajcz Adrián tölti be a beruházási és 
fejlesztési tanácsnoki tisztséget. 

- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ettől az évtől 
mint beruházási és fejlesztési tanácsnok segíthetem a 
várost. A hosszú távú elképzeléseim között szerepel az 
ipari park megvalósítása és ezáltal a termelő ágazatok 
számának növelése városban. Emellett nagyon fon-
tos a jelenleg felfelé ívelő turisztikai ágazat pályájának 
egyengetése. A város jövőjének szempontjából kulcs-
fontosságú lesz, a turizmus és a Balaton törvény által 
engedélyezett ipari tevékenységek között a megfelelő 
egyensúly megtalálása, be kell látni, hogy nem lehet 
egyiket a másik rovására fejleszteni, de mindkettőre 
nagyon nagy szükség van - mondta az új tanácsnok. 
Szajcz Adrián kiemelt fontosságúnak tartja a pályázato-
kat is, amiket szeretne figyelemmel kísérni és részt venni 
a munkában.
- Munkám során kiemelt figyelemmel szeretném kísérni a 
város által benyújtott pályázatokat, szorosan együtt kell 
működnünk, hogy a város az utolsó európai uniós ciklus 

forrásaiból a lehető legtöbbet tudjunk a városba hozni, 
hiszen ez az utolsó alkalom, hogy olyan beruházásokba 
vághatunk bele, amelyek hosszú távon meghatározzák 
Siófok jövőjét. A ciklus lejárta után a város kizárólag csak 
a saját bevételeiből fordíthat fejlesztésre, amely azért egy 
korlátozottabb lehetőség. Év elején már megkezdődtek 
az előkészületek a megyei pályázatok benyújtására, ter-
mészetesen ezekkel kapcsolatban is szoros együttmű-
ködést szeretnék kialakítani a beruházási és fejlesztési 
osztállyal. A TOP-os pályázatoknál a hivatali szakemberek 
mellett szoros kapcsolatot kell ápolni Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő úrral annak érdekében, hogy az 
ő lobbitevékenysége által Siófokra a lehető legtöbb for-
rást tudjuk hozni. Képviselő úrral történt egyeztetéseim 
során biztosított arról, hogy mindent el fog követni an-
nak érdekében, hogy a város a legtöbb támogatást kapja 
az elkövetkezendőkben - fejtette ki a képviselő, majd így 
folytatta: - Sajnálatosnak tartom, hogy a 2015. évben az 
egyéni képviselők által összeállított fejlesztések komoly 
elmaradásban vannak. Nagy hangsúlyt kell fektetni a 
következő időszakban arra, hogy azok a beruházások, 
amelyeket a képviselők, illetve a hivatal a folyó évi költ-
ségvetésében tervez, az adott évben megvalósításra ke-
rüljenek, és ne fordulhasson elő az, hogy több mint 440 
millió forintot áthúzódó beruházásokként húzunk ma-
gunk után egyik évről a másikra. Végezetül szeretnék kö-
szönetet mondani Szamosi Lóránt képviselőtársamnak, 
aki nagyszerű munkát végzett tanácsnokként.

Jótékonysági farsang az óvodáért
Jótékonysági farsangi bált szervezett a siófoki 
Micimackó Óvoda javára a Nők Együtt Egyesület 
február elején.

- Hosszú évek óta támogatjuk a Kossuth Lajos utcai 
Micimackó Óvodát, a jótékonysági bál bevételét szá-
mukra ajánljuk fel, mert szeretnénk, hogy az udvart fel 
tudják újítani. A jelenlegi sártenger helyét szeretnénk 
térköveztetni – számolt be a kezdeményezésről az 
egyesület elnöke, Orbán Veronika Katalin.
A jótékonysági farsangi bálra az egyesület tagjain kívül 
külsős vendégek is érkeztek. 

- Számos felajánlást kaptunk már, a bálon tombola és 
műsor is volt, Csuti Csaba nóta- és slágerénekes, va-
lamint a Zahira Táncstúdió táncosai léptek fel. Hölgy-
tagjainkon kívül az óvodások is jelmezbe öltöztek 
– mondta el Orbán Veronika Katalin.
A Nők Együtt Egyesület több jótékonysági akcióban is 
részt vesz, tavaly a Családsegítő és Népjóléti Gyermek-
szolgálatnak kezdtek el adományt gyűjteni, ezt tavasz-
szal szeretnék tovább folytatni. A hölgyek társadalmi 
munkát is végeznek Siófokon, idén a belvárosi játszó-
tereket tervezik felújítani, ahol a festést, takarítást, nö-
vények ültetését egyaránt elvégeznék. A Micimackó 
Óvoda térkövezéséhez a bálon összegyűjtött 130 000 
forintal járultak hozzá a hölgyek.
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Négykor zár a sétány
Siófok Város Képviselő-testülete februári ülé-
sén tárgyalta a Petőfi sétány sétálóutcává alakí-
tott szakaszának üzemeltetését. A határozatban 
11.602 ezer forint szerepelt egyszeri fejlesztésre 
az önkormányzati költségvetés terhére, a Pénz-
ügyi és Tulajdonosi Bizottság azonban a határozat 
módosítását javasolta, hogy az összeg ne az önkor-
mányzati költségvetést terhelje, hanem a Balaton 
Parti Kft. üzleti tervében, a Kft. költségei között 
szerepeljen. 

