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ELŐTERJESZTÉS A 2017. OKTÓBER…….. KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRE
Tárgy: 2017 évi turisztikai szezon komplex értékelése
Készítette: Hujber Lászlóné KFSZ ig.
Tisztelt Képviselő Testület!
Balatonboglár 2017-ban is vendégváró, turistacsalogató település volt. Ezért egész évben a
város fenntartási feladatinak elvégzésében mindig napra készen kellett, hogy legyünk. 37 ha
zöldterület fenntartásáról gondoskodtunk.
A téli hónapok feladatai voltak a síkoság-mentesítés és hó eltakarítás.
Ezen időszakban kezdtük meg a parki berendezések felújítását, hogy a turisztikai szezonra
leápolva kicsinosítva, a köztereken az ide látogató vendégeket szolgálja. A közterület
takarításokkal és a parkokban, végzett tavaszi nagytakarítás után fákat, cserjéket metszettünk.
A villamos hálózat alatti nyeséseket EON-os szakemberek végezték, a keletkező nyesedéket
pedig szervezetünk szállította el.
Ezután kezdtük meg a virágágyások előkészítését, beültetését. A 2017 év fenntartási
munkáiban változások történtek. Képviselői döntés értelmében a KFSZ feladatai körébe került
a Platán strand feltöltött terület része, a Bója közi strand, Szt. István tér Fonyódi u-i parkoló, a
Fonyódi u-i zöldterület és a Jamai patak melletti zöldterület. Ez több mint 10 ha-s terület ami
a többlet feladatot jelentett a szervezet számára. A fenti területek illemhelyeinek
működtetését, a keletkezet hulladék összegyűjtését, elszállítását, a strandi vállalkozók
végezték megállapodás alapján.
A 2017 évben a meg növekedett feladatokhoz sokkal kevesebb munkaerőt tudtunk felvenni.
Okok: a közmunka programba közvetíthető munkaerő nem volt alkalmas a feladataink
ellátására, szezon közben többen felmondtak, sajnos az állandó alkalmazottak közül is volt.
elvándorló. Oly nagy a közmunkás bér és a minimál bér közötti különbség, hogy a
bérfeszültség negatívan befolyásolja a munkához való hozzáállást, amit 2018-as
bérváltozások tovább fokozzák. 2018 évben szeretnénk legalább a 2017 évben gépkezelőként
alkalmazott közmunkásokat és a kertészeti betanított munkakörben dolgozókat éves
munkaszerződéssel, munkatörvénykönyves formában /nem közalkalmazotti státuszban/
felvenni, és csak a néhány közmunkást alkalmazni.
Megtermeltünk és kiültettünk 33 500db egynyári virágot, és közel 3000db virág palántát
pedig értékesítettünk.
Ahhoz, hogy az ide látogató turista elégedett legyen a környezetével, tisztán kellet tartanunk
útjainkat, járdáinkat, az árkokat, zöldterületeinket. A napi hulladék gyűjtéssel közel 100 t
köztéri hulladékot gyűjtöttünk és szállítottunk ártalmatlanító helyre. A zöldhulladék /lomb,
nyesedék/, és az árkokból, útpadkából kitermelt por és gaz további 100t elszállítását jelentette.
A városban egy kiépített öntöző rendszer fúrt kúttal és 3db szökőkút és van. Üzemeltetésük és
karbantartásuk is a KFSZ feladata volt. Üzemeltettük a nyilvános illemhelyet a Vörösmarty

téren és a megújult WC-t a Szent Erzsébet parkban. Az illemhely üzemeltetés bevétele
230ezer ft lett. A turisták körében is oly népszerű élelmiszer piac már 2012 évben újjá
született, és így kultúrált körülmények között működhetett tovább. A piac üzemeltetését 2017
évben is a KFSZ látta el. A piaci árusok száma az egész év tekintetében ugyan csökkent, de a
fő szezonban az asztalok kihasználtsága maximális volt. A piaci a népszerűsége mellett
bevételt is termel, ami 2017 évben várhatóan 600 ezer ft lesz. A vendégek visszajelzései
alapján elmondhatjuk, hogy településünkért végzett munka nem volt hiábavaló. Ezt mondjuk
annak ellenére is, hogy az idén is sok volt a rongálás, vandalizmus Balatonbogláron. A
megrongált parki berendezéseket, útba igazító táblákat, az összetaposott virágágyásokat a
lehetőségekhez mérten azonnal kijavítottuk.
Tevékenyen részt vettünk a városi rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában. /halászlé
főző verseny, aug. 20-i Szüreti fesztivál, / A turisztikai szezon ugyan véget ért, de
szervezetünk most sem hagyhatja magára a várost, folytatnunk kell a parkok őszi munkáit.
Ilyenek, pl. lomb gyűjtés, díszfák, sövények, cserjék ifjító metszése.
A virágágyak őszi beültetése kiemelt fontosságú feladat számunkra. Szeretnénk, ha tavasszal
is virágos város fogadná az ide látogatókat. 2017 őszén 4000db árvácska és 5000db Tulipán
került az ágyásokba. Valljuk és hisszük, hogy az elvégzett munkáink Balatonboglár, és az ide
látogató turisták javát szolgálták és a jövőben is azt szolgálják.
Tisztelt képviselők!
Beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Balatonboglár 2017. október 27.

KFSZ ig.

