JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2017. február 7-én 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
Katona Ferenc bizottsági tag
Halász Sándor bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester, Csere Andrea alpolgármester,
Dr. Sziberth László képviselő
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Kánya Erika igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető
a hivatal részéről
Gergely Piroska, Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Béres
Krisztina intézményvezetők, Szabó György referens
Pintér Gabriella a BBSC elnöke

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottság teljes
létszámban megjelent, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
A bizottság nyílt és zárt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Vadasfalvi János és
Szalai Tünde bizottsági tagokat.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 13/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 14/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 15/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a napirendet:
Nyílt ülés:
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadása (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása (PVÜB,
HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. 2017. évi rendezvényterv (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. Civil szervezetek 2017. évi pályázati kiírása (PVÜB, HB, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. Kulturális közfoglalkoztatás – közművelődési megállapodások (HB,
PVÜB)
Előadó: Szalai Tünde képviselő
6. Kultkikötő Nonprofit Kft. támogatás kérése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Evangélikus Egyházközség játszótérhez támogatási kérelem (PVÜB,
HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. Területhasználati engedély iránti kérelem IBCC Nemzetközi
Pontyfogó Kupa (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. Tájékoztató a Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért
kuratórium működéséről (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
10.A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozási
időpontjai, az óvoda és a bölcsőde nyári zárása
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
11.A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szervezeti és
működési szabályzatának elfogadása
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
12.Labdarúgó pálya ügye
Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
13.Urányi Sportcsarnok NEKA kapcsolata
Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
14.Francia, lengyel emléktáblák koszorúzása
Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
15.Könyvtár pályázat
Előadó: Dr. Sziberth László bizottsági elnök
Zárt ülés:
Közterületi táblák bérlésének, használatának ügye
Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
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1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet elfogadása (PVÜB, HB, EÜSZOCB,
Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés az összevont bizottsági ülésen hozott határozatok alapján készült. A
megvalósítandó beruházási célokat az előző anyagban kiemeléssel jelezték. Ezen kívül
fejlesztési célként voltak jelölve azok a feladatok, amelyeket a II. félévben
felülvizsgálva a költségvetést, pénzügyi források függvényében lehet megvalósítani. A
strandfenntartás címen került be a Jankovich-telepi strandon a kimosódott gyep
javítása 200.000,- Ft + ÁFA összegben, az ingatlan karbantartás része a Sétáló utcai
szökőkút javítása 65.000,- Ft + ÁFA összegben, továbbá az egyéb eszközbeszerzésbe
van beépítve a Platán téri forgalomelterelők 300.000,- Ft + ÁFA összegű tétele. Az I.
fordulóban a Közterület-fenntartó Szervezet vezetője által ismertetett plusz igény
közül beépítésre került az átkerült dolgozók telefon-, a munkába járás, a megemelt
garázsbérlet költsége, a kislaki gondnok bérének rendezése, továbbá 1.6 MFt értékben
fűkasza vásárlására pénzügyi forrás biztosítása. A nyári időszakra igényelt plusz
létszám viszont nem került tervezésre. Korrekció történt a könyvtár esetében,
időközben megjelent a kötelező szakmai minimálbéremelésre vonatkozó döntés. A 15
%-os béremelésből akkor lesz előirányzat, ha a kincstár pótelőirányzatban azt
folyósítja. Ugyan így járnak el a többi intézmény esetében is.
Szabó György referens
A recepción a munkát jelenleg 1 fő Munkatörvénykönyves éves szerződéses
munkavállalóval és két fő közfoglalkoztatottal oldják meg. A folyamatosan megújuló
közmunka program miatt 2017. március 1-től nem biztosított ezen
közfoglalkoztatottak alkalmazása, jelenleg nincs információ a program folytatásának
lehetőségéről, részleteiről. Amennyiben az Intézményműködtető Irodából áthelyezett
6 órában foglalkoztatott dolgozóval látnák el a feladatot, akkor a takarítással
kapcsolatos munkák nem lesznek megfelelően ellátva. A feladat megfelelő ellátásához
2 fő recepciós és 3 fő takarító személyzet szükséges. Addig, amíg a közfoglalkoztatási
program keretében nem kapnak munkaerőt, az átmeneti időszakra megoldást kell
találni. Továbbá 2 fő karbantartó nyugdíjba vonulását tervezi, ezért gondoskodni kell a
pótlásukról.
Mészáros Miklós polgármester
Információi szerint jelenleg is van olyan közfoglalkoztatott az intézménynél, aki
alkalmas a recepción végzendő feladatok ellátására, ezért célszerű lenne tovább
alkalmazni. Sajnos a közmunka programról egyenlőre nincs információ. Amennyiben
közfoglalkoztatottként nem alkalmazható, meggondolandó Munkatörvénykönyves éves
szerződéses formában foglalkoztatni.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A rendelkezésre álló adatok szerint az említett két fő nyugdíjba vonulása csak 2018tól lesz aktuális.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az intézménynél alkalmazott pénzüggyel foglalkozó munkavállaló teljes munkaidejét
kitölti a feladat ellátása?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A pénzügyi feladatokat a hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Visszatérve a korábban felvetett problémára, megoldás lenne-e, ha a 6 órában
foglalkoztatott dolgozót 8 órában foglalkoztatnák?
Dr. Sziberth László képviselő
Véleménye szerint nem indokolt 8 órában foglalkoztatott pénzügyes alkalmazása az
intézményben. Elláthatna megosztva recepciós feladatokat is. Azt viszont támogatja,
hogy az Intézményműködtető Irodától átkerült 6 órás dolgozót 8 órában alkalmazzák.
Szabó György referens
Megjegyzi, érintett dolgozó nemcsak pénzügyi feladatokat lát el.
Mészáros Miklós polgármester
A közmunka programmal kapcsolatos problémára, az átmeneti időszakra megoldás,
megbízással ellátni a recepciós feladatot.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az Intézményműködtető Irodától átkerült 6 órás dolgozó 8
órában történő alkalmazására vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán
Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – 3 igen, 2 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 16/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság javaslatot tesz az Urányi Sportközponthoz az Intézményműködtető
Irodától átkerült 6 órában foglalkoztatott dolgozó 8 órában történő alkalmazására.
Mészáros Miklós polgármester
Megfontolásra javasolja a ravatalozó következő évben történő befejezését, ezáltal a
költségek megosztását fele-fele arányban az idei és a következő évben. Így a
felszabaduló pénzügyi forrásból megvalósítható az életveszélyes Gyep utca felújítása.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Nem szerencsés két nagy beruházást elindítani, közös cél volt a ravatalozó
megépítése, azt kellene végig vinni, a Gyep utca felújítására térjenek vissza a II.
félévben az anyagi lehetőségek függvényében.
Keserű Zoltán képviselő megérkezik a bizottsági ülésre.
Dr. Sziberth László képviselő
Továbbra is az a véleménye, a Gyep utca burkolatszélesítését a II. félévre tervezzék
az anyagi lehetőségek figyelembevételével. Közösen határozták el a ravatalozó
megépítését, jelenleg ennek a programnak a hátráltatása folyik.
Mészáros Miklós polgármester
Nincs szándékosság, a beruházás hátráltatása nem valós, hisz mindenkinek az a célja,
hogy ebben a ciklusban elkészüljön az új ravatalozó.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a módosító indítványt (a ravatalozó következő évben történő
befejezése, ezáltal a költségek megosztása fele-fele arányban az idei és a következő
évben. Az így felszabaduló pénzügyi forrásból megvalósítani a Gyep utca felújítását.).
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Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – 1 igen, 4 ellenszavazattal – elveti a módosító indítványt.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetés-tervezetet. Megállapítja, hogy a Humán
Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 17/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendeletet.
2. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

(PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A márciusi ülésen javasolja napirendre venni a BBTC munkájáról szóló tájékoztatót.
Továbbá kéri a városbejárást olyan módon megszervezni, hogy külön időpontban
tartani a város, illetve a városrészek bejárását. A májusi ülésre készüljön tájékoztató
a városi konyháról. A júniusi ülésen javasolja előkészíteni az októberi lengyel-francia
megemlékezést, illetve emléktábla koszorúzást.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 18/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület 2017. évi munkatervét
az alábbi kiegészítéssel:
- márciusi ülés napirendjére venni: Tájékoztató BBTC munkájáról,
- májusi ülés napirendjére venni: Tájékoztató a Városi Konyháról,
- júniusi ülés napirendjére venni: Lengyel-francia megemlékezés előkészítése,
- szervezési feladatok kiegészítése: a város bejárást olyan módon megszervezni,
hogy külön időpontban tartani a város, illetve a városrészek bejárását.
3. 2017. évi rendezvényterv (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Dr. Sziberth László képviselő
A Megértés Nyugdíjas Egyesület fennállásának 30 éves évfordulója, illetve
Szőlőskislak Napja március 25-ére lett tervezve, ezért további egyeztetés szükséges a
két rendezvény időpontját illetően.
Vadasfalvi János bizottsági tag
A Jankovich-telep napjának tervezett időpontja 2017. augusztus 13.
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Célszerű lenne úgy szervezni, hogy ne ütközzenek a rendezvények időpontjai.
Szalai Tünde bizottsági tag
Javaslatot tesz közös boglári karácsony megszervezésére.
Csere Andrea alpolgármester
Javasolja kikérni az érintettek véleményét.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az előterjesztést a kiegészítésekkel. Megállapítja, hogy a Humán
Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 19/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a 2017. évi rendezvénytervet figyelembe
véve az elhangzott kiegészítéseket, felvetéseket.
Vadasfalvi János bizottsági tag kimegy a bizottsági ülésről, a bizottság
létszáma 4 fő.
4. Civil szervezetek 2017. évi pályázati kiírása (PVÜB, HB,