A nyári szezonig hátralevő rövid határidő, néhány hónap 
miatt dr. Lengyel Róbert polgármester a határozati javaslat 
elfogadását javasolta a testületi ülésen, további kérdéseit 
szakmai egyeztetés keretében tenné fel a sétány üzemel-
tetőjének, a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének. 
- Továbbra is ragaszkodni fogok ahhoz, hogy a Petőfi 

sétányon közterületen vagy közterületről látható belső 
helyiségben meztelen táncosnők ne legyenek a nyáron. 
Ha valaki meztelen nőt akar nézni, menjen be valamelyik 
diszkó belső sarkába, és nézegesse! Az emberek többsé-
ge erre nem kíváncsi. A zárórával kapcsolatban továbbra 
is egyetértek Baráth úrral, a záróra időpontját nem fél 
5-re, hanem 4 órára tenném. Továbbra is ragaszkodom 
ahhoz, hogy 4 órakor fejeződjön be a buli a Petőfi sétá-
nyon, legyen elég ideje a Petőfi Sétány Kft.- nek olyan ál-
lapotba hozni a sétányt, hogy a délelőtt vagy reggel oda 
érkezők birtokba tudják venni. Egyéb rendészeti, szak-
mai jellegű kérdéseimet fel fogom tenni, javaslataimat is 
meg fogom tenni, de nem most, nem akarom ezzel húz-
ni az időt, hanem majd szakmai konzultáció keretében 
– mondta el az ülésen a polgármester. 
- A bizottsági szakasz tárgyalási részének elején volt egy 
olyan javaslat a Petőfi Sétány Kft. részéről, amely egy tel-
jesen más konstrukciót szabott volna a Petőfi sétánynak. 
Azt látom, hogy ha ilyen komoly összegeket kell minden 
évben beletenni abba, hogy a megfelelő biztonságérze-

Veszprémből irányítják Siófokot?
Veszprém megyei országgyűlési képviselő, a 
jobbikos Kepli Lajos a siófoki városháza előtt szó-
lította fel lemondásra a testületet dr. Lengyel Ró-
berttel közösen tartott sajtótájékoztatóján. 

A sajtótájékoztatón szó esett többek között a 
rendőrkapitány-váltásról, a testületi munkáról, 
utcai pletykákról és arról, hogy a testület nem támo-
gatja a polgármestert. Dr. Lengyel Róbert fontos-
nak tartotta elmondani, hogy megválasztása óta 8 
feljelentést tett, valamint Kepli Lajos veszprémi  ország-
gyűlési képviselő lemondásra szólította fel a testületet.  
A Fidesz-frakció közleményében sérelmezte, hogy a 
város polgármestere asszisztál egy Veszprém megyei 
országgyűlési képviselőnek és pártjának ahhoz, hogy 
beleavatkozzon egy másik városi önkormányzat helyi 
ügyeibe. Az együttműködéssel kapcsolatban emlékez-
tettek arra, hogy a város képviselő-testülete az elmúlt 
másfél évben a város ügyeiben született döntéseket, 
határozatokat 90%-ban elfogadta, jelentős többségé-

