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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előzetes turisztikai szakmai várakozások szerint 2017 nyarán több bel- és
külföldi turista fogja úti céljának a Balatont választani és erre nekünk is fel
kell készülnünk.
Az előterjesztés készítésében a következő munkatársak vettek részt:
Keserű Zoltán, Kánya Erika, Gergely Piroska, Hujber Lászlóné, Szabó
György, Nikolits Ágnes.

Határozati javaslat:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
turisztikai szezon előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:
Azonnal
Felelős:
Mészáros Miklós polgármester

2017.

évi

Fischl-ház és turisztikai információs iroda
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei nyáron ismét szezonális jelleggel kívánjuk működtetni a turisztikai
információs irodát és a kiállítóhelyeket a Fischl-házban.
Nyitva tartás:
Kiállítások és információs iroda:
2017. június 6-tól augusztus 25-ig
Hétfő – péntek:

08.00 – 18.00

Szombat – vasárnap:

10.00 – 16.00

Az információs irodában természetesen egész évben fogadjuk az érdeklődőket a
hivatali munkarendben.
A múzeum a szezonális nyitva tartási idő alatt végig látogatható, szezonon kívül
pedig a rendes hivatali munkarenden belül és azon túl is előzetes bejelentkezésre
kinyitjuk a kiállítást.
Az állandó alkalmazottak mellett legalább kettő, 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 és
megkeresés 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 maradt még, a szerkesztése miatt a
megmaradt példányok idén is felhasználhatóak lesznek. Keserű Zoltán képviselő
úrral történt egyeztetés alapján a kiadványt az új megjelenés előtt aktualizálni kell,
és városbemutató kiadványként fogjuk terjeszteni.
A rendezvénynaptárból először egy tavaszi, majd egy nyári kiadvány készül három
nyelven, a tavalyinál több képpel. A programokról a szervezők és a város minden
alkalommal külön plakátot, szóróanyagot is készítenek. Kérjük, hogy a kiadvány és
plakátok szerkesztésébe vonják be az iroda munkatársait is.
A 2016. évi szezonról szóló beszámoló elfogadásakor a képviselő-testület döntött
arról, hogy külön (letéphető) térképet készítünk az idei szezonra, mely a fontos
információkat és látnivalókat is tartalmazza. Erre van a legnagyobb igény a helyiek
és a turisták részéről is. Az előkészítés folyamatban van.
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. Köszönjük, hogy javaslatunk alapján ez a nyitva tartás idén már
a többi kiállítóhelyen is lehetséges.
Javasoljuk, hogy a Platán strandon létesüljön egy városi információs pont, akár a
Kult Kikötővel közösen, ahol az érdeklődőkhöz közelebb vihetjük az információkat,
szolgáltatásainkat.
A Boglár Kártya kiadásának tavalyi módosítása (tartózkodás utáni kiadás) nem
igazán vált be, a bevételek csökkentek. Keserű Zoltán képviselő úrral egyeztettünk,
és továbbgondolásra javasoljuk a következőket:
- A kártya használata személyazonosításra szolgáló igazolvánnyal együtt érvényes;
- A kártyára kerüljön rá az aktuális évre, szezonra szóló érvényesítés, minden
évben más módon;
- A kártyát nem lehet meghosszabbítani, hanem minden szezonban új kártyát kell
kiváltani;

- Felmerült ötletként, hogy a rövid távú tartózkodások esetén kártya helyett
karszalagot alkalmazzunk;
- A kártya-elfogadó helyekkel több éves szerződés készüljön lehetőség szerint;
- Javasoljuk, hogy a kártyát kiváltók között legyen egy nyereményjáték, melyen a
város mellett a kártyát elfogadó vállalkozók is felajánlhatnak nyereményeket.
Reméljük, hogy az idei nyár a tavalyinál is jobb lehet.

Balatonboglár, 2017. április 21.