Szőlőskislaki RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 20/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság a 14/2015.(VII.13.) számú önkormányzati rendelet alapján
elfogadásra javasolja a 2017. évre vonatkozó Balatonbogláron működő civil
szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívást mellékleteivel együtt. A beérkezett
pályázatokat a Humán Bizottság bírája el.
Vadasfalvi János bizottsági tag visszajön a bizottsági ülésre, a bizottság
létszáma 5 fő.
5. Kulturális közfoglalkoztatás – közművelődési megállapodások

(HB, PVÜB)

Előadó: Szalai Tünde képviselő
Szalai Tünde bizottsági tag
Ismerteti az előterjesztést. Bejelenti érintettségét, nem vesz részt a szavazásban.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az érintettség bejelentésének elfogadását. Megállapítja, hogy a
Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
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A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 21/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadja Szalai Tünde bizottsági tag - napirend kapcsán tett
érintettségre vonatkozó bejelentését – és kizárja a szavazásból.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 22/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja a következő civil szervezetek:
-

Balaton Német-Magyar Kulturális Egyesület,

-

Balatonboglári Városvédő Egyesület,

-

Civilkontroll Alapítvány Balatonlelle,

-

Helyiérték Egyesület,

-

Podmaniczky Alapítvány

kulturális

közfoglalkoztatásban

való

részvételének

szándékát, egyben

javasolja

felhatalmazni a polgármestert a közművelődési megállapodások aláírására.

6. Kultkikötő Nonprofit Kft. támogatás kérése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Szalai Tünde bizottsági tag
A Kultkikötő színvonalas kulturális programokat valósított meg Balatonbogláron,
javasolja a szervezet támogatását.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A szervezet munkájával elégedett, de a helyi kulturális intézménnyel együttműködve
anyagilag is racionálisabbá tehetők a költségek (átgondolva az ingyenes rendezvények
körét). Nem támogatja a támogatási összeg növelését, a megkötött szerződés
lényegesen nem változik, ugyanakkor a támogatás emelése több évet is érintene.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – 1 igen, 4 ellenszavazattal – elveti a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 23/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság nem támogatja a Kultkikötő Nonprofit Kft. támogatási összeg
növelésére vonatkozó kérelmét és nem javasolja bruttó egymillió forinttal megemelni
a közszolgáltatási szerződésben eredetileg szereplő bruttó kétmillió forintos keretet.
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7. Evangélikus Egyházközség játszótérhez támogatási kérelem

(PVÜB, HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A kérelmet a tervezett játszótér-programba javasolja bevenni, a rangsorolásról később
döntsön a testület. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját. Megállapítja,
hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot
hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 24/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság a Balatonboglári Evangélikus Egyházközség által, a Balatonboglár
647/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó játszótér építését nem javasolja támogatni.
8. Területhasználati engedély iránti kérelem IBCC Nemzetközi

Pontyfogó Kupa (PVÜB, HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Amennyiben támogatja a bizottság a terület-használat iránti kérelmet, a gépjármű
behajtást a feltöltött területre szigorúan ellenőrizni kell a rendezvény ideje alatt.
Csere Andrea alpolgármester
Ezeket a feltételeket a megállapodásban rögzíteni kell.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Rendkívüli időjárás esetén okozott károkat térítse meg a szervező. Szavazásra
bocsátja a kiegészített határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 25/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság módosított formájában elfogadásra javasolja a Tematik Kabel Kft.
által kezdeményezett, 2017. évben megrendezésre kerülő III. Nemzetközi Pontyfogó
Kupára vonatkozó (IBCC) együttműködési megállapodást azzal, hogy a
megállapodásban rögzíteni kell, hogy a rendezvény ideje alatt nem engedélyezett a
gépjármű behajtás a feltöltött területre, illetve rendkívüli időjárás esetén okozott
károkat köteles megtéríteni a szervező. Egyben javasolja felhatalmazni a
polgármestert a megállapodás aláírására.

