
ÖSSZEFOGLALÓ
Önkormányzatunk 2010 és 2019
között elért eredményeiről

NEKÜNK
BALATONFÖLDVÁR A
LEGFONTOSABB!



TISZTELT
BALATONFÖLDVÁRIAK!

Kilencedik éve vagyok az Önök bizalmából 
városunk polgármestere. 

Büszke vagyok rá, hogy településünk fej-
lődésének egyik legeredményesebb idő-
szakát együtt élhetjük meg.

A 2010 óta folytatott sikeres városi gaz-
daságpolitika eredményeként önkor-
mányzatunk költségvetési helyzete 9 éve 
folyamatos és állandósult javulást mutat. 

Somogy Megye Közgyűlésének tagjaként 
végzett lobbi tevékenységemnek is kö-
szönhetően milliárdos fejlesztések érkez-
tek Balatonföldvárra.

A közös munka a bizalom és a kitartás meg-
hozta gyümölcsét, amit most ebben a kiad-
ványban összefoglalva megtekinthetnek.

Szeretnénk megköszönni a támogatást, 
mellyel Önök is hozzájárultak Balaton-
földvár fejlődéséhez s kérem, hogy segít-
sék munkánkat a jövőben is!

Folytassuk együtt! Hajrá Földvár!

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester
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Városunkban a 2011-2018 között megvalósított Gazdasági Program:

– takarékos önkormányzati működést
– stabil éves költségvetést
– jelentős fejlesztéseket
– a városi vagyon gyarapodását 

eredményezte.

A város dinamikus Gazdasági Programjának eredményeképpen az Önkormányzat költségvetési 
helyzete 9 éve folyamatos és állandósult javulást mutat.
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ADÓCSÖKKENTÉS
Az elért pénzügyi eredmények hatására lehe-
tőség nyílt a helyi adók csökkentésére:

ADÓCSÖKKENTÉS

Kommunális adó mértéke a jenlegi 20.000 Ft-
ról 2018.01.01. napjától 15.000 Ft/év összeg-
re 2019.01.01. napjától 10.000 Ft/év összegre 
csökkent.

Idegenforgalmi adó személyenként, vendé-
géjszakánként az eddigi 420 Ft-ról 400 Ft-ra 
csökkent 2018.01.01. napjától.

A magánszálláskiadók elektronikus bevallá-
si kötelezettségének bevezetését 2018-ról 
2020-ra halasztjuk.

Eltörültük a vendéglátóipari egységek par-
koló fenntartási díját.

A helyi iparűzési adóelőleg befizetésének 
határidejét tekintettel a turisztikai vállalko-
zásokra március 15-ről június 15-re módosí-
tottuk.

SZÜLETÉSI, ÉLETKEZDÉSI 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS
A gyermek születésekor nyújtott egyösszegű 
hozzájárulás.
Összege: 100.000 Ft gyermekenként.

TANÉVKEZDÉSI
TÁMOGATÁS 
Alsó tagozatos tanulóknál 12.000 Ft/tanuló    
Felső tagozatos tanulóknál 15.000 Ft/tanuló 
Középiskolás tanulóknál 15.000 Ft/tanuló 

ISKOLAI ÉLETRE
FELKÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 
Óvodás gyermekenként 10.000 Ft évente.
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SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
DÍJMENTES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Ebben a szolgáltatásban részesíti az Önkor-
mányzat azt az igénylőt, illetve az általa el-
tartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora 
vagy egészségi állapota miatt nem képes az 
étkezésről más módon gondoskodni. Az ebéd 
házhozszállítása díjmentes, az ebéd költsé-
ge 320 Ft/fő/nap.

KARÁCSONYI CSOMAG
60 éven felüliek részére háztartásonként.

TEMETÉSI TÁMOGATÁS
A temetési támogatás egyszeri 30.000 forint.

SZOCIÁLIS TŰZIFA
TÁMOGATÁS
Önkormányzatunk rendelet alapján téli tüzelő 
támogatásban részesíti a kérvényezőket. 

FAÜLTETÉSI PROGRAM
2018-ban faültetési programot indítottunk, 
melynek keretében öt éven keresztül, éven-
te 30 db nagynövésű fát ültetünk el, ker-
tészeti szakértő javaslatának figyelembe-
vételével, szakmai irányítása mellett a város 
közterületein.
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ORVOSI RENDELŐ
–  Felújítottuk az orvosi rendelő épületét. 

