BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 4451-2/2017

Sorszám: 15.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: Balatoni Szövetség – Balaton Napja 2018
Az előterjesztést készítette: Kánya Erika igazgatási ügyintéző

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: HB
Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humán Bizottság!
Három éve – a Balatoni Kör kezdeményezésére – rendezték meg először a Balaton Napja
rendezvényt azok a tóparti önkormányzatok, amelyek elsőként csatlakoztak a programhoz.
A Balatoni Szövetség 2017. október 25. napján tartott elnökségi ülésén a Balatoni Kör
megkeresésére reagálva azt a döntést hozta, hogy a Balaton Napja elnevezésű
rendezvény minden évben előre meghatározott, fix időpontban kerüljön megszervezésre.
Az elnökség a 2018-as évben, a Pünkösd utáni első szombatot, május 19. napját jelölte
meg opcionális időpontként. Az elképzelés szerint a kezdeményezéshez csatlakozó
önkormányzatok a strandokat ezen a napon ingyenesen látogathatóvá teszik, biztosítva az
alapszolgáltatások, mint pl. vizesblokkok nyitvatartása, legalább egy vendéglátóhely
nyitvatartása, illetve animátorok alkalmazása a helyszínen. Az előre lefixált időpont okán
kétféle programcsomag elkészítésére van szükség, jó illetve rossz idő esetére.
A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs levelében kéri a polgármester urat, hogy
lehetőség szerint csatlakozzon a város a felhíváshoz és a 2018. május 19.-i időpontot
helyezze be a jövő évi programtervbe.
Balatonboglár város 2016-ban részt vett a rendezvényen, a helyi borászok bevonásával,
közös koccintásra került sor, valamit a Balatonboglári Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai kvíz és sportprogramok szervezésével vettek részt.
Melléklet:
- Balatoni Szövetség levele
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