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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. augusztus 15-én támoga-
tási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ energetikai korszerűsítésére, amelynek eredményeként
136 866 714 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a
Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázatán.

A projekt keretében a Balatonfűzfő Város Önkormányzatának tulaj-
donában lévő Vágfalvi Ottó Művelődési Központ energetikai korsze-
rűsítése valósul meg. A Pokol Club Presszó azért kerül korszerűsítés-
re, mivel a Művelődési Központ épületében található, azzal egy fűté-
si körön van, tehát energetikai szempontból egy egységként szükséges
kezelni. A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása
(külső határoló szerkezetek hőszigetelése: homlokzati és lapostető
szigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtésszabályozás és légtechnika
korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése, infokommunikációs
akadálymentesítés), hogy csökkenjenek a jelenlegi magas üzemelteté-
si költségek és a károsanyag kibocsátás. Az épület energetikai besoro-
lása jelenleg DD (Korszerűt megközelítő), a beruházás megvalósulá-
sával az épület energetikai besorolása BB (Közel nulla energiaigényre
vonatkozó követelményeknek megfelelő) lesz. A projekt megvalósítá-

sa esetén az épület hőtechnikai tulajdonságai javulnak, csökken a faj-
lagos hőveszteség, kevesebb lesz az épület fűtési energiafogyasztása.
A kevesebb fogyasztás kevesebb energiafelhasználást jelent, ami keve-
sebb üzemeltetési költséggel jár és csökken a károsanyag kibocsátás is.
A napelemes rendszer telepítésével tovább csökken a fosszilis energia-
felhasználás.

A közbeszerzési eljárás a közelmúltban lezárult, a kivitelező 2019
márciusában kezdi meg a kivitelezési munkálatokat, amelyek a tervek
szerint nyárra befejeződnek.
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lakosságszáma az elmúlt három évben is folyamatos növekedést mutat.
Ha körbekérdezi a helyi vállalkozókat, szolgáltatókat, mindegyikőjük
létszámgondokról panaszkodik, alig győzik a keleti országrészből
pótolni a hiányzó munkaerőt. Ami a fiatalok elvándorlását illeti, az
általános jellemzője a hasonló léptékű és adottságú településeknek,
viszont a fórumon felvázolt tervekből nem derül ki, hogy erre a kihí-
vásra a Jókai közszíntér újragondolása valós megoldást jelentene-e. 
A fórumon bemutatott, közel 1700 m2-t érintő fejlesztésre költség-
becslést készíttettünk kollégáinkkal. Ez, az engedélyes tervek, beren-
dezések nélkül is félmilliárd forintos forrást igényelne. S ebben nincs
benne a szökőkút, terasz, rendezvényterek burkolása, a parkosítás és
egyéb beszerzések költségigénye. Ehhez hozzá kell tenni a működte-
tés tárgyi és személyi feltételeit, a felújítás illetve karbantartás költsé-
geit. Lehet tehát nagyot álmodni, felelőtlenül hangulatot kelteni,
de a testület inkább a nyugodt és megfontolt építkezést választotta
a Jókai közszíntér jövőjét illetően. Azon vagyunk, hogy a Jókai isko-

la épületei megújuljanak, újabb és értékes funkciót nyerjenek el a fej-
lesztések által, melyek hosszú távon is előnyt jelentenek a helyi turiz-
mus élénkítésében és az adóbevételek növekedésében. Kép viselő -
társaink nem egy szűk réteget, hanem az egész közösséget képviselik,
felvállalva a döntéseket, és konfliktusok esetén sem hagyják cserben
a választóikat. Ennek szellemében a januári ülésünkön a testület vala-
mennyi jelen lévő tagja az értékesítés mellett foglalt állást, még ha
a garanciavállalás kérdésében volt is vita köztünk. 

A legközelebbi KT-KÁVÉ helye és időpontja: Tobruki óvoda, 2019.
febru ár 21. 17 óra. A településünk jelenéről, jövőjéről, problémáiról
szóló kötetlen beszélgetésre minden kedves helyi lakost és üdülőtulajdo-
nost szeretettel várunk képviselőtársaimmal:
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévő balatonfűzfői 603 hrsz.-ú ingatlan (volt Jókai Mór Általá-
nos Iskola ingatlana) és a balatonfűzfői 521 hrsz.-ú ingatlan (sport -
pálya) együttes értékesítésére. 

A pályázat benyújtásának helye, időpontja és módja: 
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal (8184 Balatonfűzfő,
Nike krt. 1.) Jegyzői titkárság.
2019. február 28-án 13.00 óráig beérkezően zárt borítékban, a borí-

tékra rá kell írni, hogy „pályázat a balatonfűzfői 603 és 521 helyrajzi
számú ingatlanok megvásárlására”.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázati felhívás teljes szövege Balatonfűzfő város honlapján
(www.balatonfuzfo.hu) tekinthető meg.
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