ben pedig egyhangúlag támogatta a polgármestert.  
A Fidesz az akciót felelőtlen politikai hangulatkeltés-
nek nevezte, és felszólította a polgármestert, hogy 
mondjon konkrétumokat arról, hogy a város műkö-
désével kapcsolatban miben lehetetleníti el a testület 
a munkáját, számoljon be arról, milyen tervei vannak 
a város jövőjével kapcsolatban. Milyen pályázatokat 
tervezett be a jövőre nézve, egyáltalán a folytonos 
politikai hangulatkeltésen kívül van-e bármilyen táv-
lati elképzelése? Fel tud-e mutatni bármilyen megva-
lósult fejlesztést az elmúlt másfél évben? Egyszerűen 
fogalmazva, ismertesse a város polgáraival, mik is 
voltak azok a fontos fejlesztési tervei, amik megva-
lósításában hátráltatták, melyek azok a fejlesztések, 
amelyek a frakció miatt nem valósultak meg!?
Ahogy a Fidesz-frakció írta: Siófok nyugalmat vár, 
előremutató terveket, a jövőt meghatározó munkát, 
nem pedig folyamatos hangulatkeltést és szélsőséges 
indulatokat. A testületi ülések eddig is megmutatták, 
a város működik. Ha a Polgármester úr nem így látja, 
várjuk a konkrétumokat! Természetesen írásban meg-
kerestük dr. Lengyel Róbertet is az üggyel kapcsolat-
ban, azonban kérdésünkre nem válaszolt. 
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te meglegyen az oda látogatóknak, tényleg lehet, hogy 
alaposan át kellene gondolni azt a javaslatot, amit hal-
lottunk már egyszer, és hosszabb távon ebben kellene 
gondolkodni. Kicsit lunapark jellege kezd lenni már a 
dolognak, üdülő, szórakoztató centrum és hasonló elne-
vezésekben gondolkodunk. Miért nem lehetne európai 
üdülőhelyhez méltó sétány koncepcióban gondolkod-
ni? – vetette fel Szamosi Lóránt képviselő. 
Az egyik szűrőpont áthelyezésének kérdése is felmerült, 
amelyet a Karinthy Frigyes utca és a Köztársaság utca ke-
reszteződésébe helyeztek át. 
- Korábban a Petőfi sétány két végén és a közepén volt 
egy-egy beengedő pont, de a vállalkozók és a siófoki 
polgárok kérésére lett áthelyezve azért, hogy a bejárat-
nál kialakult kaotikus viszonyok megszűnjenek. A vál-
lalkozókkal konszenzusos döntés született – mondta el 
Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője. 
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a határozatban fog-
laltakat úgy módosította, hogy az abban foglalt 11.602 
ezer forint egyszeri fejlesztési költséget nem az önkor-
mányzat biztosítja a 2016. évi költségvetésében, hanem 

teljes egészében a Balaton-parti Kft. szerepelteti az üz-
leti tervében. A módosító javaslatot a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem ellenében elfogad-
ta az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság módosító 
javaslatát is, amely szerint a Balaton-parti Szórakoztató 
Centrum helyett keressenek egy másik elnevezést, és 
lehetőleg kérjék fel a Ferling Kft.-t, amely Siófok Város 
középtávú koncepcióját készíti és tervezi, és az ő segítsé-
gükkel keressék meg a megfelelő szót, amire egy brandet 
is lehetne építeni. 

FELHÍVÁS!

A Kálmán Imre Kulturális Központ régi bútorokat, 
használati tárgyakat és öltözékeket keres a 
Kálmán Imre Műhely produkcióihoz.

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ intézmé-
nyében működő művészeti csoportja, a Kálmán Imre 
Műhely sikeres tevékenységének támogatásához 
várja minden olyan művészet- és színházszerető sió-
foki polgár felajánlását, aki szívesen adna ajándékba, 
kölcsönbe, vagy adna át tartós használatra a XIX-XX. 
század fordulójának világát felidéző (eredeti vagy 
azt utánzó) bútorokat (pl. biedermeier székek, aszta-
lok, tükör, fogas stb.), használati tárgyakat (pl. régi te-
lefon, pénztárca, bőrönd, szemüveg, táska, étkezési 
eszközök stb.), valamint férfi, női és gyermek ruháza-

tokat (pl. szoknya, öltöny, kalap, sétabot, szemüveg 
stb.) a művészeti csoport előadásainak megvalósítá-
sához.
Felajánlásával és annak pontos egyeztetése céljából 
a Kálmán Imre Kulturális Központ a következő elér-
hetőségeken várja jelentkezését: 
telefonon: 06 84 311 855/ 811-856, 
e-mailen: info@kulturkozpont-siofok.hu.
Amennyiben rendelkezésre áll fotó a felajánlott tár-
gyakról, kérjük, csatolja azt az e-mail mellékletéhez.
A kulturális központ munkatársai a felajánlott tárgya-
kat azok fellelésének helyén megtekinti, és megálla-
podás után a tárgyak szállításáról és raktározásáról 
gondoskodik.
A mecenatúrát a Kálmán Imre Kulturális Központ az-
zal ismeri el, hogy a felajánlást tévő személyek nevét 
intézményének előcsarnokában feltünteti, a létrejö-
vő produkció bemutatóján pedig a közönség számá-
ra ismerteti.

Hálás köszönettel várunk minden felajánlást!

