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Siófoki kézilabdacsarnok: saját cége kezdte, a sógoráé
fejezi be

Orbán Viktor VIP-páholya, Tiborcz István, Mészáros Lőrinc. És alighanem minden jogszerű.

Sógorának négy fős strómancégével fejezteti be a kézilabdacsarnok építését a siófoki kézilabdaklub
tulajdonosa – írta nemrég az Alfahír. Azóta megtudtuk azt is: Fodor János a létesítmény építésének
első fázisában még ennyire sem adott a látszatra, akkor, három éve ugyanis még nem a sógora,
hanem a saját cégét bízta meg e nemes feladattal…

Hát persze, hogy felbukkan Mészáros Lőrinc is a siófoki kézilabdacsarnok

mutyistái körül!
Mint azt tegnap megírtuk, a Siófok KKC úgy íratott ki közbeszerzést a helyi
kézilabdacsarnok 1,8 milliárdos befejezésére, hogy azt a klub ügyvezetője, Fodor János
sógorának strómancége nyerhesse el. A hírek alapján arról is írtunk, a beruházást nem a
kedves sógor négyfős cége fogja elvégezni, hanem Orbán vejéhez köthető állandó
nyertesek: az Elios és a West Hungária Bau.

Egy négyfős strómancéggel közbeszerzett magának csarnokot a siófoki
kézilabdaklub menedzsmentje
A Peszter Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte a siófoki Kiss
Szilárd sportcsarnok befejezési munkálatait - szúrta ki a Menedzsment Fórum. Mivel a cég
munkavállalóinak száma (az úgynevezett átlagos statisztikai létszám) mindössze 4 fő, így
lehetetlen is, hogy ők maguk kivitelezzék a Siófok Kézilabda Klub Sport Egyesület (Siófok
KKC) által kért munkát, melynek becsült összege 1,8 milliárd forint.

A siófoki módi a fideszes módi, avagy Rokonok, 2017: „megbízható” partnerekkel nyeretik a
pályázatot, mert úgy minden fillér berkeken, ha úgy tetszik, családon belül marad. A Fidesz-közelinek
emlegetett (de még mennyire közelinek: úgy tartják, „tagja Orbán Viktor VIP-páholyának”) siófoki
építési vállalkozó (korábban a helyi futballklubot is tulajdonolta, majd a női kézilabdára „váltott”) Pro
Pannonia Kft.-je kezdhette építeni a sportcsarnokot, aminek a bekerülési költségét akkor egymilliárd
forintra taksálták, s ehhez a siófoki önkormányzat 300 millió forintos támogatást adott taoönrészként. Merthogy akkor még úgy tűnt, Fodor össze tudja szedni kisebb-nagyobb cégektől a
csarnoképítéshez szükséges tao-forintokat. Hamarosan azonban az építkezés leállt.
Fodor János tavaly (ekkor még a sportcsarnok félkészen állt) azt nyilatkozta a megyei lapnak: „Amikor
belevágtunk, a beruházási értéket egymilliárd forintra becsültük, de ez csak az építési költség, a belső
technika nélkül. Ennyi támogatást, be kell vallani őszintén, nem tudtunk összeszedni. Ma úgy
számolunk, hogy 1,9-2 milliárd forintra lesz szükség a sportcsarnok átadásához. És teljes mértékben
állami pénzen fejezhetjük be, hiszen egymilliárd forint szerepel az ország 2017-es költségvetésében a
Kiss Szilárd Sportcsarnokra és még idén további 900 milliót várunk, ugyancsak központi forrásból.
Amit eddig beleépítettünk, azzal elszámolunk. A város 300 millió forintnyi önerőt adott, amit
beépítettünk a csarnokba”.
Az elszámolás-beépítés kapcsán a városi önkormányzat illetékesei még a tavalyi évben ellenőrzést
folytattak, az erről készült jelentésben információnk szerint felvetették egyebek között azt is:
jogszerű-e, hogy a megbízó kézilabdaklub tulajdonosa a saját cégével köt szerződést az építkezésre?
Úgy tudjuk, jogi szakértő is vizsgálta ezt, ám nem adott egyértelmű választ arra, hogy történt-e
jogsértés, vagy sem, így azután a város nem lépett az ügyben.
A Fodor által emlegetett, várva várt, közel kétmilliárd forintos állami apanázs azóta „megérkezett
Siófokra”, nemrég nekiállhattak a csarnok befejezésének – ahogyan az Alfahír megírta, ezúttal a Fodor
János által vezetett kézilabdaklub kivitelezői pályázatán hogy, hogy nem, a Fodor sógora által
ügyvezetett, mindössze négy fős Peszter Kft. nyert. De persze nem kell amiatt aggódni, hogyan épít
fel, pontosabban fejez be egy sportcsarnokot egy négy fős kft. (melynek, nyilván megint csak
véletlenül, majdnem pont annyi, 453 millió forintos árbevétele volt az elmúlt három évben, amennyit,
450 milliót, pályázati feltételül szabott a megrendelő kézilabdaklub): alvállalkozóként segítségükre

siet például az egyaránt Tiborcz István-közeli West Hungária Bau Kft. és Elios Zrt.
Mellékesen, a nagy „taopénzfaló” siófoki kézilabdaklub taós támogatói között is (vagyis akik a
társasági adójuk egy részét nekik adják) fel-fel tűnik a West-Hungária Bau, akár csak például a
Mészáros Lőrinc-közeli Duna Aszfalt. És persze további összefonódás is van az említettek között:
ahogyan portálunk ugyancsak megírta, Fodor cége, a Pro Pannonia adta el nemrég a balatoni Part FM
(nemfideszes körökben így emlegetik: „párt FM”) rádiót Mészáros Lőrinc egyik cégének.

A legnagyobb beruházó
A város legnagyobb beruházója a kézilabdaklub az utóbbi években – emlegeti ezt gyakran Fodor János
és persze van is benne valami: előbb egy munkacsarnok épült fel, majd a kollégium, végül a
szivacskézilabda-csarnok a legkisebbeknek, több milliárd forintos értéket létrehozva, taopénzből,
illetve állami támogatás révén. Már csak a sportcsarnok elkészülte hiányzik, hiszen az NB I-es női
csapat az egyik helyi általános iskola tornacsarnokában játssza bajnoki mérkőzéseit.
Bevezető szöveg tartalom oldalon:
Rokonok 2017: Orbán Viktor VIP-páholya, Tiborcz István, Mészáros Lőrinc. És alighanem minden
jogszerű.
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