9. Tájékoztató a Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért

kuratórium működéséről (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
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részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 26/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság a Jankovich Közalapítvány működéséről beterjesztett tájékoztatót
javasolja tudomásul venni és felkérni a polgármestert, hogy a következő soros
testületi ülésig a képviselő-testület tagjainak bevonásával az új kuratórium tagjainak
személyéről az egyeztetést folytassa le és a tagok megválasztásáról szóló
előterjesztést nyújtsa be a képviselő-testületnek.

10. A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
beiratkozási időpontjai, az óvoda és a bölcsőde nyári zárása
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 27/2017.(II.07.)
határozata
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága
átruházott hatáskörben a 2017/2018-as nevelési év vonatkozásában a Balatonboglári
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
előírtak alapján az alábbiakat határozza meg:
1. Az óvodai jelentkezés időpontja:
2017. április 25. 7.30-16.30 óráig
2017. április 26. 7.30-16.30 óráig
pót beiratkozás 2017. május 3. 7.30-14.00 óráig
2. Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama:
2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 1. Ez 10 munkanapot jelent
Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés időpontjának, illetőleg az óvodai
beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban foglaltak
szerint
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

11. A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szervezeti
és működési szabályzatának elfogadása
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
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részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 28/2017.(II.07.)
határozata
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága
átruházott hatáskörben elfogadja a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
szervezeti és működési szabályzatát, valamint az intézmény házirendjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

12.

Labdarúgó pálya ügye

Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Ismételten felmerült a labdarúgó pálya hitelesítésének kérdése.
Mészáros Miklós polgármester
Holnap tárgyaltak volna az NSK képviselőivel, de betegség miatt lemondták a
találkozót. Jövő héten keddre tették át a tárgyalás időpontját, akkor felvetik a
problémát.
Pintér Gabriella BBSC elnöke
Az eredeti felszereléssel szeretnék visszakapni a pályát (öntöző berendezés, bekerítés,
világítás).
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Javasolja felkérni a polgármestert, hogy tárgyaljon érintettekkel a labdarúgó pályával
kapcsolatos problémákról és az egyeztetésről adjon tájékoztatást a bizottság részére.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 29/2017.(II.07.)
határozata
A Humán Bizottság felkérni a polgármestert, hogy tárgyaljon érintettekkel a labdarúgó
pálya használatáról (hitelesítés, eredeti felszerelés biztosítása - öntöző berendezés,
bekerítés, világítás) és az egyeztetésről adjon tájékoztatást a bizottság részére.

13.

Urányi Sportcsarnok NEKA kapcsolata

Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Újból visszatér a testület által az sportcsarnok vezetőjének előírt költségcsökkentések
eredményeként bevezetett intézkedések miatti hőmérséklet csökkenés okozta
konkfliktusra. Mocsai Tamás NEKA igazgató nehezményezte, hogy 7-9 fokban kellett
használniuk a létesítmény galériáját. Ugyanakkor azt is jelezte, a felmerülő plusz
költségeket korrektül el kell számolni.
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Mészáros Miklós polgármester
A galéria problémájára megoldást kell találni úgy, hogy a testületi döntés is
érvényesülhessen a költségek csökkentésére vonatkozóan és ne kelljen a bérlővel sem
konkfliktusba kerülni, aki viszont joggal várja el, hogy megfelelő hőmérsékletben
tudja használni a helyiséget. A gyerekek csak megfelelő hőmérsékletben tudnak
edzeni, az ennek kapcsán felmerülő plusz költséget bérlőnek ki kell fizetnie, de ennek
érdekében a testületnek módosítania kell bérleti díjat.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A csarnokhasználatra vonatkozó szerződésről minél előbb tárgyalni kell, mivel a
korábbi szerződés 2016. december 31-ével lejárt. Természetesen az nem elfogadható,
hogy egy közintézményben 9 fok legyen, de megjegyzi, nemcsak a NEKA miatt fűtik
az intézményt, más is használja.

14.

Francia, lengyel emléktáblák koszorúzása

Előadó: Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A munkatervnél már felvetette, hogy a júniusi ülésen javasolja előkészíteni az
októberi lengyel-francia megemlékezést, illetve emléktábla koszorúzást.
15.Könyvtár pályázat
Előadó: Dr. Sziberth László bizottsági elnök
Béres Krisztina intézményvezető
Pályázati támogatás igénybevételével közösségi tér kialakítására, illemhelyek
akadálymentesítésére lehetne támogatást kérni. Továbbá lehetőség lenne hallás- és
látássérültek részére a könyvtár használatát segítő eszközök beszerzésére is. A
pályázat tartalmáról egyeztetés folyik a főépítésszel.

16.

Egyéb

Szabó György referens
Javasolja elismerni az úszómester életmentését.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

A jegyzőkönyv hitelesítői:

Vadasfalvi János
bizottsági tag

Kalász Zoltán
bizottsági elnök

Szalai Tünde
bizottsági tag