Mészáros Miklósné
Turisztikai referens

Balatonboglár Város Közterületfenntartó Szervezete
8630. Balatonboglár, Gyep u. 25.
: (85) 350-789

BESZÁMOLÓ A KFSZ FELADATAIRÓL
Tisztelt Képviselőtestület!
Közterület-fenntartó Szervezet feladatai a 2017 évben változtak. A 2016 évben vállalkozó által
fenntartott Fonyódi u-i parkoló, Fonyódi utcai zöld terület, Szent István tér, Bólya közi strand és
a Feltöltött területi strand területe 2017 évben a Közterület-fenntartó Szervezet fenntartása alá
került. Továbbá a sportpálya átadás után szintén a KFSZ fenntartása alá kerül Településünkön a
szervezetünk által eddig fenntartott 27 ha zöldterület kb. 12 ha-l meg növekedett.
Parkfenntartási, köztisztasági és egyéb feladatok ellátása

Fenntartási feladatok
I.
II.
III.

Kötelező
Önként vállalt
Rendkívüli és egyéb feladatok

I. Kötelező feladatok:
Szakmai szempontok szerint a következő feladat csoportok alapján végezzük munkánkat.
1. kiültetésre kerülő palánták előállítása /30000db/

2. park fenntartási feladatok ellátása
-fűnyírás
-fák, cserjék metszése
-virágágyak kialakítása, előkészítése, karbantartása
-parki utak fenntartása
-cserje, rózsa virág ágyak, gazolása
-öntözés
-növényvédelem
-őszi lombgyűjtés
-fásítás
-parlagfű mentesítés/leltárban nem szereplő egyéb önkormányzati területeteken is/
-utcai sorfák karbantartása, veszélyes fák kivágása
-utak melletti zöld területek fenntartása kb. 5ha

3. köztisztasági feladatok ellátása

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

-köztéri hulladékgyűjtők ürítése
-járdák, útpadkák, buszvárók kerékpár utak tisztántartása
-illemhelyek üzemeltetése
-síkosság elleni védelem
piac üzemeltetése
játszóterek üzemeltetése
karbantartási feladatok ellátása /szakipari munkák/
- játszótéri eszközök, parki berendezések, hulladékgyűjtők, lánc korlátok buszvárók javítása új
berendezések készítése
-rendezvények előtti és utáni fenntartási feladatok/ halászléfőző verseny, aug. 20-i
rendezvény, Balaton átúszás…/
-szökő- és ivó kutak üzemeltetése
-sportpálya fenntartás
-bevételt termelő feladatok/virág értékesítés, szakipari feladatok, kertészeti munkák,
konténerek bérbeadása/

II. Önként vállalt feladatok
1. közfoglalkoztatás szervezése, végrehajtása
- önkormányzati intézményeknél végzett feladatok/ fűnyírás, kisebb szakipari munkák,
szállítási feladatok…/
2. -kényszer védekezési feladatok ellátása határozat alapján /parlagfű irtás, kényszer kaszálások/
3. -zsidó temető fenntartása
4. -egyházi területek fenntartása/Temető domb, templomok környéke/
III. Rendkívüli és egyéb feladatok ellátása
1. –zászlózások
2. -karácsonyi díszítések
3. -vihar és felhőszakadás utáni károk helyre állítása
4. -szavazásoknál szavazó körök berendezése
A 2017-es esztendőben is a hagyományokhoz híven „A Föld világnapja” alkalmából szemét s zedést
megszervezzük. Biztosítjuk a hulladékgyűjtő zsákokat és a kesztyűket. A zsákokba gyűjtött szemetet,
ártalmatlanító helyre szállítjuk
Az idei esztendőben is nevezünk a „ A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY”-re.
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 Balatonbogláron élő munkanélküliek foglalkoztatására az egyik lehetőség a Vízügyi
Igazgatóság Székesfehérvári Üzemegysége által irányított „Vízügyi közmunka program”. 13 fő
foglalkoztatására van lehetőségünk. A dologi kiadások a KFSZ-t terheli Elsődlegesen vízügyes
feladatokat kellet ellátnunk, csak utána jöhettek 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 éves átlag létszáma 40fő.