A beruházás során az épület hőszigetelése, 
fűtésének modernizálása, a tető cseréje és 
szigetelése, a világítás korszerűsítése, orvosi 
műszerek beszerzése, informatikai rendszer 
és telefonközpont újítása valósult meg. 

–  Új ügyeleti autót vásároltunk.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA 
A megújult orvosi rendelő épületében kapott he-
lyet az Egészségfejlesztési Iroda. Az Európai Uni-
ós pályázat 4 új munkahelyet teremtett Balaton-
földváron. Az iroda munkatársai mindennapos 
tanácsadással segítik városunk és a kistérség 
lakóit az egészséges életmód elérése érdeké-
ben. A térség mind a 13 településén egészség-
fejlesztő és mozgásprogramokat, valamint 
egészségfesztiválokat tartanak. A programokat 
a kistérség lakói ingyenesen vehetik igénybe.

LABOR
2,5 M forintértékű immunkémiai automatát 
vásároltunk a kistérségi labor számára. A ké-
szülék segítségével egyes vizsgálatok hely-
ben elvégezhetővé válnak, ezzel korszerű-
sítve a laboratóriumi munkát, kényelmesebbé 
téve a balatonföldvári emberek életét.

VÁRANDÓS ÉS
NŐVÉDELMI TANÁCSADÓ 
Megújult a csecsemő és gyermek tanácsadó 
és kialakításra került várandós és nővédelmi 
tanácsadó is. A várandós kismamák vizsgá-
lata egy korszerű magzati szívhang hallgató 
készülékkel történik. Az új helyiségben van le-
hetőség méhnyak szűrésre. Új csecsemő mér-
leget és kartoték szekrényt is beszereztünk. 
Felajánlásból pedig gyerek sarok készült.
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ÚT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁSI PRO
GRAM
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Az önkormányzat eddigi legnagyobb, 2014-ben indult út és járda felújítási programja révén 17 utca 
több mint, 30 000 m2-es felülete (Erzsébet, József A., Hegyalja, Vörösmarty M., Zrínyi M., Radnóti 
M., Móricz Zs., Vak Bottyán, Spur I., Dobó Katica, Petőfi S., Gábor Á., Sportköz, Bajcsy-Zs., Mol, So-
mogyi B., Rákóczi F.) valamint 5000 m2 járda újult meg.
A Széchényi utca nyugati oldalán lévő járda 2012-ben került a város tulajdonába. 256 méter 
hosszúságban a régi, fagyökerektől megrepedezett, felpúposodott aszfaltréteget homokszínű 
térkőburkolatra cseréltük.
Elkészítettük a Tó utca közvilágítását, a rendszer tervezése, engedélyezése és kivitelezése ön-
kormányzati saját forrásból valósult meg. 344 méter hosszúságban földkábelre telepített 13 db 
kandeláber korszerű és energiatakarékos LED fényforrásokkal rendelkezik. 
Állami forrásból elkészült a négysávos út külső sávjának felújítása a Városközpont és a Gönnye 
tető közötti szakaszon.

KERÉKPÁR ÚT
Pályázati forrás felhasználásával városunk 
teljes part menti részén kerékpár utat építe-
tünk ki, mely Szántód és a kikötő között önálló 
kerékpársávval és járda testtel rendelkezik. 
A beruházás részeként 3 kilométer hosszú-
ságban teljes csapadékvíz elvezető rendszert 
is kiépítettük, felújítottunk. A földvári kerék-
pár út a Balatoni Bringa körút legmoder-
nebb, legkorszerűbb, legkedveltebb szaka-
szai közé tartozik.
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BELVÁROS PARKOLÓ
A Bajcsy- Zs. utcában 36, míg a Vak Bottyán és 
Bajcsy- Zs. utcák kereszteződésénél található 
területen 50 új parkolóhelyet alakítottunk ki. 
A beruházás részeként megújítottuk a köz-
világítást és kiépítettük a teljes csapadékvíz 
elvezető rendszert is.

PIAC PARKOLÓ
Megújult a Termelői Piac mögötti parkoló. 
Összesen 900 négyzetméteren cserélték le a 
régi töredezett gyephézagos betonelemeket új 
térkő burkolatra, 890 négyzetméternyi terüle-
ten pedig újraaszfaltozták a repedezett útfelü-
letet. A fákat kiemelt szegélyekkel védték meg. 

