JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2016. szeptember 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet
u. 12-14.) megtartott 15.30 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szalai Tünde bizottsági tag
Vadasfalvi János bizottsági tag

Csere Andrea alpolgármester, Dr. Sziberth László képviselő

Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Gáspár László referens, Kánya Erika igazgatási ügyintéző, Tompos
Gábor igazgatási ügyintéző, Dóráné Czár Ildikó szociális ügyintéző,
Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről
Gergely Piroska, Koós Marianna, Tormáné Burics Ágnes
intézményvezetők

Pintér Gabriella a BBSC elnöke, Izsó Ferenc és Göncz Attila a BBSC
képviseletében

Távol maradt: Katona Ferenc bizottsági tag, Halász Sándor bizottsági tag (igazoltan)

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottságból 3 fő
megjelent, 2 fő igazoltan van távol, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
A bizottság nyílt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Vadasfalvi János és Szalai
Tünde bizottsági tagokat.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 103/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 104/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A napirendet kiegészíti a Boglári Szüret rendezvény értékelésével és a beszámolóval,
továbbá az egyebekkel. Elsőként az egyebeket, majd – vendégjogon - a BBSC

beadványát tárgyalja a bizottság. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 105/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet:
Nyílt ülés:
1. Egyéb
2. BBSC beadványa (HB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. Bursa Hungarica 2017. évi ösztöndíj pályázathoz csatlakozás (PVÜB,
HB, RÖNK-Szőlőskislak)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. Beszámoló a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Böcsőde
2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkájáról. Tájékoztatás a
2016/2017. évi tanévre szóló munkatervéről (HB, RÖNKSzőlőskislak)
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
5. Strand-fenntartók beszámolója (PVÜB, HB, RÖNK-Jankovich)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. Közterület-fenntartó Szervezet szervezeti átalakítására javaslat (I.
forduló) (PVÜB, HB, RÖNK-Jankovich, RÖNK-Szőlőskislak)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Nyári napközi szervezőinek elismerésére javaslat
8. Civil pályázati keret maradványösszegéből támogatás biztosítása
(BL Yacht Club)
9. Tájékoztatás az Urányi Sportcentrum és a NEKA működéséről
10.Boglári Szüret rendezvény értékelésével és beszámolóval
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

1. Egyéb
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Felmerült, hogy a zenei szolgáltatások feltételei rendezvényenként nem egyformák.
Dr. Markó Péter jegyző
A zenei szolgáltatások feltételeit jogszabály tartalmazza, mely a honlapon is
megtalálható. Más szabály vonatkozik szórakozó helyeken és más a közterületen
szervezett zenés rendezvényekre.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megoldható lenne-e az, hogy a Platán téren és a borudvarban a város szervezné a
zeneszolgáltatást, a vállalkozók pedig megfinanszíroznák?
Keserű Zoltán képviselő megérkezik a bizottsági ülésre.

Dr. Markó Péter jegyző
Minden megoldás lehetséges, meg kell beszélni, hogy mire lenne igény.

Dr. Sziberth László képviselő
Az októberi bizottsági, testületi ülésre tegyen le a hivatal erre vonatkozóan egy

javaslatot.
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Szalai Tünde bizottsági tag
A szeptember 27-ei civil fórumra kér egy tájékoztató anyagot, hogy mi szükséges egy
Balatonbogláron boglári civil szervezet által megrendezett rendezvényhez határidőkkel
megjelölve.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a zeneszolgáltatással kapcsolatos javaslatot. Megállapítja, hogy a
Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 106/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság kéri, hogy az októberi bizottsági, illetve testületi ülésre a hivatal
tegyen javaslatot, hogyan oldható meg a város területén a zeneszolgáltatás
biztosítása a jogszabályi előírások betartásával.
2. BBSC beadványa (HB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Ismételten emlékeztet arra, hogy a bizottság Katona Ferenc bizottsági tagot felkérte,
hogy összekötő szerepet vállaljon az önkormányzat és a club között. A BBSC a
2016/17 szezonban nem indít felnőtt és ifjúsági csapatot és megjelent egy
alkalmazott véleménye, mely szerint a felelősséget egyoldalúan a képviselő-testületre
hárítja, aki szerint a képviselő-testület tudatosan ellehetetlenítette a labdarúgó
csapatot. A BBSC azonosul-e ezzel a véleménnyel? A BBSC az idei évben beszámolt a
tevékenységéről, a testület elé kerülő beszámoló még nem tartalmazott a
problémákra utalásokat. A közgyűlésen - ahova meghívást kapott a polgármester úr, a
bizottság elnöke és Katona Ferenc bizottsági tag – szembesültek először a
problémákkal. Ezt követően a pályahasználat ügye került előtérbe, de amikor a
használat engedélyezve lett, már nem volt csapat. Azzal egyetért, hogy az utánpótlás
nevelésre kell helyezni a hangsúlyt, nem lemondva a felnőtt és ifjúsági csapatról. Az is
elhangzott, hogy a BBSC részére kevés óraszám van biztosítva.