Fotó: G
áti Kornél



2016. március 25. péntek
vásári árusok nyitása

16:00 vásári megnyitó – 
fővédnökök: Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő Úr és Dr. 
Lengyel Róbert polgármester Úr 

16:30 Pintér Gabriella énekes 
előadása

18:00 Panorama Acoustic

20:00 Blokk

2016. március 26. 
szombat
09:00 Balatoni Hajózás ünnepi 
megnyitója, új köntösben újra 
vízen a Katamarán (Hajóállomás)

10:30 Farkasházi Réka és a 
Tintanyúl

12:30 Arcfestés és Lufihajtogatás 
a Tünde sétahajón (térítés 
ellenében)

14:30 Óperenciás Bábszínház – 
Gólyalábas parasztkomédia

16:00 Bóbita zenekar

18:00 Half Note City zenekar

19:30 Janicsák Veca

20:00 Utcazene:  
Dynamite Dudes

2016. március 27. 
vasárnap
09:00 Nyúlfutam regisztráció

09:30 Nyuszi-Hopp torna Tóth 
Ákossal

10:00 Nyúlfutam Rajt

10:15 Air Force tánciskola: 
flashmob

10:30-tól Nyúlfutam befutó – 
Víztorony ölelés – Tombola a 
résztvevőknek

12:30 és 14:00 Arcfestés és 
Lufihajtogatás a Tünde sétahajón 
(térítés ellenében)

14:00 Balaton Táncegyüttes 
műsora, majd táncház

15:00 Óperenciás Bábszínház – 
Húsvéti kaland Nyúlcsi Julcsival

16:00 ISZKIRI Zenekar

17:30 Siófoki Fúvós Egyesület 

18:30 Ragyogj kékben! – Autizmus 
világnapjára készülve kékbe borul a 
víztorony

19:00 Heincz Gábor „Biga”

20:30 Margaret Island

2016. március 28. hétfő
10:00 Locsolkodás a Fő téren

8:00-10:00 1000 tojásból készül 
a lakoma! Tojásétel készítés majd 
jótékonysági ételosztás

14:00 Ribizlibohóc

15:00 Rosta Géza – gyerekdalok

16:00 Mr. G Blues Banda

17:00 Freakend

Állandó programok 
(szombat – hétfő): 
Népi fajátékok a Fő téren: kosaras 
körhinta, hordólovaglás, hintaló, 
sajtlabirintus, malom, horgászat, 
karikadobó, hordó célbadobó, 
gólyaláb, lápjáró, kézműves 
foglalkozások, vásári árusok, 
lufihajtogatás, arcfestés 

Mindennemű programváltozás joga fenntartva!
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Újabb rekordév a turizmusban
A vendégek száma jelentősen, mintegy 10 millió 
350 ezerre nőtt a tavalyi évben. A szálláshelyek is re-
kordbevételt értek el, forgalmuk összességében 368 
milliárd forint volt. 2015-ben a szálláshelyeken ösz-
szesen 25 millió 765 ezer vendégéjszakát regisztrál-
tak, ami 5,4%-kal haladja meg a 2014-es adatokat.

- Örömmel számoltam be a parlamentben arról, hogy az 
elmúlt év három legnépszerűbb települése között, válasz-
tókörzetem székhelye, Siófok, továbbra is tartja második 
helyét, ugyanis Budapest után a legtöbb vendég 2015-
ben is a Nyár Fővárosában foglalt szállást. Balatoni em-
berként pedig további öröm számomra, hogy a TOP 10-es 
rangsorban egyre több balatoni település neve tűnik fel, 
ide sorolható többek között a nemzetközi fesztiváljairól 
egyre ismertebbé váló Zamárdi is. Fontosnak tartottam 
kiemelni azt is, hogy Siófokon, a vendégéjszakák számát 
tekintve sikerült átlépni a régóta várt, bűvös egymilliós 
szintet. A város 2015-ben ezen a téren valóban rekordot 
döntött, hiszen a szálláshelyeken mintegy 1 millió 11 ezren 
pihentek, és a milliós adat átlépése már novemberben ér-
zékelhető volt. Siófok esetében örvendetes volt az is, hogy 
az idegenforgalmi adóbevételek emelkedése még a mint-
egy 5 százalékos forgalombővülést is meghaladta. A város 
„kurtaxa” bevétele ugyanis 6,2 százalékkal nőtt 2014-hez 
képest- mondta lapunknak Witzmann Mihály országgyű-
lési képviselő.
A szektor bővülését kiválóan mutatja, hogy a turizmus 
részaránya a bruttó hazai termékben a néhány évvel ez-
előtt mért 7%-ról, közel 10%-os szintre emelkedett. A 
turizmus GDP-ben betöltött szerepe tovább fokozható, 
hiszen a bővülési lehetőség továbbra is megvan az ága-

