JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szüreti Fesztivál munkacsoport 2017. január 18-án a Fischl-házban (8630
Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) megtartott 11.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Mészáros Miklós polgármester
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
elnöke
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Keserű Zoltán turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős
tanácsnok
Dr. Markó Péter jegyző, Gáspár László referens, Kánya Erika
igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal
részéről
Molnár Réka és Tulik Ágnes a Törley Pezsgőpincészet Kft.
képviseletében

Bemutatkozik Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley
Pezsgőpincészet Kft. részéről.
Mészáros Miklós polgármester
Az önkormányzat részéről egyöntetű a cél és az elhatározás, hogy a fesztiválnak
folytatódnia kell és reméli, hogy a Törley cégcsoport is osztja ezt a véleményt.
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Tájékozódott a fesztiválról, nagyon sok pozitívumot hallott, például a látogatottság
tekintetében, viszont arról is beszéltek, hogy voltak nehézségek, de ez minden
fesztivál szervezésnél így van.
Mészáros Miklós polgármester
Ez a fesztivál Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválja, óriási marketing értéke
van, jó megjelenési lehetőség a Törley Kft-nek is, de a városnak is, hiszen a BB és
Balatonboglár neve egybefonódott az elmúlt több évtizedben. Bár előre sohasem lehet
tudni, de közel százezer ember fordul meg a fesztivál ideje alatt– bár konkrét
költségvetési vonzata nincs a város számára -, a lakosság esetében jelentős az
idegenforgalomból származó bevétel, de extra bevételük származik a helyi
vállalkozóknak is. A területet az önkormányzat ingyen adja át. Súrlódások a terület
helyreállításával kapcsolatban merültek fel.
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Ötéves keretszerződésük van a partnereikkel, amit meghosszabbítottak. Azt látni és
tudni kell, hogy a nemcsak marketing és kommunikáció terén, hanem hangsúly
eltolódások lehetnek termékvonzatban is a Törley Kft. részéről, ami azt jelenti, hogy
nem feltétlenül a BB kapott hangsúlyos szerepet, ami már látható volt a karácsonyi
kommunikációban. Ebben az évben nem látják veszélyeztetettnek a fesztivál
jelenlétét. Marketing szempontból érdekessége ennek az ingyenes fesztiválnak, hogy
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minden korosztályt megszólít.
Pór Péter főépítész megérkezik az ülésre.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Megkérdezi a 2016. évi fesztiválról a Törley Kft. véleményét. A változások érinthetik-e
a műsorszerkezetet? A helyreállításból adódó viták megoldására 2 millió forintos
kaució megállapítását szeretné az önkormányzat beépíteni a szerződésbe, mely
összeget letétbe helyez a szervező és amennyiben megfelelően helyreállítva
visszaadja a területet, azt visszakapja. Egyeztetett erről a rendezvényszervezővel, aki
elfogadta ezt az indítványt. A város a terület fejlesztését tovább szeretné folytatni,
melyről főépítész úr tud tájékoztatást adni. Évek óta megoldandó probléma a terület
felszíni csapadékvíz elvezetése, melyre elkészültek a tervek. Ennek megoldása
települési érdek, hisz egész évben használja a területet a lakosság és az idelátogató
vendégek. Felmerült az E-ON részéről a hálózatbővítés szükségessége. Fontos feladat
a burkolt felületek védelme.
Molnár Réka a Törley Pezsgőpincészet Kft. képviseletében
Alapvetően elégedettek voltak a 2016. évi rendezvénnyel. Nyílván az időjárás nem
kedvezett a fesztiválnak. Látja a rendezvényben a fejlődést, a hibák kijavíthatók. A
látogató létszám csökkenését nem szeretnék. A fellépőket úgy kell megválasztani,
hogy minél több embert vonzanak, sajnos ennek egyre magasabbak az anyagi
vonzatai, viszont a pályázati plusz források bevonása egyre korlátozottabb, meglévő
keretekből kell gazdálkodni. Célszerű lenne ebben az évben az energiahálózat
fejlesztést kikerülni, mert az E-ON hálózatbővítéshez nem tud a Törley Kft.
hozzájárulni.
Gáspár László referens
Az E-ON szerint a rendezvény energia szükséglete jelentősen meghaladja a
villamoshálózat kapacitását és emiatt a rendezvény ideje alatt túlterhelés jelentkezik,
ami az elektromos rendszer túlmelegedésével, feszültségeséssel jár és ez
veszélyezteti a lakosság, illetve az üzletek áramellátását. Az E-ON új transzformátor
építését javasolja, melynek költsége 15 millió forint, mely összegből 5 millió forintos
részt átvállalna a szolgáltató, a rendezvényszervező szintén nyilatkozott, hogy szintén
átvállal 5 millió forintot. A transzformátor megépítését már ebben az évben
