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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A Platán strandot üzemeltető VG Komplex Kft. és a Sziget strandot, a Kodály
utcai; a Fiumei utcai; a Bója közi strandot üzemeltető Közterület-fenntartó
Szervezet, valamint a Jankovich telepi strandot üzemetető és a vasúttól északra
lévő Jankovich telepi közterületek fenntartási munkáit végző Szilák András
vállalkozó megküldték a strandok 2018. évi üzemeltetésről készült
beszámolóikat, melyet mellékelek.

Határozati javaslat:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandüzemeltetők
beszámolóit elfogadja.

Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Határidő: azonnal
Gáspár László
Referens
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Beszámoló Platán strand 2018
Az idei évben május 1-én vettük át a strand üzemeltetését.
A szezonkezdetre a felkészülést így csak ezután tudtuk megkezdeni.
A veszélyes fák vágása és metszése így a szezon elejére tolódott. Idén is több fát
vágtunk ki és az elkövetkező években is várhatóan gyérülni fog az állomány.
Ezen fák kivágása illetve a korábbi évek alatt kivágott veszélyes fák pótlására
szükség lenne. A főbejáratnál lévő platán fák kritikus magasságukat érték el, a
száraz ágak metszése már nagyon nehéz.
Az idei szezonban is szerződést kötöttünk az Ifjúsági Vöröskereszttel, hogy
lássák el a strandi elsősegély-nyújtást, ezzel is emelve a szolgáltatások
színvonalát.
Idén is több meghibásodás történt a játszótereken, melyek egy részét tudtuk
javítani, de komoly felülvizsgálatra lenne szükség anyaghibák miatt (deszkák
rohadnak).
A hajójátékot részlegesen felújítottuk.
A sportpálya mellett lévő lelátó deszkázata cserére szorul, toldozva-foltozva
van.
A „Buborék” bejárata előtti ovális növénysziget deszkázata szintén korhadt,
balesetveszélyes, javításra szorul.
A Balaton állandó magas vízállása miatt a partvédőműből idén is több nagyobb
rész kiszakadt. Javítása szükséges.
A strandon lévő nádasok területe évről-évre egyre nagyobb, folyamatosan
csökken a strand vízfelülete és a látképet kitakarja.
Az idei évben a kabinokat és értékmegőrzőket a korábbi évekhez hasonlóan
használták ki, üzemeltetése veszteséges. A korábban kialakított baba-mama
szobát a strandolók ingyen használhatták.
Az idei évi Babel Sound Fesztivál zökkenőmentesen lezajlott.

3

Az idei Szüreti Fesztivál lezajlott. A fesztivál ideje alatt a „feltöltési WC-t”
strandnyitvatartási időben ingyen használhatták a vendégek, a főépületi wc-ket
díj ellenében.
A kutyás strand korábbi kijelölése miatt, és a médiában megjelent téves
információk miatt az idei évben sokkal több kutyás vendég volt a strandon, mely
nagy problémát jelentett, mivel hatósági jogkörrel nem rendelkezünk, így ezen
kutyatulajdonosokat nem áll módunkban szankcionálni.
A közterület felügyelők intenzívebb jelenléte sokban segítene a strandon.
A korábban kihelyezett mozgáskorlátozott beemelő szerkezetet az idei
szezonban egyszer tudtuk használni, meghibásodott. Javítását várjuk.
A strandi főépületek nyílászárói felülvizsgálatra szorulnak, esőben beázik.
Örömmel vettük tudomásul, hogy a tetőcsere elkezdődött, melynek
szükségességét korábban jeleztük.
Az idei szezonban átlagon felüli látogatottsága volt a strandnak, nemcsak
rendezvények idején.

Balatonboglár, 2018. szeptember 12.

Gacs László
ügyvezető Boglári Kék Bálna Kft.
Platán strand üzemeltető
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Balatonboglár Város Önkormányzata Közterületfenntartó Szervezete
8630 Balatonboglár, Gyep u. 25.
: (85) 350-789
E.mail:bbkfsz@freestart.hu