zatban. Az ágazat sikereihez nagymértékben járult hozzá 
a SZÉP-kártya program, amely a belföldi keresletet már a 
korábbi években is kedvezően befolyásolta. A pozitív ten-
dencia 2015-ben is folytatódott, ugyanis a munkáltatók az 
1,2 millió forgalomban lévő SZÉP-kártyára, mintegy 90,5 
milliárd forintot töltöttek fel. Ez az érték pedig 20%-kal 
magasabb az előző évinél. 
- A SZÉP-kártya sikere mellett ugyancsak kedvezően ha-
tottak a belföldi keresletre a magyar családok anyagi hely-
zetét javító kormányzati intézkedések is. A csökkenő szja 
kulcsnak, a rezsicsökkentésnek, a devizahitelek kivezeté-
sének, vagy éppen a családi adókedvezménynek is jelen-
tős szerepe van abban, hogy a magyar emberek számára 
elérhetőbbé vált a nyaralás, és a kikapcsolódás lehetősé-
ge. Mindezek mellett arról is beszéltem, hogy a Balaton-
nál nem a szezon hosszabbítására, hanem új szezonok 
(őszi és tavaszi) létrehozására van szükség. Ezért is kértem 
Magyarország Kormányát arra, hogy a nemzetgazdasági 
szempontból is nagy jelentőséggel bíró turizmust, az ed-
digiekhez hasonlóan, a jövőben is támogatni szíveskedjék- 
mondta Witzmann Mihály.
A szakemberek előrejelzései szerint a belföldi turizmus 
további bővülése várható, hiszen egyes szálláshely-köz-
vetítők adatait tekintve már az is ismert, hogy soha nem 
volt még ilyen mennyiségű belföldi előfoglalás a júliusi és 
augusztusi hónapokra. 

Bronzérmes tornászlányok
Eredményes hónapokon vannak túl a siófoki 
tornászlányok, akik elmúlt az időszakban számos 
országos versenyen értek el dobogós helyezést, 
és a diákolimpia egyes fordulóin is fel tudták venni 
a versenyt az ország jelentősebb sportiskolái által 

kiállított csapatokkal. A Beszédes József- valamint a Vak 
Bottyán János Általános Iskola három tornász csapata 
legutóbb március 7-én, a Diákolimpia országos elődön-
tőjén mutatta be tudását. A siker nem maradt el, hiszen 
a Beszédes iskolát képviselő hat kislánynak bronzérmet 
akasztottak a nyakába, így ők képviselik majd a várost a 
sportág diákolimpiai döntőjén.

Fotó: G
áti Kornél
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Húsz év a kézilabdában
A bajnokság első meccsén felmosóvödrökkel és 
rongyokkal vonultak ki a pályára melegíteni a 
kézis lányok, mert a Foki-hegyi sportcsarnok be-
ázott. Erről szóltak a korabeli híradások, meg ar-
ról is, hogy már több mint 15 éve felvetette Lapos 
Gábor képviselő, hogy jó lenne a Sportcentrumban 
egy edzőcsarnok. De a sztori még ennél is régeb-
ben kezdődött. Éppen 20 évvel ezelőtt.

Lapos Gábor kézilabdázott gimis kora óta, játszott 
ifistaként az NB II-es felnőtt csapatban is, aztán az egyik 
edzés előtt az öltözőajtón „A Férfi Kézilabda Szakosz-
tály határozatlan ideig szünetel!” felirat várta őket. 
1986-ot írtunk akkor. Ebből az időből azért több kézi-
labdás, mondhatni egy „kemény mag” maradt meg Sió-
fokon, Gáspár István edző, Pintér Károly, Gerbely Ferenc, 
Kulimár János. Bizonyára sokan emlékeznek a technikai 
vezetőre, Sütő Valira, akit csak „kézi maminak” hívtak, és 
mindent elintézett a csapat környékén.
 - Kikerültem a főiskoláról, és megtaláltak a régi kézilabdá-
sok. Szász Gábor, a Krúdy akkori igazgatója, aki a kézilab-
dával foglalkozott, szerette volna, hogy menjek és tartsak 
edzést. A lány ificsapattal kezdtem, és fél éven belül a fel-
nőtt csapatot is átvettem. A megyei bajnokság és az NB II 
között cikázott az együttes. Edzősködött előttem Gáspár 
István és Kis Feri bácsi a női csapatnál, sőt azt hiszem, a 