Pintér Gabriella a BBSC elnöke
A BBSC nem fogalmazta meg semmilyen fórumon, hogy a labdarúgó szakosztály
tudatos ellehetetlenítése folyik. Ugyanakkor a beszámolóban kitértek arra, hogy
problémát okoz, hogy nem tudják a pályát használni. Valóban heti 30 órában
biztosított volt a pályahasználat, viszont a nevezésüket nem fogadták el, mivel a pálya
nincs hitelesítve, tehát a pálya nem felel meg az előírásoknak. Időközben a sportolók
egy része más csapatokhoz szerződött anyagi okok miatt. Természetesen nemcsak az
utánpótlás nevelésre helyezik a hangsúlyt, hanem újjá akarják éleszteni a focit
Balatonbogláron. Nagyon sok helyen történik átépítés az országban, de mindenhol
biztosítják a lehetőséget a labdarúgó csapatnak arra, hogy hol játsszon. Méltatlan
körülmények között tudtak csak mérkőzéseket játszani.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az önkormányzat megpróbált minden segítséget megadni, a busz a rendelkezésükre
állt, területet jelöltek ki, amit sportolásra használhattak, az általános iskola
tornatermét az egész szezonban ingyen használhatták. Az önkormányzat az anyagi
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feltételeket biztosította a BBSC számára, a szakosztályok közötti elosztásba nem szólt
bele. A vezetőségből is néhányan kiléptek, mert nem volt egységes.
Pintér Gabriella a BBSC elnöke
Valóban kaptak lehetőséget az általános iskolai tornacsarnokban edzeni vagy az
Urányi Sportcsarnokban, de a labdarúgás sajátossága, hogy amíg lehet a szabadban
edzenek, a téli időszakban viszont minimális lehetőségük volt, mert addigra már
foglaltak voltak a termek.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A véleménye az, elkészült a beruházás, a boglári sportolók kapják vissza a
sportpályát, illetve a sportcsarnokot.

Izsó Ferenc a BBSC részéről
Jelenleg a labdarúgó pálya egy zöld terület, mivel nincs hitelesítve. A hitelesítésnek
megvannak a szabályai, hitelesítés nélkül nem lehet nevezni.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Javasolja, hogy a polgármester, illetve a jegyző tegye meg a szükséges
intézkedéseket a labdarúgó pálya hitelesítése érdekében. Az NSK egy olyan pályát
bocsásson a rendelkezésükre, ami versenyzésre használható.
Pintér Gabriella a BBSC elnöke
Kapuk azért vannak a pályán, mert a BBSC megvásárolta őket, viszont nincsenek
szabályosan felállítva.

Dr. Sziberth László képviselő
A képviselő-testületi ülésen tájékoztatás kér, hol találhatóak a régi kapuk? Az
önkormányzat hitelesített pályát adott át a kivitelezőnek, hitelesített pályát kell
visszakapnia. Közben született egy megállapodás, mely szerint a pálya fenntartója az
NSK, a használója Balatonboglár (BBSC). Ennek megfelelően az NSK köteles
hitelesíttetni a pályát. Az önkormányzat megtett bizonyos lépéseket és igyekezett
segítséget nyújtani. A sokkal közvetlenebb kapcsolattartás érdekében a BBSC, illetve
a szakosztály üléseire kapjon meghívást Katona Ferenc, a szakági bizottság sportért
felelős tagja.
Izsó Ferenc a BBSC részéről
Sajnos nem volt, aki odafigyelt volna például a kapukra, oszlopokra. A kapukat
összetörték, elvitték engedély nélkül.
Pintér Gabriella a BBSC elnöke
A pályavilágítás sincs felújítva.