VÍZMŰTELEP-PARKOLÓ
Ingyenes állami vagyonjuttatással kapta 
meg városunk a Balaton parton található egy-
kori vízműtelepet. Az ingatlanon az épületek 
bontását követően parkolót létesítettünk, 
melyet a BAHART Zrt.-nek éves bérleti díj 
fejében hasznosítunk, ezzel elősegítve a Ma-
gyar Tenger legnagyobb kikötőjének nyári és 
téli, parkolási és tárolási kapacitás növelését.

VÁROSKÖZPONT
-PARKOLÓ
Önkormányzati forrásból felújítottuk a köz-
ponti parkoló burkolatát és megújítottuk a 
városháza előtti teret. 
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ISKOLA
Az iskola fenntartását és működtetését 2013 
óta a Magyar Állam végzi. Önkormányzatunk az 
épület tulajdonosaként különös hangsúlyt fektet 
az intézményben tanuló diákok komfort érzeté-
nek folyamatos növelésére. Ennek érdekében: 
–  saját forrásból új tantermet alakítottunk ki 
–  új hittantermet építettünk
–  felújítottuk az iskola tornatermének vizes 

blokkjait
–  kerékpár tárolókat építettünk az iskola 

udvarán
–  újraszigeteltük a tornaterem tetőzetét 
–  napkollektorokat telepítettünk az öltözök 

melegvíz ellátása érdekében 
–  elvégeztük az aula és a tantermek egy ré-

szének festését, meszelését.
A tornaterem padlózatát egy gazdasági társa-
ság felajánlásából korszerűsítették, a beruhá-
zást az önkormányzat a falak újra festésével 
támogatta.

VÁROSI KONYHA
2013 és 2018 között megtörtént a konyha és 
az étkező burkolatának teljes cseréje, korsze-
rűsítettük a gépészetet, valamint a főzéshez 
szükséges infrastruktúra teljes felújítása 
valósult meg önkormányzati saját forrásból. 
A város konyháján többségében helyi mun-
kavállalók dolgoznak, kiknek munkakörülmé-
nyei is javultak a fejlesztésnek köszönhetően. 
A konyhán naponta több mint 600 adag ételt 
készítenek el gyerekeknek, időseknek vala-
mint rászorulóknak egyaránt.

ÓVODA
Kistérségi pályázatból megtörtént a Mesevár 
Óvoda épületének teljes külső hőszigetelé-
se, nyílászáróinak cseréje és a tetőszerke-
zet felújítása. Az óvoda udvarára új játékokat 
vásároltunk. 



TU
RI

ZM
U

S

8

KILÁTÓ
A Magasparton elkészült a Hajózástörténeti 
Látogatóközpont – Kilátó. A turisztikai be-
ruházásra az önkormányzat addigi történe-
tének legnagyobb uniós pályázati forrását 
nyerte el. A kilátót 2016-os megnyitása óta 
több, mint 140 ezer látogató tisztelte meg ér-
deklődésével.

KELETI STRAND
Nyolc év alatt pályázati és önkormányzati for-
rások felhasználásával korszerűsítettük a Ke-
leti Strandot. A fejlesztés leglátványosabb ele-
me a több mint ezer négyzetméteres fövenyes 
partszakasz. Értékmegőrzőket, nyugágyakat, 
napernyőket, szereztünk be, valamint új belép-
tető rendszert létesítettünk, továbbá kialakí-
tottunk egy baba mama szobát is. A fürdőhely 
2018-ban a legjobbaknak járó ötcsillagos Kék 
Hullám Zászló minősítést kapta meg.

NYUGATI STRAND
Felújítottuk a Nyugati Strandot, kialakítot-
tunk jegypénztárt, beléptető rendszerrel, egy 
elsősegélynyújtó helyiséget, új vizesblokko-
kat, öltözőket. Az új arculatot kapott épület, 
ezen részei megújuló energia felhasználásával 
fűthetőek. A zöldterület megújulásával új sé-
tányok, játszótér létesült. Új padokat szemét-
gyűjtőket, kerékpártárolókat helyeztünk ki.
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KUTYABARÁT FÜRDŐHELY
Az önkormányzat a Kistérségi Turisztikai 
Egyesülettel közösen jelölte és alakította ki a 
Balaton legárnyasabb kutyabarát fürdőhelyét, 
közel 2500 négyzetméteren. 