Gerbely Ferenc is. 
Ez az időszak két 
évig tartott. Én már 
akkoriban rágtam 
Pintér Karcsinak, 
volt csapattársam-
nak és barátom-
nak a fülét, mivel 
ismertem a ve-
hemenciáját és a 
hozzáállását, hogy 
segítsen nekem, 

mert teljesen egyedül voltam ebben a történetben Sütő 
Valival. Akkoriban még nem volt heti három edzés, örül-
tünk, ha egyszer be tudtunk jutni a terembe. Csöpögött 
a víz, toltuk a vödröt, edzettünk szabadtéren, elég mos-
toha körülmények voltak - mesélt a kezdetekről Lapos 
Gábor.
Pintér Károllyal aztán ketten ültek a padon. Közben tel-
tek-múltak az évek, és képbe került Fodor János. 
- János lányának az osztályfőnöke voltam, mind a két lá-
nya kézilabdázott az iskolai színeiben, illetve a csapatnál 
is. Sokat beszélgettünk, hogy lehetne a kézilabdát to-
vábbfejleszteni. Én akkor úgy gondoltam, hogy 4 millió 
forint pluszból tudnánk osztályt váltani, megcélozhat-
nánk az NB I B-t. János megígérte, hogy ebben partner 
lesz, és beszállt a fejlesztésbe. Amikor képviselő lettem, 
a városi támogatást is meg tudtuk egy picit emelni, na-
gyobb figyelmet kapott a kézilabda. Teltek az évek, Já-

– Hetente kétszer két órában edzünk a Krúdy Gyula 
középiskolában és olyan csapatokkal versenyzünk, 
akik testnevelés tagozatos iskolákba járnak és na-
ponta két órát gyakorolnak. Az eredményeink azt 

mutatják, hogy a heti két edzésünkkel sincs szégyell-
ni valónk, hiszen a lányok színvonalasan, szépen 
dolgoznak – mondta el Szebenyi Erzsébet, a lányok 
felkészítő tanára, aki több évtizedes, sikeres edzői 
múlttal rendelkezik és Feketéné Földesi Ágnessel 
együtt készíti fel a gyerekeket a versenyekre.
A torna szinte valamennyi sportág alapja, nemcsak 
önfegyelmet, de kitűnő tartást is biztosít a fiataloknak 
– a pécsi diákolimpián erre is felhívták a figyelmet, de 
a városi Év sportolója díjátadó gálán is örvendetes-
nek nevezték a szervezők, hogy a tornász lányok be-
kerültek a legeredményesebb siófoki sportolók közé.
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nos egyre jobban megszerette a sportágat, és most már 
az NB I 3. helyén állunk. 
Lapos Gábor jelenleg tiszteletbeli elnökként tevékeny-
kedik a klubnál, hiszen a képviselői mivoltával nem fér 
össze az elnöki pozíció. Segíti a klubot, az önkormány-
zattal tartja a kapcsolatot. A férfi kézilabdával kapcso-
latban lapunknak azt nyilatkozta, hogy lenne realitása, 
főleg így, hogy az edzők összeálltak, és van egy megyei 
csapata a városnak.
- Úgy gondolom, hogy meg fogják nyerni a bajnokságot, 
tehát elvileg NB II-es szereplést tudnának vállalni. Ennek 
az az alapfeltétele, hogy legyen egy utánpótlás csapata 
és  egy ifi csapata. Jelenleg Pitz András, a KC sportigaz-
gatója játszik a csapatban, az utánpótlás edzők közül 
jó néhányan, és csatlakoztak az SKC rajongók közül is. 
Helytállnak, és óriási a meccseiken a hangulat, megtöltik 
az edzőcsarnokot, még a plafonról is lógnak a nézők. Az 
előző vezetés alatt 7-8 évig tartott, amíg összegyúrtam a 
dolgokat, én voltam az összekötő kapocs a polgármes-
teri hivatal és a kézilabda klub között. De előbb-utóbb 

azért csak összejött. Most megint egy új szekéren ülünk, 
a jelenlegi polgármester úr szereti a sportot, de a profi 
sporttal kapcsolatban más véleményen van.
Mi újság a cikk elején említett edzőcsarnokkal? Mint azt 
mindenki tudja, elkészült, s közben épül az új stadion is. 
Lapos Gábor azt mondta, hogy minden képviselőnek 
azt kívánja, hogy minden tervük úgy sikerüljön ahogy 
neki a kézilabdás álmai. Most pedig már nem csak azt 
kell mondanunk, hogy hajrá lányok, hanem azt is, hogy 
hajrá, siófoki kézis fiúk!
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Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán 

Imre Emlékház intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 2. BRTK Könyvtár  
Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával járó lényeges feladat: 
Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (könyvtári állomány 
gyarapítása, nyilvántartása; könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; könyvtári szolgáltatások; múzeumi 
gyűjteményi tevékenység; múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység; múzeumi kiállítási 
tevékenység; múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység; önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai; közművelődési tevékenységek és támogatások; közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése), az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, 
munkáltatói jogkör gyakorlása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú idegennyelv-ismeret,
• 3 év vezetői gyakorlat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. június 01. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kostyál-Mórocz Gyöngyi nyújt, a 84/506-598-as 
telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2285/2016., valamint a munkakör 
megnevezését: „BRTK Könyvtár – intézményvezető”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást 
követően dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet. 