2017 évben közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatására is lehetőség nyílt.
Nyári ügyeleti rendszer
A Közterület-fenntartó Szervezet a 2017 évi nyári szezonban is az előző évek gyakorlatát követve fontos
elvégzendő feladatát, a köztéri hulladék gyűjtők ürítését, és a hulladék ártalmatlanító helyre szállítását
hétvégeken /szombat, vasárnap, ünnepnap, rendezvények alkalmával/ 6-8óra között végzi.
Beosztott gépkocsi HEG-469 +rakodó gépkocsi vezető elérhetősége. 06-20-2649535
A rendkívüli események / vihar, felhőszakadások…/ a 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 2017. 04. 15-2017.11.30. a hét minden napján 6óra és 14óra
között tarjuk nyitva.
Tisztelt képviselő testület beszámolóm elfogadni szíveskedjenek.

Balatonboglár 2017. április 10.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő - testület!

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ a nyári időszakban a helyi-és
a városunkba érkező vendégek számára a szórakozási-kulturális programokat
elsősorban a KULTKIKÖTŐ- és a BÁBEL SOUND szervezőivel együttműködve
tervezi.

Előzetes

művelődési

ház

megbeszélések
dolgozói

segítői

alapján
lesznek

július
a

01-től

augusztus

színházi-és

zenei

20-áig

a

programok

megvalósulásában, a művelődési ház udvarán és a Vörös Kápolna előtti téren.
Mivel délutáni-esti

programokról van

szó, elsősorban

napközben ügyeleti

beosztással tervezzük az intézmény nyitva tartását munkanapokon 8-16
óráig. 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. Ugyanebben a helyiségben
3 számítógép is várja a betérőket internettel ellátva.

Június 16-tól szeptember 15-ig időszaki kiállítások láthatóak a Pincetárlatban, a
Vörös-és Kék kápolnákban minden napos nyitva tartással.
Kiállítás megnyitók időpontjai: június 16.; július 14.; augusztus 18.
A teremőri feladatokat megbízási szerződéssel felvett nyugdíjasok látják el heti 48
órában, 1 szabadnappal. A szabadnapokon a helyettesítést közfoglalkoztatottakkal
oldjuk meg.
A Platán tér-valamint a Borudvar vállalkozóival való előzetes egyeztetés után
segítünk esti zenei rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
A szezon meghosszabbításra szeptemberben az elmúlt években nagy sikerrel zajló

civil-lecsó főzőversenyt tervezünk. Október elején XVII. alkalommal, Töklámpás
Fesztivállal várjuk a vendégeket!
A városban zajló rendezvényeket, kiállításokat továbbra is megállító táblákon és
plakátotokon, szórólapokon 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, 2017. április 11.
Tisztelettel:
Gergely Piroska
igazgató

2017 évi beszámoló turisztikai szezonra
Urányi-Buborék
Az Urányi János Sport és Szabadidő Központ az iskola végeztével arra törekszik, hogy minél
több, a Balatonnál táborozni, sportolni vágyó csapatnak helyet biztosítson. Szinte minden hétre
vannak már foglalásaink különböző sportágakból, illetve az uszodánkban is vannak lekötött
edzőtáborok. Nagyon-nagy az érdeklődés a futball pálya iránt ! A kiajánlások alkalmával arra
törekszünk, hogy „csomagban” kezeljük az ide látogatók programjait, így ajánljuk a Buborék
fürdőt, Platán strandi homokos pályát, a strandokat, a Várdombot és különböző lehetőségeket
Városunkban, a Kollégiumot szállásnak, ezzel is öregbítve Balatonboglár hírnevét. Tapasztalat,
hogy rekreációs tevékenységekkel kiegészítve piacképesebbek vagyunk. Pünkösd hétvégéjén a
Méta-fesztiválnak leszünk házigazdái. Uszodánkban augusztus hónapban egy egyhónapos
leállást tervezünk, ez amúgy is egy holt időszak az uszoda szempontjából. Nagy erőfeszítéseket
teszünk, hogy a homokos pályára kézilabda, futball és röplabda tornákat szervezzünk.
A Buborék élményfürdőben a Város napja hétvégére tervezzük a nyitást és a Tesco-hétvégével a
zárást. 10.00 órától 20.00 óráig leszünk nyitva, bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz
hozzánk és minél többen fognak látogatni bennünket.

Tisztelettel
Szabó György

