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Tárgy: 2016. évi turisztikai szezon előkészítése
Az előterjesztést készítette: Mészáros Miklósné turisztikai referens
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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az előzetes turisztikai szakmai várakozások szerint 2016 nyarán több bel- és
külföldi turista fogja úticélnak a Balatont választani és erre nekünk is fel kell
készülnünk. A www.szallas.hu márciusi adati alapján Balatonboglár az 5.
legkeresettebb nyaralóhely.

Az előterjesztés készítésében a következő munkatársak vettek részt:
Kánya Erika, Gergely Piros, Hujber Lászlóné, Szabó György, Györkös Zsolt,
Keserű Zoltán, Nikolits Ágnes, Pajor János.

Figyelembe véve az előzetes képviselő-testületi döntéseket a Boglárkártyáról és a Buborék Élménystrandról külön testületi határozatokat kell
elfogadni a komplex előterjesztés elfogadása előtt.

Balatonboglár, 2016. április 14.

Mészáros Miklósné
Turisztikai referens

Határozati javaslat:

Balatonboglár

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

turisztikai szezon előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

a

2016.

évi

Fischl-ház és turisztikai információs iroda

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az idei nyáron ismét szezonális jelleggel kívánjuk működtetni a turisztikai
információs irodát és a kiállítóhelyeket a Fischl-házban.
Nyitva tartás:
Kiállítások:
2016. május 17-től június 20-ig és augusztus 21-től szeptember 9-ig a hivatali
nyitva tartási időben (hétfő-csütörtök 08.00 – 16.00, péntek 08.00-12.00)
Június 20. - augusztus 21.
Hétfő – péntek:

08.00 – 18.00

Szombat – vasárnap:

10.00 – 16.00

A múzeum a nyitva tartási idő alatt végig látogatható, szezonon kívül pedig a
rendes hivatali munkarenden felül előzetes bejelentkezésre kinyitjuk a kiállítást.

Az állandó alkalmazottak mellett legalább egy, több nyelven beszélő boglári diák
alkalmazottra lenne szükség. Az irodában és a múzeumban így három idegen
nyelven (angol, német, orosz) is tudunk információt és tárlatvezetést nyújtani.

A személyes, telefonos és e-mailben adott információk mellett - igény szerint részt veszünk a helyi kiadványok, plakátok és a honlapra felkerülő cikkek,
felhívások szerkesztésében, fordításában, lektorálásban a turisztikai tanácsnokkal
valamint a helyi intézményekkel és programszervezőkkel együttműködve. Ellátjuk a

kiadványokkal az információs pontként is működő helyeket (pl. bUBORÉK,
Kalandpark, Borudvar, Urányi), helyi és környékbeli vállalkozókat. Részt veszünk a
helyi kiemelt rendezvények szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában,
sajtóanyagok elkészítésében, kiküldésében és a testvérvárosi kapcsolatokban.
Kiemelt feladataink közé tartozik a Boglár Kártya értékesítése.

A boglári invitatív kiadványból tavalyról elegendő mennyiség maradt meg, a
szerkesztése miatt a megmaradt példányok idén is felhasználhatóak lesznek.
Javaslatunk lenne, hogy tapasztalataink szerint a rendezvénynaptár ne havi
bontásban, hanem egész szezonra egy kiadványban készüljön el, és
tartalmazza a kiadványból még hiányzó turisztikai célpontokat (pl. Szent Erzsébet
Park, lengyel emlékszoba, kutyabarát-helyek). A programokról a szervezők és a
város minden alkalommal külön plakátot, szóróanyagot is készítenek, de így jobban
áttekinthető lenne. Kérjük, hogy a kiadvány szerkesztésébe vonják be az iroda
munkatársait is.