TOURINFORM
A Kistérségi Turisztikai Egyesületnek nyúj-
tott támogatás segítségével, pályázati forrás 
felhasználásával új Tourinform iroda épült. 
Önkormányzatunk kiemelt hangsúlyt fektet a 
városi turizmus fejlesztésére, ezért a turiszti-
kai szervezetet évente 20 millió forint támo-
gatásban részesíti.

FÖLDVÁR KÁRTYA
2017-ben bevezettük a Földvár kártya rend-
szert, mely különböző kedvezményekre jogo-
sítja a helyieket, üdülőtulajdonosokat a föld-
vári kistérségben élőket, valamint a turistákat 
is, elsősorban a pakolódíjak és a strandbelé-
pők áraiból. 

TÁBLA
Új turisztikai információs táblákat helyez-
tünk el az M7-es autópályán.

KULIPINTYÓ
Balatonföldvár szimbolikus jelentőségű épü-
lete 2013-ban ingyenes állami vagyonjut-
tatás keretében került önkormányzatunk 
tulajdonába. Az épület korábban már átesett 
egy állagmegóvó felújításon .A beruházást kö-
vetően helytörténeti kiállítás, felnőtt képzési 
központ, önkormányzati és polgárőr iroda ka-
pott helyet az ingatlanban. 2018-ban pályázat 
keretében tovább szépítettük a Kulipintyót. 
A turisztikai fejlesztésnek köszönhetően a 
földszint három helyisége ad otthont az 1900-
as évek eleji időszak arisztokráciájának szo-
kásait bemutató interaktív kiállításnak.
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JUBILEUMI TÉR
Felújítottuk a Jubileumi teret. Az átépítés so-
rán többfunkciós közösségi helyet alakítot-
tunk ki.

VÁROSHÁZA
A teljeskörű energetikai felújítás során a 
homlokzat hőszigetelést kap, a gépészeti 
berendezéseket kicserélik az épületet lift be-
szerelésével akadálymentesítik. A régi fűtési 
rendszert váltja ki egy korszerű energiataka-
rékos, megújuló energiaforrásokat felhaszná-
ló központi hőszivattyús rendszer, mely télen 
fűt nyáron pedig hűt. 
Az épületben 2018-ban Kormányablak léte-
sült, mely segítségével a helyiek könnyebben, 
gyorsabban intézhetik közigazgatással kap-
csolatos ügyeiket.
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TERMELŐI PIAC
Új termelői piacot építettünk. A beruházás 
során 28 árusító pulttal részben fedett piac-
teret, akadálymentes vizesblokkot és tároló 
helységet alakítottunk ki. A piactér területe 
akadálymentes térburkolattal rendelkezik, a 
villamos energia ellátását napelemes rend-
szer biztosítja. A piac környezetrendezése 
keretében kerékpártámaszok és egy ivókút is 
létesült. A 2016-os szezonra pedig elkészült a 
piac új kerítése is.

NYILVÁNOS ILLEMHELY
A teljesen új, 43 négyzetméter alapterületű 
épületben női és férfi illemhelyet, valamint 
mozgássérült WC-t és pelenkázót alakítot-
tunk ki. Az akadálymentes építmény a Kultki-
kötő jegyirodájának is helyet ad. 

KERÉKPÁROS INFOPONT
Kistérségi pályázat részeként kerékpáros 
információs pontot alakítottunk ki, a Nyu-
gati Strandnál. A megvalósult fejlesztés 
keretében pedig megépült a Szántód- rév 
és Szántódpusztát összekötő kerékpárút. 
Térségünkben 22 km kijelölt túraútvonal 
jött létre. 30 db túra, és 20 db elektromos ke-
rékpárt szereztünk be.

CSIGALÉPCSŐ
Balatonföldvár jellegzetes építményét 2012-
ben vettük önkormányzati tulajdonba. 
Pályázati forrásból két ütemben teljesen 
felújítottuk a rossz műszaki állapotban lévő 
lépcsőt.
A kivitelezés során, a leomlott löszfal szakaszt 
megerősítettük, a veszélyes növényzetet el-
távolítottuk és új korlátrendszert építettünk. 
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BALATON KLUB
Értékesítettük a Balaton Klub épület együt-
tesét, aminek köszönhetően példaértékű 
beruházással gazdagodik majd városunk. 
Az ingatlan önkormányzati tulajdonban ma-
radt, az új tulajdonossal közös kivitelezésben 
közparkot építettünk. 