Dr. Sziberth László képviselő
Az előbb felvetettekről is tájékoztatást kér a képviselő-testületi ülésen.

Göncz Attila a BBSC részéről
Szerződésben rögzítve van-e, hogy a mikorra kell átadni az áthelyezett új pályát?

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
2016. április volt, de arra nem készültek el.
Szavazásra bocsátja Katona Ferenc bizottsági tag, mint a BBSC és az önkormányzat
közötti kapcsolattartásra felkért személyre vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a
Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
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A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 107/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság kéri, hogy a közvetlenebb kapcsolattartás érdekében a BBSC,
illetve a szakosztály üléseire kapjon meghívást Katona Ferenc, a szakági bizottság
sportért felelős tagja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a labdarúgó pálya tartozékaival kapcsolatban felvetetteket.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 108/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság tájékoztatást kér a 2016. október 6-ai képviselő-testületi ülésen a
labdarúgó pálya tartozékairól (kapuk, oszlopok, világítás, padok, korlát) és kéri
megnevezni ezzel összefüggésben a felelősöket.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a labdarúgó pálya hitelesítésével kapcsolatos javaslatot.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 109/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja, hogy a testület kezdeményezze az NSK felé a
hatóságilag jóváhagyott, hitelesített labdarúgó pálya biztosítását határidő
meghatározásával.
Dr. Sziberth László képviselő
Javasolja a képviselő-testületi ülésre meghívni az NSK képviselőjét. Tudomása szerint
a kézilabdában használt wax után veszélyes az Urányi sportcsarnok burkolata.

Pintér Gabriella a BBSC elnöke
Sajnos van alapja, a tisztítása fokozottabb odafigyelést igényel, úgy tudja 2018-től be
is lesz tiltva.
Dr. Sziberth László képviselő
Kéri közzé tenni, milyen időpontban használható a pálya civilek számára.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Felhívja a figyelmet, pillanatnyilag nincs aláírt pályahasználati szerződés.

Dr. Sziberth László képviselő
A képviselő-testületi ülésen javaslatot tesz határozathozatalra, felszólítani a másik
felet, nyújtsa be a pályahasználati szerződés-tervezetét a testület elé határidő
meghatározásával.
Szabó György referens megérkezik a bizottsági ülésre.

3. Tájékoztatás az Urányi Sportcentrum és a NEKA
működéséről
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Novembertől biztosítható-e a BBSC jogos és szakmailag indokolt igénye a
sportcsarnokot illetően?

Szabó György referens
A NEKA a 15.00 és 18.00 óra közti időszakot jelölte meg, amikor az igényfelmérést
figyelembe véve használhatná a BBSC a csarnokot.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Miért nem az új csarnokot használja a NEKA?

Szabó György referens
Szívesebben használják az Urányi sportcsarnokot, mert sok sérülés történt az új
csarnokban.

Keserű Zoltán képviselő
A fejlesztések megkezdése előtt Mocsai úr nyilatkozott, hogy a helyi sportolók nem
fognak hátrányt szenvedni. Javasolja Mocsai urat meghívni a képviselő-testületi ülésre
és tisztázni a felmerült kérdéseket.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A gazdasági igazgató azt a tájékoztatást adta, hogy a 480 órás keretet nem fogják
túllépni.
Vadasfalvi János bizottsági tag
A következő képviselő-testületi ülésig történjen egyeztetés.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Támogatja a javaslatot, az egyeztetésen vegyenek részt a bizottság képviselő tagjai.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 110/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság kéri, hogy történjen egyeztetés a következő képviselő-testületi
ülésig a NEKA-val az Urányi sportcsarnok használatát illetően, az egyeztetésen
vegyenek részt a bizottság képviselő tagjai.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3
fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 111/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Szabó György referens tájékoztatóját az
Urányi Sportcsarnok hasznosítását illetően.
4. Bursa Hungarica 2017. évi ösztöndíj pályázathoz