Évek óta bevált, hogy a múzeumban egész nyáron egy állandó kiállítás van, mely
éppen ezért minden nap (szünnap nélkül és napközben folyamatosan)
látogatható az irodával együtt. Ezt minden kiállítóhelyen javasoljuk (pl. kápolnák,
Pincetárlat), hiszen ez jobban szolgálná a látogatókat, különösen olyan időben,
amikor pl. nem lehet strandolni. A legtöbb vendég a délelőtti órákban keres
magának jó időben is más látnivalót és elfoglaltságot.
Hiszünk abban, hogy az idei nyár a tavalyinál is jobb lehet.
Balatonboglár, 2016. április 14.

Mészáros Miklósné
Turisztikai referens

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2013. (V.30.) számú
határozatával hozta létre településkártya-rendszerét. A kártya igénylésének és
használatának szabályain az előző évi tapasztalatok alapján 2014-ben és 2015-ben
is módosított a testület.
Kijelenthetjük, hogy a bevezetett Családi kártya hamar népszerű lett és az itt
nyaralók részére biztosított kedvezményekkel is sokan éltek.
Többen felvetették, hogy a kártyakiadás szabályain lazítani kellene, ezt azonban
több szempontból sem tartjuk támogathatónak.

- A kártya igénylésének és kiadásának rendszere névhez (családhoz) kötött.
- A regisztráció alkalmával az igénylők fényképes kártyát kapnak, melyet a
rendszer rögzít.
- A kiadáskor az igénylő aláírásával igazolja, hogy a város felé tartozása nincsen, ez
ellenőrizhető.
- A kártya regisztrációja és nyomtatása jelenleg csak egy gépen lehetséges (Fischlházi információs iroda). A kártya önköltsége mintegy 1 Euro + a nyomtatás.
- A rendszer statisztikai adatok vezetésére is alkalmas.
Amennyiben a kártyát névtelenül és fénykép nélkül, biankó kiállítanánk (melyre a
mostani számítógépes rendszer nem alkalmas!), úgy lehetőséget adnánk arra,
hogy a kártya bárkire átruházható, bárkinek átadható legyen az előzetes ellenőrzés
nélkül. Több vállalkozó jelezte, hogy ilyen feltételek mellett nem vállalják a
kedvezmények megadását és kilépnek a rendszerből. Ebben az esetben az is
meggondolandó, hogy a város a saját intézményeiben, létesítményeiben megadja-e
az eddigi, igen magas szintű kedvezményeket, hiszen ez már nem szolgálná

egyértelműen a bevezetés eredeti céljait (vendégszám növekedése, kurtaxabevételek), mely a tavalyi évben megvalósult. A kártyákról szórólap és plakát is
készült, melyet az elfogadóhelyek bővülése szerint folyamatosan frissítettünk.
(mellékelve)

Az eddigi kiadási rend egyáltalán nem volt nehézkes, mindössze néhány perces az
ügyintézés, az iroda hétköznapokon 08.00-18.00 óráig, hétvégén 10.00-16.00 óráig
tart nyitva. A személyes kiadás és átvétel mellőzése pontosan a kártya értelmét
kérdőjelezné meg. Az igénylők a szolgáltatással meg voltak elégedve, többen örök
emléknek tekintik a fényképes kártyát nyaralásukról.

Az új kártyakiadó terminálok bevezetése természetesen magas költségekkel jár, de
megoldható, amennyiben egy közös ponton lehet összegezni az igényléseket. Eddig
a város volt egyedül a kártyakiadó, a vállalkozók ehhez nem járultak hozzá, a
kiszervezés a jelenlegi rendelet szerint nem lehetséges. Lehet telepíteni leolvasó
terminálokat is a fő elfogadóhelyekre, de ennek is költségvonzata van. Ezek nélkül
a jogosult kártyahasználók azonosítása a fénykép alapján történik.

A kedvezmények jelenlegi mértékéről, az eddig csatlakozott önkormányzati
intézményekről, elfogadóhelyekről és vállalkozásokról pontos kimutatást vezetünk,
valamint rendelkezésünkre áll a kártyát eddig igénylők (meghosszabbítók) aláírt
nyilatkozata is. Az elfogadóhelyekkel folyamatos kapcsolatban állunk, szórólapokkal
látjuk el őket és újabb belépőket szervezünk.