A teljes és részletes pályázati kiírás a www.siofok.hu oldalon található!
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Átadták az OTP Bank
felújított siófoki fiókját

Az OTP Bank több mint 12 millió ügyfél pénzügyi 
igényeire kínál megoldást több mint 1500 bank-
fiókban. 

Siófokon a felújítást követően a napokban adtuk át a 
XXI. század követelményeinek megfelelő fiókunkat, 
ahol a legmodernebb technikai rendszerek támoga-
tásával, kényelmes körülmények között szakképzett 
kollegáink várják ügyfeleinket. Számos technikai új-
donság is megjelenik a fiókban, ezek nem csupán 
fontos információkat tartalmaznak, de segítik kel-
lemessé tenni az ott töltött időt is. Érintőképernyős 
eszközünkön a bank szolgáltatásain kívül hasznos 
információkat tudhatnak meg ügyfeleink a legfris-
sebb innovációkról, illetve kiemelt ajánlatainkról, de 
akár tájékozódhatnak utazási lehetőségekről vagy a 
várható időjárásról is. A fiókban elérhető wifi hálózat 

minden ügyfelünk számára szabadon használható. Az 
OTP Bank sokoldalúságát jól jellemzi, hogy számos 
megoldást kínálunk pénzügyi területen a lakossági, 
illetve a vállalati ügyfeleknek egyaránt. Érdemes ellá-
togatni a megújult OTP kirendeltségbe, hiszen igény 
esetén, személyre szabott pénzügyi megoldásokat is 
tudunk biztosítani ügyfeleink számára.

Idén is színes programokkal készül a DRV Zrt. a  
víz világnapjára

Kulisszatitkok, rajzpályázat és fotókiállítás vár az 
érdeklődőkre az idei víz világnapja alkalmából

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. színes progra-
mokkal készül a 2016-os víz világnapi ünnepségre, 
melynek idei évi jelmondata „Water and jobs”. Már-
ciusban a társaság mindennapi munkájába nyer-
hetnek betekintést a fogyasztók, ugyanakkor idén 
a gyerekeké a főszerep! Emellett kiállítással, rajzpá-
lyázattal és kvízjátékkal is várják az érdeklődőket. 

A víz világnapja alkalmából rendkívül színes program-
sorozatot hirdetett a DRV Zrt., melynek középpontjában 
idén a gyermekek állnak. Az óvodásoknak rajzpályá-
zattal, kisiskolás osztályoknak nyílt nappal, míg a felső 
tagozatosoknak előadásokkal készülnek. Ezek során a 

gyerekek megismerhetik a legfőbb munkafolyamatokat, 
a munkagépeket és a laboratóriumi módszereket és esz-
közöket is. Megtudhatják azt is, hogyan lesz a részben a 
Balatonból nyert víz emberi fogyasztásra alkalmas.
A felnőtt fogyasztók számára a siófoki Művelődési Köz-
pont ad otthont a társaság kiállításának március 22. és 
24.-e között, ahol többek között képeket, lombikokat, 
különleges eszközöket és leírásokat is találhatnak az ér-
deklődők. Ezek segítségével megtudhatják a látogatók, 
hogyan termelik a naponta több mint 417 köbméter 
vizet, megismerhetik a vízdiagnosztika fontosabb lépé-
seit, és abba is betekintést nyerhetnek, hogyan is látja 
el napi szinten a társaság a hozzá tartozó csaknem 800 
ezer fogyasztót. A résztvevők egy kvíz kitöltésével érté-
kes ajándékokat nyerhetnek a DRV Zrt. jóvoltából.