KVASSAY SÉTÁNY
Balaton Fejlesztési Tanács pályázati segítségé-
vel felújítottuk a Kvassay sétányt, amely azóta 
elnyerte az Örökségünk-Somogyország Kin-
cse kitüntető címet. A beruházás részeként új 
padokat és hulladéktároló edényeket is kapott 
a promenád. Korszerűsítettük a sétány köz-
világítást a meglévő 41 db kandeláber cseréje 
mellett 2 újat is telepítettünk a Fesztivál térre. Az 
energiatakarékos fényforrásoknak köszönhető-
en a város üzemeltetési költségei is csökkentek. 

PARTVÉDŐMŰ
A korszerűsítés során a meglévő, betonba 
ágyazott terméskő burkolatot kijavítottuk, a 
járófelület térkő burkolatot kapott a hullám-
védő kőszórást pótoltuk. Új padokat, szemét-
gyűjtőket helyeztünk ki. 
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MADÁRMEGÁLLÓ
Pályázati forrásból kitisztítottuk a Kem-
ping utcai régi játszótér területét, ahol Bala-
tonZöldvár–madármegálló néven park épült.

PARKERDŐ
A SEFAG Zrt. jóvoltából megszépült a Parker-
dő, sétautat alakítottak ki, padokat, tájékoz-
tató táblákat, madárodúkat helyeztek el a 24 
hektáros területen.

ELEKTROMOS
TÖLTŐÁLLOMÁS
Balatonföldvár elkötelezett híve a környezet-
barát közlekedésnek. A város arra törekszik, 
hogy a gépjármű forgalomból eredő kör-
nyezeti terhelést folyamatosan csökkent-
se. Ezért is vezették be több mint 20 év után 
újból a fizető parkolást a Balaton parton és a 
nyári városközpontban, ezzel is csökkentve az 
autós forgalmat az érintett település része-
ken. Ennek a „zöld útnak” egy újabb fontos ál-
lomása a központi parkolóban az elektromos 
töltőállomás kialakítása. 

GÉPJÁRMŰPARK
Az önkormányzat és a városüzemeltetés gép-
járműparkját folyamatosan korszerűsítjük 
a régi elavult járműveket új, gazdaságos 
üzemelésű modern változatokra cseréljük. 
A program részeként az önkormányzati flot-
ta teljes cseréje mellett a városüzemeltetés 
részére új teherautót, két új traktort vásárol-
tunk. A jövőben tervezzük a köztisztasági fel-
adatokat ellátó haszongépjárművek cseréjét. 
Egy modern és korszerű seprő-takarító gép 
beszerzése folyamatba van.
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KIKÖTŐ ÉS KÖZÖSSÉGI
TÉR FEJLESZTÉS
Az 1905-ben épült kikötő Balatonföldvár leg-
jelentősebb idegenforgalmi attrakciója fej-
lesztése közösségi és turisztikai érdek. A kö-
zeljövőben a BAHART Zrt. a saját területén 
egy komplex színvonalas egységes épületet 
létesít, mely magába foglal vizesblokkokat, 
jegypénztárt, közösségi helyiségeket, és 
vendéglátó-szolgáltató egységeket egy-
aránt. A tervezett beruházás keretében új 

zöldfelületeket, új játszóteret alakítanak ki, 
valamint a térburkolatokat is megújítják. Az 
önkormányzat 2017-ben megvásárolta a kikö-
tőbejárat előtti területet a hajózási társaság-
tól, ahol az eredeti elképzeléseknek megfele-
lően egy 120 évvel ezelőtt megszületett terv 
részeként, az egykori Casino parkjával szerve-
sen harmonizáló közösségi teret, parkot és 
szökőkutat valósít meg.
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KÁPOLNA
A település 120 éves alapításának évfordulójá-
ra, 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által adományozott,vissza nem térítendő 
támogatásból valósítottuk meg a kápolna kül-
ső homlokzatának teljes színezését, az épület 
teljes belső festését, a lábazati kőburkolat javí-
tását és pótlását, gránit párkányzat felhelyezé-
sét, kiépítettük a teljes csapadékvíz elvezető 
rendszert, valamint kijavítottuk a főfalakon 
található repedéseket.