Megkerestük a Sárkány Informatikai Zrt-t, a szoftver tulajdonosát az esetleges napi
kártyakiadással kapcsolatban, mely az előző havi bizottsági és testületi ülésen

felmerült. (Válasz a mellékletben.) Nemcsak a költségek, hanem tapasztalataink
alapján sem javasoljuk a bevezetését.

A kedvezmények csökkentésének mértéke is felmerült az önkormányzat által
fenntartott

helyeken,

mellyel

egyetértünk,

amennyiben

a

belépődíjak

nem

csökkennek, különben a kártyát nem fogják kiváltani. A drasztikus kedvezménycsökkentést a Buborékban nem támogatjuk, az eddigi 50% helyett a 33,33%-ot
javasoljuk (ez kerek összeg a belépőknél), hiszen a tavaly kiváltott kártyák
tulajdonosait sem érheti kár. A Gömbkilátóban és a kiállítóhelyeken maradhat az
eddigi kedvezmény.

A Boglár-kártya igénylésének és használatának szabályainak módosítására a
következő javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslatok:
1.) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkártyarendszer igénylésének és kiadmányozásának módját változatlanul fenntartja.

2.) A személyes kártya éves díja 2016-ban 1000 Ft, az előző években kiváltott
kártyák meghosszabbításának díja 1000 Ft. A családi kártya éves díja
2016-ban 2500 Ft, az előző évben kiváltott kártyák meghosszabbításának
díja 2500 Ft. (Nyilatkozat mellékelve)

3.) Balatonboglár Város Önkormányzata felhívással fordul a város területén működő
vállalkozásokhoz, rendezvényszervezőkhöz (szállás, vendéglátás, kereskedelem,
egyéb szolgáltatások), hogy a kártyatulajdonosoknak nyújtott kedvezményekkel

csatlakozhassanak a rendszerhez. A csatlakozókkal az Önkormányzat az adott évre
szóló megállapodást köt. (Szándéknyilatkozat és elfogadóhelyek mellékelve)

4.)

Balatonboglár

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

Boglár

kedvezményeit saját elfogadóhelyein az alábbiak szerint határozza meg:
Buborék: ….. % (eddig 50%)
Kiállítóhelyek: …. % (eddig 50%)
Gömbkilátó: …. % (eddig 50%)

Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Markó Péter jegyző
Határidő: Azonnal

Kártya

BUBORÉK

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület előzetes kérése alapján összehasonlítást végeztünk a hasonló
környékbeli strand- és élményfürdők belépődíjairól. Megállapíthatjuk, hogy áraink
nem

magasak,

sőt,

sok

tekintetben

kedvezőbbek.

(Nálunk

nincsen

külön

strandbelépő, parkolási díj és nem kell csúszásonként fizetni.)

Az eddigi tapasztalatok alapján javasoljuk a Boglár Kártya kedvezményének
csökkentését, a Zorb üzemidejének korlátozását, valamint külön jegy bevezetését
az ugrálóra.
A nyitva tartási időt 10.00 – 20.00 órában javasoljuk 2016. június 4-től 2016.
szeptember 4-ig (A nyitva tartási időt az időjárás is befolyásolja.)

A személyzet az IMI-n belül átcsoportosítható, úszómesterek és pénztárosok
alkalmazása kötelező, emellett diákokat alkalmazunk évek óta.

A következő módosításokra teszünk javaslatot:

1.

Balatonboglár

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

eltörli

a

Buborék

Élménystrandon a napijegyet, az 1 és 3 órás jegyek árán nem változtat.
2. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete bevezeti a Buborék
Élménystrandon a kísérőjegyet, mely egységesen 300 Ft és erre megkülönböztető
színű karszalagot vezet be. A kísérőjegy nem jogosít fel az élményelemek
használatára.

3. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint, a
Boglár-kártya és a Buborékban adott egyéb kedvezmények (nyugdíjas, csoportos,
családi) nem vonhatóak össze.

Balatonboglár, 2016. április 15.

Györkös Zsolt
IMI irodavezető

KFSz

Turisztikai szezonra való felkészülés

A Közterület-fenntartó Szervezet 2016 évben a parkok turisztikai szezonra
való felkészülését már megkezdte. A parkok lombgyűjtése már befejeződött,
az elszáradt cserjék, fák metszése, virágágyak gazolása, az útpadkák,
járdák, burkolt terek takarítása már javában folyik. A 2016-os esztendőben
is a hagyományokhoz híven „A Föld világnapja” alkalmából a szemétszedést
megszervezzük. Biztosítjuk a hulladékgyűjtő zsákokat és a kesztyűket. A
zsákokba

gyűjtött

szemetet

ártalmatlanító

helyre

szállítjuk.

A terek virágosításához saját előállítású virágokat használunk, továbbá
virágba öltöztetjük városunk villanyoszlopait is. Az idei esztendőben is
nevezünk „A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY”-re.
Folyamatosan végezzük a parki berendezések - padok, hulladékgyűjtők,
térképtartók,

buszvárók

–

javítását,

festését.

A

buszvárók

és

hulladékgyűjtők takarítására is sor kerül.
A szökő- és ivókutak beüzemelését már megkezdtük.
A településen élőket és az intézményeinket arra ösztönözzük, hogy
környezetüket

virágosítsák.

Ehhez

úgy

járulunk

hozzá,

hogy

az

intézményeinknek, civil szervezeteinknek ingyenesen, az üdülőknek, helyi
lakóknak önköltséges áron tudunk virágot biztosítani, mert valljuk, hogy a
kertek virágpompája is a város ékessége.

A felkészülések mellet a napi feladatok sem maradhatnak el, így azokat
folyamatosan elvégezzük. Ilyenek például a fűnyírás, napi szemetezés, napi
karbantartások,

egyéb

kommunális

feladatok,

intézményeknél

végzett

munkák, és a rendezvények előtti és utáni takarítások.
A Balatonbogláron élő munkanélküliek foglalkoztatására az egyik lehetőség a
Vízügyi Igazgatóság Siófoki Üzemegysége által irányított „Vízügyi közmunka
program”, melyben 13fő foglalkoztatására van lehetőségünk. A dologi
kiadások

a

KFSZ-t

terhelik.

Elsődlegesen

vízügyes

feladatokat

kell

ellátnunk, csak utána jöhetnek a városi fenntartási feladatok. Némi
szerencsénk azért van, mert Balatonbogláron kevés a Vízügyi Ig-hoz tartozó
terület, így több idő jut a városi területek fenntartására..
Az Önkormányzat által és a vízügyesekkel együttesen foglalkoztatottak
száma 25fő.

Nyári ügyeleti rendszer
A Közterület-fenntartó Szervezet a 2016. évi nyári szezonban is az előző
évek

gyakorlatát

követve

fontos

elvégzendő

feladatát,

a

köztéri

hulladékgyűjtők ürítését és a hulladék-ártalmatlanító helyre szállítását
hétvégeken /szombat, vasárnap, ünnepnap, rendezvények alkalmával/ 6-8
óra között végzi.

Beosztott gépkocsi HEG-469 +rakodó. A gépkocsivezető elérhetősége: 0620-2649535

A

rendkívüli

események

/vihar,

felhőszakadások…/

rendkívüli

munkavégzéseket indokolnak.
Ezekben az esetekben és minden más esetben a rendkívüli feladat ellátását,
a

dolgozók

berendelését

az

intézmény

vezetője

végzi

és

irányítja.

Elérhetősége: 06-20-9566-408.
A piac oly népszerű Balatonbogláron, hogy mindenképpen készülünk az
üzemeltetésére.
2016. 04. 15. - 2016.11.30-ig a hét minden napján 6 óra és 14 óra között
tarjuk nyitva.