csatlakozás (PVÜB, HB, RÖNK-Szőlőskislak)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 112/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az "A" és a "B" pályázati kiírást, és 2017-ben
is javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozást és támogatja a pályázathoz 1.000.000 forint saját forrás
biztosítását.
Javasolja felkérni a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2016.
október 3-i postabélyegzővel küldje meg a támogatáskezelőnek.
5. Beszámoló a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkájáról. Tájékoztatás
a 2016/2017. évi tanévre szóló munkatervéről (HB, RÖNKSzőlőskislak)
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megköszönve az óvoda dolgozóinak munkáját, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 113/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság megköszönve az óvoda dolgozóinak munkáját, elfogadásra
javasolja a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolóját a 2015/2016.
évről, valamint az intézmény 2016/2017. évi munkatervét.
6. Strand-fenntartók beszámolója (PVÜB, HB, RÖNK-Jankovich)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Polgármester úr nyilatkozatára érintett vállalkozó kifogással élt. Nem terheli felelősség
a hivatalt, amiért későn lett kiírva a közbeszerzés?

Gáspár László referens
A közbeszerzést februárban elkezdték előkészíteni, ennek ellenére jelentős mértékű
csúszás következett be. Tanulság, már most el kell gondolkodni a jövői évi
strandfenntartásról.
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A közbeszerzés elhúzódása miatt várakozó álláspontra helyezkedett minden
vállalkozó, a régi is és az új pályázó is. A nyertes kihirdetését követően eltelt három
hét, mire a területek átadásra kerültek. Gyakorlatilag április végétől május 24-ig nem
volt gazdája a területeknek és elhanyagolt állapotban lévő területeken kellett
megkezdeniük a munkát. Vannak-e birtokában a hivatalnak ellenőrzési jegyzőkönyvei
2015. évről?
Gáspár László referens
Korábbi években nem került rögzítésre, hogy például milyen állapotban vannak a
bejáró lépcsők, mert nem volt lakossági panasz az ügyben, illetve a vállalkozók
részéről merült fel igény a felújításra, cserére, de az meg is történt.
Szalai Tünde bizottsági tag
A jövőben történjen önkormányzati ellenőrzés a számlák elfogadása előtt.

Dr. Markó Péter jegyző
Ő is és a közterület-felügyelők is rendszeresen ellenőrizték a vállalkozók munkáját.
Szerinte problémát az átmeneti időszak jelentette, amikor nem volt gazdája a
területeknek.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megjegyzi, az új vállalkozó ragaszkodott a szerződésben foglaltakhoz, míg a régi
vállalkozó olyan feladatokat is ellátott, ami nem volt a szerződése része.

Dr. Sziberth László képviselő
A képviselő-testületi ülésig kérjen a jegyző tájékoztatást a rendőrségtől, illetve az
ÁNTSZ-től, hogy milyen eljárás folyt a Jankovich-telepi strandfenntartóval szemben.

Gáspár László referens
A strandfenntartó arról tájékoztatta, hogy a strandkijelölési eljárásban a korábbi
iratokban Szilák András vállalkozó szerepelt. Az engedélyt az új vállalkozó nem
módosíttatta, ezért a szakhatóság nem engedélyezte a bóják kihelyezését. Megjegyzi,
az új vállalkozó engedélye a napokban lett jogerős.
Dr. Sziberth László képviselő
Neki erről más információi vannak, nem megfelelő (nem szabvány) bóják kerültek
kihelyezésre, ezért továbbra is kéri az ezzel kapcsolatos információk megkérését
mindegyik strandot illetően.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az előterjesztést azzal, hogy a vitás kérdésekben per nélküli,
kompromisszumos megoldást javasol. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről
3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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határozata
A Humán Bizottság a strandüzemeltetők beszámolóját elfogadásra javasolja azzal,
hogy a vitás kérdésekben per nélküli, kompromisszumos megoldást javasol.
7. Közterület-fenntartó Szervezet szervezeti átalakítására javaslat