A kápolna környezetét a Balaton fejlesztési 
Tanács pályázatán elnyert támogatásból és 
az önkormányzat által biztosított összegből 
szépítettük meg. A felújítás során a sétányo-
kat térkő burkolattal láttuk el és a terület 
teljes közvilágítási rendszerét is megvalósí-
tottuk. A beruházás részeként új padokat 
és szemétgyűjtő edényeket helyeztünk ki, 
valamint az épület dísz megvilágítását meg-
újítottuk.

KERESZTÚT
Az 1897-ben épített Kápolna udvarán, a Zsol-
nay Porcelánmanufaktúrában készült stációk 
magánszemély kezdeményezésére készültek, 
egyházközségi tagok adományaiból. A 14 ál-
lomásból álló Keresztút hiánypótló a tele-
pülés életében. A kivitelezési munkálatokhoz 
önkormányzatunk is hozzájárult.

KATOLIKUS TEMPLOM
A Katolikus Egyháznak nyújtott önkormányza-
ti támogatásból újrafestették a szentélyt és 
a sekrestyét, valamint felújították a padló-
zat egy részét.

URNAKÁPOLNA
A Zrínyi utcai régi temetőben urnakápolnát 
alakítottunk ki.

TEMETŐ
A temető területét a szomszédos ingatlanok 
megvásárlásával többszörösére bővítettük 
ezáltal biztosítottuk Földvár lakosságának 
temetkezési lehetőségét a következő évti-
zedekre. A következő időszakban tervezzük a 
Radnóti utca felőli kerítés újjáépítését és ra-
vatalozó épületének teljes felújítását.
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VIZISPORT
A Balatonföldvári Vízisport Egyesület önkor-
mányzatunk támogatásával, új fixüléses 10 
evezős hajót, valamint két sárkányhajót és 
egy evezős ergométert vásárolt, pályázati 
pénzből. Városunk az egyesületet a vizisport 
telep ingyenes használatba adásával támo-
gatja. Az egyesület szervezésében minden 
évben Balatonföldvár ad otthont a Fister 
Kupának, a fixüléses tízevezős hajók orszá-
gos bajnokságának, ahol a földvári sportolók 
rendszeresen jó eredményeket érnek el. A vi-
zisport telep a bázisa az iskolában folyó Suli 
Sárkány programnak, ahol a földvári iskolások 
szintén országos eredményeket hoznak évről 
évre. Az evezés mellett a gyerekek a vitorlá-
zás alapjaival is megismerkedhetnek, több 
mint 20 éve a földvári fiatalok az egyesület 
szervezésében ingyenesen vehetnek részt a 
nyári táborokban.

SPORTPÁLYA
Pályázati forrásból elbontottuk a régi, ro-
mos sportöltöző épületét, helyére új közös-
ségi szolgáltató teret létesítettünk. 

FOCIPÁLYA
Pályázati forrás felhasználásával műfüves 
labdarúgópálya készült, továbbá szintén pá-
lyázati forrásból felújítottuk a sportöltöző 
épületét, melyben a melegvíz ellátását nap-
kollektorokkal biztosítjuk. Korszerűsítettük 
a futballpályát és szabadtéri sporteszköz 
parkot hoztunk létre. A labdarúgó egyesület 
működését önkormányzatunk éves szinten 
2.5 millió forinttal támogatja.
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BAJOR GIZI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Energetikai korszerűsítés során, geotermi-
kus energiából üzemeltetett fűtési és hű-
tési rendszert kapott a közösségi ház, teljes 
külső fali és tetőtéri hőszigetelés épült ki, 
valamint az összes kültéri nyílászáró és a te-
tőburkolat cseréje is megtörtént. A belső te-
rek burkolatának jelentős része is megújult az 
épületben.

56-OS EMLÉKMŰ
56-os emlékművet készítettünk. Przudzik 
József balatonföldvári festő és szobrászmű-
vész alkotása az Európa-parkban látható.

SZOBOR
Felújítottuk a Motel utcai Széchenyi-szobor 
talapzatát és környezetét. A településala-
pító gróf Széchényi Imre mellszobrát idén 
állítjuk fel.

SZABADTÉRI SZÍNPAD
A Zöld Város elnevezésű projektcsomag kere-
tében megvalósul a Szabadtéri Színpad teljes 
újjáépítése, funkcióbővítése valamint a kör-
nyezetének és a Központi Parknak a felújítása.
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