Balatonboglár 2016. április 07.

Hujber Lászlóné
KFSZ ig.

Balatonboglári nyár
A Platán strandi homokos pálya központi szerepet játszik a Város nyári sport
életében.

Terveink

között

szerepel a

kibővítése,

ugyanis

mindhárom

homokon játszott sportágnak, strandröplabda, strandkézilabda, strandfoci,
országos szintű verseny megrendezésének nagyobb méretű pálya a feltétele.
Amennyiben ez megvalósul, terveink között szerepel több száz résztvevővel,
egy országos kézilabda utánpótlás torna megszervezése a június 24-26-i
hétvégén, illetve a július 29-31-i hétvégén egy strandröplabda országos
bajnoki forduló lebonyolítása, élő tv közvetítéssel. Nagy az érdeklődés a
pálya iránt.
A Nemzeti Kézilabda Akadémia az augusztus 26-28-i hétvégén tervezi egy
nemzetközi torna (II.NEKA kupa) megszervezését nagynevű külföldi klubok
részvételével, az új csarnokban már.
A BBSC futball csapata nyáron, gyönyörű, új környezetben játssza bajnoki
mérkőzéseit az Urányi területén.

Szabó György
sportreferens

Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
8630 Balatonboglár, Árpád utca 17
tel.: 06/85 550 063; 06/30 640 9072

http://www.vkkboglar.hu/ e-mail: kulturhaz@balatonboglar.hu

BALATONBOGLÁR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Tárgy: Turisztikai szezon

8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11-13

előkészítése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő - testület!

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ a nyári szezonban a
városunkba

érkező

vendégek

szórakozási,

művelődési

igényének

megfelelő

programsorozat biztosítását elsősorban a KULTKIKÖTŐ- és a BÁBEL SOUND
szervezőivel együttműködve tervezi. Előzetes megbeszélések alapján július 01-től
augusztus 20-áig a művelődési ház dolgozói segítői lesznek a programok
megvalósulásában, a művelődési ház udvarán és a Vörös Kápolna előtti téren
helyet adunk a rendezvényeknek.
Mivel

délutáni-esti

programokról

van

szó

és

elsősorban

ehhez

kérik

az

együttműködésünket a szervezők, ebben a másfél hónapban napközben ügyeleti
beosztással tervezzük az intézmény nyitva tartását munkanapokon 8-16

óráig. Természetesen az esti programokon a munkatársakkal a szervezők
igényeihez alkalmazkodva dolgozunk.

Június közepétől újra megnyitjuk a művelődési házban a játszószobát, ahova rossz
idő esetén a kisgyermekes családokat szeretettel várjuk.
A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ szervezésében június 10-étől
szeptember 01-ig időszaki kiállítások láthatóak a Pincetárlatban, a Vörös-és Kék
kápolnákban.
A Pincetárlatban a Balatonboglári Borgazdaságnak szeretnénk emléket állítani, míg
a kápolnákban Molnár Györgyi festőművész, Bagó Bertalan festőművész és Klotz
Miklós fotóművész alkotásai lesznek láthatóak.
Kiállítás megnyitók időpontjai: június 10.; július 08.; augusztus 12.
A teremőri feladatokat megbízási szerződéssel felvett dolgozók látják el heti 48
órában,
1 szabadnappal.
A szezon meghosszabbításra szeptemberben az elmúlt években nagy sikerrel zajló
civil

főzőversenyt

tervezünk.

Október

elején

XVI.

alkalommal,

Töklámpás

Fesztivállal várjuk a vendégeket!
A városban zajló rendezvényeket továbbra is megállító táblákon és
plakátotokon hirdetjük.
A programjainkat folyamatosan meg jelentetjük az intézmény és a város
honlapján, (http://vkkboglar.hu/; http://www.balatonboglar.hu/) valamint
havonta a városi újságban közzé tesszük.
Balatonboglár, 2016. április 13.
Tisztelettel:
Gergely Piroska igazgató