További információk:

Rákóczi Zsuzsa
rakoczi.zsuzsa@drv.hu

tel: 84/501-016WORLD WATER DAY 

2016



Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
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
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 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, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda 
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.- Ft
7. Siófok, Batthyány utca 10.
kivett lakóház és udvar
6646 hrsz. 2031 m2

Helyi védelem alatt áll.
Vételár: 
a.) 104.000.000.-Ft  Ez esetben a 
vételárból a vevőt helyi rendeletben 
szabályozott kedvezmény illeti meg, 
amennyiben két éven belül az előírások 
szerinti felújításokat elvégzi. VAGY 
b.) 89.500.000.- Ft Ez esetben a 
vételárból a vevőt a helyi rendeletben 
szabályozott kedvezmény nem illeti meg 
és a vételár egyösszegben fizetendő az 
adásvételi szerződés megkötését követő 
8 napon belül.
8. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában van-
nak, a beépítetlen területre nincsenek 
rácsatlakoztatva. Az ingatlanhoz vezető 
utca földút.
9. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2  
(394/940-ed tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
10. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft

Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
11. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
12. Siófok,
Kálmán Imre sétány 13.
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
13. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 9. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft
14. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
15. 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
16. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
17. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000.- Ft
18. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000.- Ft

Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
21. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

22. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

23. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft 
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
30. 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 
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

32. Siófok, Mező u. 99.   
kivett lakóház és udvar
11381 hrsz  583 m2

Vételára: 3.900.000.- Ft

33. Siófok,  
(Töreki városrészben, a Jódi-hegyen)   
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- 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. Kálmán Imre stny. 13.  
(Teremmozi) előterében található 
4 db 12 m2 nagyságú üzlethelyi-
ség 3 év határozott időtartamra 
bérbeadó.(A 4 üzlethelyiségre 
együttesen adható be pályázat.)

Bérleti díj:  3 év  határozott 
időszakra 3.000.000.- Ft  
+ ÁFA + rezsi / 4 db üzlethelyiség 

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: 2016. április 11. (hétfő) 900





Energiakonténer

A JKH Kft. és az E. ON Hungária Zrt. szakemberei a villamo-
sítatlan, külterületi ingatlanok, tanyák, erdész- és csősz-
házak, és egyéb viszonylag kis energiaigényű fogyasztási 
pontok villamos energia ellátására egy 21. századi korsze-
rű, alternatív megoldást fejlesztettek ki. A projekt célja a 
hálózattól távol eső ingatlanok villamos energia ellátását 
célzó olyan eszköz kialakítása, amely megújuló alapú és 
autonóm működésű. A monitoringgal és távműködtetés-
sel ellátott termék 1 – 2 nap alatt telepíthető. 

A konténerre telepített napelem rendszer villamos ener-
giát állít elő, amelyet direktben el lehet fogyasztani, vagy 
az elsődleges akkumulátoros tárolókban elraktározni. 
Amennyiben direkt fogyasztás nincs, az akkumulátorok 
feltöltődtek, akkor megkezdődik a hidrolízis, a megter-
melt hidrogén, a konténer külsején elhelyezett palackok-
ban kerül tárolásra. Éjszaka, vagy borús időben, amikor a 
solar rendszer nem termel, akkor a fogyasztási igények az 
akkumulátorokból, vagy az üzemanyag cellán keresztül a 
hidrogén gázból szolgálhatóak ki, akár 15 egymást követő 
napon keresztül is.
A konténer az átlagos lakossági fogyasztási igénynek 
megfelelő, ~ 4000 kWh éves energiamennyiséget biztosít, 
3x16A/400V megoldással. Az ellátásbiztonságot, ebben 
az esetben legalább 99%-ra határoztuk meg.

Általános
termékjellemzők

20 lábas acélkonténer vázra telepített 9920 kWp-es nap-
elem rendszer, Solar Edge Optimizerrekkel kiegészítve. Az 
elsődleges energiatárolás AGM technológiás akkumuláto-
rokban, a másodlagos, víz bázisú, hidrogén alapú üzem-
anyagcellás rendszerben valósul meg.

A konténer energiatermelő és tároló rendszere
két részből áll: 

 1.  A PV modulokban keletkező áram szabályozását,
átalakítását és tárolását szolgáló elektromos szekció.

 2.  Az el nem fogyasztott áram tárolására, majd vissza-
alakítására szolgáló hidrogéngázos szekció.

Termelés és felhasználástervezett számai:

 •  A rendszer 10%-os biztonsági tényezővel prognosz-
tizált termelése: 13 400 kWh/év

 • Tervezett közvetlen fogyasztás: 3 650 kWh/év

 • Tartalék: 2 400 kWh/év

 • Akkumulátorok vesztesége: 2 350 kWh/év

 •  Hidrogén termelés és visszaalakítás vesztesége:
2 560 kWh/év

 •  Rendszer működtetése (hűtés, fűtés, szellőztetés, 
vagyon- és tűzvédelem, kommunikáció energiael-
látása): 2 440 kWh/év

www.napelemsiofok.hu

www.ujenergia.jkh.hu

+36 30 620 43 70, +36 30 929 14 14

JKH Kft. 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C        JKHGREENERGY
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