(I. forduló) (PVÜB, HB, RÖNK-Jankovich, RÖNK-Szőlőskislak)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Dr. Sziberth László képviselő
A Közterület-fenntartó Szervezet átalakítását határozta el a testület. Az intézmény
vezetője készített egy előterjesztést I. fordulós anyagként, mely tartalmazza a Platán
strand fenntartását is, de ez nem része a koncepciónak. Legfontosabb feladat a
létszámbővítés, a szakember gárda megerősítése.
Javasolja bevonni az előkészítő munkába a közbeszerzési tanácsadót.
Szalai Tünde bizottsági tag
A szőlőskislaki részönkormányzat ülésén is elhangzott, hogy az intézmény
alapfeladatainak ellátásához is szükséges a munkaerő bővítése. Kérdés, a bérek
figyelembevételével, lesz-e jelentkező az álláshelyekre.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szerinte is elsősorban az alapfeladat legyen biztonsággal ellátva. Az intézményt úgy
kell fejleszteni, hogy alkalmas legyen, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban,
hétvégén is biztosítva legyen a feladat ellátása. Emellett cél az intézmény
feladatkörének a kibővítése, bizonyos strandok fenntartási munkáinak az ellátására. Ki
kell dolgozni a minőségi fejlesztés pénzügyi vonzatát.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Felhívja a figyelmet, hogy megkeresés érkezett az NSK-tól 6 millió forint értékű
munka elvégzésére, ami az Urányi Sportcsarnok területén lévő zöldfelület éves
gondozását jelentené. Az intézmény a plusz bevételből finanszírozhatná a szükséges
munkaerőt, illetve a gépeket.
Dr. Sziberth László képviselő
Minden elismerés az intézményvezetőé, amilyen körülmények között ezt a szezont
végigvezényelte.

Gáspár László referens
Hosszú távon az lenne a megnyugtató az önkormányzat számára, ha saját
szervezetével látná el a strandok üzemeltetését. Az előterjesztésben szereplő
költségráfordítás hasonló összeg, mint amit az önkormányzat a strandok
vállalkozásban történő működtetésére fordít.
Ha az intézmény adja ki vállalkozásnak bizonyos strandok fenntartását, akkor is egybe
kell számítani a szolgáltatások értékét. Felhívja a figyelmet, akkor lehet meghívásos
közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha az összes beszerzés együttes nettó értéke nem
haladja meg a 18 millió forintot.
Megoldás lehet az, hogy csak a nyári szezonra ír ki pályázatot az önkormányzat, a
többi időszakban pedig saját szervezetével látná el a feladatot.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Közterület-fenntartó Szervezet átalakítása nem rendelhető alá a strandok

fenntartási feladatai ellátásának, elsősorban az alapfeladatát kell jobb feltételek
mellett magasabb minőségben ellátnia.
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Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Megjegyzi, az intézmény 15 éve nem lát el strandokkal kapcsolatos fenntartási
feladatokat, így fel sem tudta teljes mértékben mérni, mi várható egy esetleges
feladatbővítés esetén a költségeket és az egyéb feltételeket illetően.

8. Nyári napközi szervezőinek elismerésére javaslat
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A bizottság kérése arra irányult, hogy készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy
miként lehetne a nyári napközit szervezők részére 100.000,- Ft jutalmat biztosítani
munkájuk elismeréseként.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megköszöni a beszámolót, javasolja, hogy a képviselő-testület a tartalék alap terhére
100.000,- Ft jutalmat biztosítson a nyári napközi szervezői részére. Szavazásra
bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 115/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság megköszönve a nyári napköziről szóló beszámolót és elismerve a
programban résztvevők munkáját, javasolja, hogy a képviselő-testület a tartalék alap
terhére 100.000,- Ft pénzügyi keretet biztosítson a nyári napközi szervezői, illetve
közreműködői részére.