szükségesnek látják megépíteni, hogy a rendezvény megfelelően el legyen látva
árammal, ehhez viszont rövid időn belül megbízást kell adni a terveztetésre, melynek
költsége közel 1 millió forint.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Tudomása szerint korábban már történt hálózatbővítés. Szerinte létesültek más
beruházások is a területen, biztos, hogy csak a rendezvény miatt kell a
hálózatbővítés?
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Ha megtörténik a tervezési megbízás, az önkormányzat elismeri, hogy a rendezvény
többlet szükséglete miatt szükséges a hálózatbővítés.
Mészáros Miklós polgármester
Tudomása szerint a rendezvényszervező korszerűsített, energiatakarékos LED
világítást alkalmaz. Megjegyzi, a Platán téri vállalkozók nem járulnak hozzá a
rendezvény megvalósításához, viszont az áramfogyasztásuk megnő, mivel nagyobb
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kapacitással dolgoznak és élvezik annak hasznát, extra bevételt szerezve abban a
néhány napban.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Véleménye szerint a legkevésbé a város érdeke a hálózatbővítés, mivel a fesztivál
idején kívül nincs ilyen jellegű probléma.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az idei évben a fesztivál látogatottsága elérte a maximumot, ennél többet nem bír el a
rendezvény. A vendéglátó egységeknél lesújtó állapot volt, ilyen szeméthegyek
korábban nem voltak. Rá kell kényszeríteni a vendéglátókat, hogy biztosítsák a
hulladékgyűjtő zsákokat és kijelölni a helyeket, ahova el lehet helyezni a hulladékot.
Amikor jelezte a problémát, az egység vezetőjének, az anyagi okokra hivatkozott.
Megjegyzi, az egyik legszemetesebb rész a Bastille környéke volt.
Felveti a műanyagpohár helyett üvegpohár bevezetését, ez máshol már működik.
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Sajnos megoldhatatlan és kezelhetetlen ilyen látogató létszám esetén.
Molnár Réka a Törley Pezsgőpincészet Kft. képviseletében
A visszajelzés az, hogy a vendég nem áll szívesen sorba a pohárért, illetve
nehezményezi, hogy ki kell fizetni, nem váltható vissza, az viszont ekkora tömegben
nem megoldható. Ha fizetős lenne a rendezvény, bele lehetne építeni a költséget a
belépő díjba.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
A rendezvényszervező jelezte változtatási szándékát az elrendezést illetően. Javasolja,
hogy 2017. január 30-án 14.00 órakor újra hívják össze a munkacsoportot, ahol
tárgyaljanak a szervező által benyújtott lehetséges változatokról.
Visszatérve a hálózatbővítésre, maximum a terveztetés költségével tud hozzájárulni
az önkormányzat a fejlesztéshez.
Pór Péter főépítész
Tájékoztatást ad a terület tervezett fejlesztéséről.
A díszburkolat védelmére hívja fel a figyelmet, nem megoldás a viacolor lemosása, a
felület letakarása, máshova kell áthelyezni a vendéglátó egységeket.
Jegyzőkönyvezve volt a terület átadása, visszavétele, pont azért, hogy ilyen viták ne
legyenek. Ettől függetlenül mégis vita volt a helyreállítást illetően.
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Ez adódik az ingyenességéből, mert fizetős rendezvény esetén ezeket a költségeket be
lehet építeni a belépő díjakba. Az önkormányzatnak el kell döntenie hozzájárulás
biztosításán, mert minden költséget nem lehet a rendezvényszervezőre terhelni.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat ingyen biztosítja a területet
és a másik két félnek ez egy profitorientált rendezvény.
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Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Az önkormányzat érje el, hogy az érintett vállalkozók is vegyék ki részüket a
költségekből.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megjegyzi a hulladéknövekmény nemcsak a rendezvény területén jelenik meg, hanem
a városban máshol is és annak költsége a város terheli. Ugyanakkor nem messze
nyilatkozik érintett polgármester, hogy 40-50 millió forintos bevétele van annak a
városnak az ott megrendezett fesztiválból.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Ismételten utal a 2 millió forintos kaució beépítésének lehetőségére a szerződésben,
kéri erről is nyilatkozzon a következő megbeszélésen a Törley Kft.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Sokan szóvá tették, hogy a hosszú és oda nem illő volt a motor show.
Molnár Réka a Törley Pezsgőpincészet Kft. képviseletében
Ezzel ő sem értett egyet, idén át fogja gondolni rendező ennek a műsornak a
szerepeltetését.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Kéri, hogy rendezvényszervező mielőbb küldje meg mindenki számára a rendezvény
helyszínének átszervezésére a javaslatait.
K.m.f.

Dr. Sziberth László
a PVÜB elnöke

Mészáros Miklós
polgármester