ELŐTERJESZTÉS A 2018 SZEPTEMBER…….-I KÉPVISELŐ TESTÜLETI
ÜLÉSRE
TÁRGY: 2018 ÉVI BESZÁMOLÓ A KFSZ STRAND FENNTARTÁSI MUNKÁIRÓL
BÓJA KÖZI STRAND, FIUMEI UTCAI STRAND, KODÁLY UTCAI STRAND, SZIGET
STRAND, FONYÓDI UTCAI ZÖLDTERÜLET, PLATÁN FELTÖLTÖTT TERÜLET
Tisztelt Képviselő testület!
2018. május 1-től a Közterület-fenntartó Szervezet fenntartási körébe tartozó strandok
kibővültek. A Bója közi strand, a Fonyódi utcai zöldterület, Platán feltöltött terület fenntartási
munkái, mellé megkaptuk a Sziget strand, a Fiumei strand, és a Kodály strand fenntartási
feladatait. A több mint 10 ha területtel nőt a KFSZ fenntartandó területeinek nagysága. Nem
probléma mentesen, de megoldottuk a fenntartási feladatokat.
A KFSZ létszáma és technikai adottságai nem tették lehetővé a hulladékgyűjtők ürítését, és a
hulladék ártalmatlanító helyre szállítását, és a strandi illemhelyek üzemeltetését így a feladat
ellátását megrendeltük a Kék Bálna Kft-től és Szilák András vállalkozótól.
A strandokon lévő összes vízbejáró lépcsőt felújítottuk. A lépcső járófelülete új padozatot
kapott, azt pedig új csúszás gátló borítással láttuk el. A sziget strand és Kodály strand
padjainak léc borítását újra cseréltük és festettük. A csúszás mentesítő borítás takarítását csak
úgy tudtuk megoldani, hogy a két szakipari dolgozó, reggelente egy magasnyomású mosóval
letakarította a rárakódott algát, és madár ürüléket. Elvégeztük a lídós partszakaszok kaviccsal
való feltöltését. A fenntartási kör tovább bővült az új játszótéri elemek fenntartásával. A régi
játszótéri elemeket ott ahol kellet megjavítottuk, újra festettük, és a biztonság technikai
elemeiket felülvizsgáltuk, ha kellet újra cseréltük./kapaszkodok, korlátok, csavar borítások/
Legnagyobb problémát a Nyári ludak, Vad kacsák, Hattyúk ürülékének összetakarítása
jelentette, a létszám gondjaink miatt. Így azt csak a munkaidőn kívüli munkavégzés
elrendelésével, plusz bérért tudtuk megoldani. A parti vízmosások helyreállításait nem tudtuk
megoldani, de azon leszünk, hogy a következő szezonra az is elkészüljön.
Amennyiben a 2019 évi szezonban a strandi fenntartási feladatokat a képviselő testület, a
2018 évihez hasonlóan szeretné megoldani, akkor a költségvetés készítésekor a létszám
tervezésénél ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és biztosítani kell a strandok
működéséhez szükséges megfelelő létszámot.
A szezonon kívüli időszakban tervezzük a parki berendezések karbantartását, javítását.
Október 1-től pedig a vállalkozók szerződésének lejárta után az összes strand fenntartási
munkát szervezetünk kell ellátnia.
Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását.
Balatonboglár 2018. szeptember.11.

KFSZ ig.
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Beszámoló a Jankovich telepi strand 2018. évi üzemeltetéséről, fenntartásáról

Ez év május 1.-jén az önkormányzattal kötött szerződés alapján kaptam vissza nagy
örömömre, egy évre a Jankovich telepi strand üzemeltetésének jogát.
Helyzetemet nagyban könnyítette, hogy a Közterület Fenntartó Szervezettől vehettem át a
strandot, és így nem kellett a „nulláról” kezdeni az üzemeltetésre való felkészítést. A lejárókat
is szépen felújították. Az új WC blokkok is tovább emelik a strand színvonalát. Megjegyzem
a megnövekedett vendéglétszám miatt, főleg a patak melletti WC kapacitása kevésnek
bizonyult. Bővíteni kellene a WC férőhelyeit (leginkább a férfi oldalon), mert nem utolsó
sorban a Bójaközi strand ezen szolgáltatásait is ez a WC látja el. Valamint igény lenne a WC
külső oldalára falikút felszerelésére (nem nagy beruházás). Zuhanyzási lehetőség egyedül
ezen a strandon nincs, úgy gondolom itt is szükség lenne rá.
A part füves területét még tavaly sikerült helyreállítani, de szükség van kisebb nagyobb
javításokra a magas vízállás miatt. A jelenlegi partvédőmű alacsony ehhez a vízálláshoz. Ha
továbbra is marad a magas vízszint, a partvédőműveket meg kell magasítani, erősíteni, mert
állandó problémát jelentenek majd a viharok által tönkretett partszakaszok. A meglévő
partvédőmű helyenként javításra szorul, sok helyen felrepedezett.
Az idei Üdülőhelyi Fórum fő témája ismét a „kutyakérdés” volt. Jó volna végre ezt a
problémát megnyugtató módon rendezni. Ez gondolom a többi strandokon is problémát
jelentett. Tiltótábláknak jobban érvényt kellene szerezni, hatékonyabban kellene
szankcionálni.
Balatonboglár, 2018. szeptember 12.

Szilák András e.v.
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