9. Civil pályázati keret maradványösszegéből támogatás
biztosítása (BL Yacht Club)

Kánya Erika igazgatási ügyintéző
A BL YachtClub Balatonlellén 2016 novemberében megnyitja a Balaton-part első
műjégpályáját. Megkeresés érkezett az önkormányzathoz, esetleges támogatás
biztosítása érdekében, mely támogatás fejében a boglári gyerekek vagy az arra
rászorulók igénybe vehetik a szolgáltatást díjmentesen. Felmerült annak a lehetősége,
amennyiben eredményes lesz az idei szezon, jövőre Bogláron is tervezik műjégpálya
megvalósítását.
Csere Andrea alpolgármester
Szívesebben fordítaná az előterjesztésben szereplő összeget inkább egy boglári
szervezet támogatására.

Szalai Tünde bizottsági tag
Amennyiben támogatja a bizottság a clubbot, határozzák meg, hogy mit várnak el
cserébe (bizonyos számú tiszteletjegy).

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Mivel nem boglári székhelyű szervezetről van szó, a bizottság nem biztosíthat
támogatást részükre a civil támogatási keret terhére, ezért a testület döntsön a
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támogatás ügyében.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 116/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság azt javasolja, hogy a balatonlellei BL Yacht Club támogatási
kérelméről a képviselő-testület döntsön.
10.
Boglári Szüret rendezvény értékelése és beszámoló
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Szalai Tünde bizottsági tag
Támogatja a rendezvényt, de erőteljesebb fellépést szorgalmaz a szerződésben
foglaltak betartására.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az étkező sátrak előtt a téren nagymértékben felhalmozódtak a hulladékkal teli
zsákok, a rendezvényszervező anyagi okokra hivatkozott és ezért nem voltak
eltávolítva gyakrabban a hulladékgyűjtők. Megjegyzi, az egyik legszemetesebb rész a
Bastille volt.
A program változtatásával kapcsolatban hiányolja az erre vonatkozó tájékoztatást.
Többen jelezték, az idén a szervezők nem gondoltak az idősebb korosztályra.
Szalai Tünde bizottsági tag
A fogadás esetében is szervezési hiányosságok merültek fel.

Dr. Sziberth László képviselő
Visszatérve a korábbi témára, javasolja szerződésben kötelezni a vendéglátókat a
hulladéktárolók folyamatos ürítésére, elszállítására.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:

Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 117/2016.(IX.20.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja szerződésben kötelezni a Szüreti Fesztiválon működő
vendéglátókat a hulladéktárolók folyamatos ürítésére, elszállítására.
Kánya Erika igazgatási ügyintéző
Kardinális - és ebben nem egyezik a vélemény a szervezővel - volt a fáradt olaj
tárolásának, megsemmisítésének, elszállításának kérdése.

Dr. Sziberth László képviselő
Szerepel a beszámolóban, hogy a Tinódi és Kodály utcákban a megállni tilos táblák
ellenére folyamatosan megálltak az autósok. Marics Zsolt kapitányságvezető úr
nyilatkozott, hogy a rendőrség nem tudott eljárni, mivel az önkormányzat erről nem
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hozott határozatot. Kéri a jegyzőt, hogy holnap tisztázza a kapitányságvezető úrral,
mit kellett volna az önkormányzatnak tennie, hogy a rendőrség el tudjon járni
hatóságként és érvényt szerezni a megállni tilos jelzőtábláknak.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A város érdekeit képviselő stáb legyen
visszavételekor.

jelen

a

terület

átadásakor,

illetve

Dr. Markó Péter jegyző
Korábban felvetődött kaució megállapítása is.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Véleménye szerint – Lelléhez hasonlóan - hatásosabb lenne, ha a közterület-felügyelet
egyenruhában teljesítene szolgálatot a fesztivál ideje alatt.

Dr. Sziberth László képviselő
Az októberi képviselő-testületi ülésre kéri, hogy a jegyző úr készítsen előterjesztést
arra vonatkozóan, hogyan működjön eredményesebben a közterület-felügyelet, mert
a mai formában nem látja értelmét, ha nem működik, meg fogják szüntetni.
Kánya Erika igazgatási ügyintéző
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton
382.000,- Ft támogatást nyert a kulturális központ.
A bizottság elnöke bezárja az ülést.

K.m.f.
Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:
Vadasfalvi János
bizottsági tag

Szalai Tünde
bizottsági tag

