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JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2017. február 07. napján (kedden) a Fischlházban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 14.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Regős Péter elnök
Kalász Zoltán tag
Mayer Zoltán tag
Dr. Németh Roland tag

Mészáros Miklós Polgármester, Dr. Markó Péter Jegyző, Csere
Viktória Pénzügyi osztályvezető, Dóráné Czár Ildikó szociális
ügyintéző,
Ágoston
Éva,
Puskás
Mercédesz
jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről.
Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna
megbízott helyettes a Dr. Török Sándor Egészségügyi
Központ részéről.

Távol maradt: Türjei Attila tag (igazoltan)
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Dr. Regős Péter elnök
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 5 tagú Egészségügyi és Szociális
Bizottságból 4 fő megjelent, 1 fő igazoltan távol maradt, a bizottság
határozatképes, az ülést megnyitja.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő)– az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 13/2017.(II.07.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbiakban 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. Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása (PVÜB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. Tájékoztatás befektetési lehetőségről (PVÜB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
(PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Zárt ülés:
Z/1. Szociális bérlakás ügyek
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/2. Települési támogatási ügyek
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Dr. Regős Péter elnök
Felkéri Dr. Németh Roland, illetve Mayer Zoltán bizottsági tagokat a nyílt és zárt
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megállapítja, hogy a szavazásban 4 fő vesz
részt.
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Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága — egyhangúlag (4 fő) — az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 14/2017.(II.07.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Dr. Németh Roland bizottsági tagot
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága — egyhangúlag (4 fő) — az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi
és Szociális Bizottsága 15/2017.(II.07.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Mayer Zoltán bizottsági tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

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

Dr. Regős Péter elnök
A költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester
terjeszti február 15-ig a bizottságok, illetve a képviselő-testület elé.
A Közös Önkormányzati Hivatal esetében 25 fő köztisztviselő és 1 fő
Munkatörvénykönyves dolgozó személyi juttatása és munkaadót terhelő járuléka
lett tervezve. Továbbá a megbízási díjak tételei között az idegenforgalmi
adóellenőrök, illetve a közterület-felügyelők munkáját segítő segédfelügyelő bére
szerepel. A személyi juttatások 87.824 EFt-ról 91.9892 EFt-ra emelkedtek. A
járulékok viszont 24.287 EFt-ról 21.612 EFt-ra csökkentek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Központi döntés alapján 27 %-ról 22 %-ra csökkentek a járulékok.
Dr. Regős Péter elnök
Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeit meg kell
teremteni. Tájékoztatást kér ennek részleteiről.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az ASP egy informatikai központi rendszeren történő alkalmazás, az 5.000 fő
alatti települések esetében a csatlakozás 2017. január 1-től kötelező.
Balatonboglár esetében 2017. október 1-ig az önkormányzati adórendszerhez
kell csatlakozni, majd 2018. január 1-ig valamennyi szakrendszerhez (iktatás,
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könyvelés). Pályázat keretében az önkormányzatnak lehetősége van mind az
informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére, mind egyéb informatikai és
folyamatszervezési szolgáltatások igénybevételére. Várhatóan az első
negyedévben még a korábbi és az új rendszer is együtt fog működni.
Dr. Regős Péter elnök
Az önkormányzati igazgatásnál a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagok
tiszteletdíjának összege került tervezésre. Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatásokra 1.000 EFt, tanácsadói, tervezői díjakra 3.200 EFt, lapkiadásra
2.200 EFt lett tervezve. A működési támogatások összege 341.964 EFt, a
közhatalmi bevételek pedig 499.000 EFt.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A közhatalmi bevétel a helyi adókat tartalmazza. A tervezés a 2016. évi
tényadatokon alapul.
Dr. Regős Péter elnök
A strandüzemeltetés 30.200 EFt-ról 21.752 EFt-ra csökkent.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Testületi döntés alapján bizonyos strandrészeket saját intézményével kívánja
fenntartani a képviselő-testület, ezért átcsoportosításra került pénzösszeg a
Közterület-fenntartó Szervezet költségvetésébe.
Kalász Zoltán bizottsági tag
Mi a helyzet a Jankovich-telepi strand üzemeltetésével?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A strandfenntartást vállalkozó végezné, a parkfenntartást pedig a Közterületfenntartó Szervezet látná el a területen.
Dr. Regős Péter elnök
Ügyelet, Városi Televízió támogatása 21.671 EFt-ról 32.922 EFt-ra nőtt.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Tavaly a média tartalomszolgáltató nem a támogatások között szerepelt, hanem
a prospektusokra tervezett kiadások között. Ezen kívül 2.500 EFt-tal magasabb
összeggel támogatta a testület a BBSC-t, ebből lett finanszírozva a
buszbeszerzés önrésze.
Dr. Regős Péter elnök
A Jankovich-telepi részönkormányzat költségvetése a strandfenntartással, illetve
a Jankovich-telepi nap megrendezésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.
A Buborék Élményfürdőnél 3 fő van tervezve, melyet a nyári időszakban 2 fő
pénztáros egészít ki. Tudomása szerint tavaly 6 fő volt tervezve.
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Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az idei évben is 6 fő dolgozik az élményfürdőben, de a fürdővezető az Urányi
Sportcsarnok létszámában szerepel, mert osztott munkakörben dolgozik.
Kalász Zoltán bizottsági tag
Az élményfürdő pénzügyi elszámolását ki végzi most, hogy az Urányi
Sportcsarnokhoz került?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A pénztárosok a pénzügyi rendszerben kibocsátják a nyugtát a vendégek
részére, majd a bevételt befizetik az önkormányzat számlájára. Nincs változás a
tavalyi évhez képest. Nincs plusz feladat, ami az Urányi Sportcsarnokban
jelentkezne.
Dr. Regős Péter elnök
Parkfenntartásra 600 EFt-ot, a diákok bérére 3.500 EFt-ot, bevételként pedig
14.000 EFt-ot terveztek. Mennyi lett tervezve kiadásra?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Összehangolva a két intézmény bevételét, 18.000 EFt-ot terveztek.
Dr. Regős Péter elnök
A kollégium esetében 13 fővel, az iskola esetében pedig 7 fő létszámmal
terveztek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A tervezés kizárólag a 2016. decemberi béreket, járulékokat tartalmazza, mivel a
KLIK-hez került vagyonkezelésbe 2017. január 1-től a két intézmény.
Dr. Regős Péter elnök
A szöveges részben szerepel, hogy a kiadások között 1 fő bére került tervezésre,
illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Véletlenül maradt a szövegben, az törölni kell.
Dr. Regős Péter elnök
Az Intézményműködtető Iroda megszüntetésre került, mind a feladatok, mind a
költségek az adott intézményeknél lettek tervezve (óvoda, kulturális központ,
Közterület-fenntartó Szervezet).
A Városi Konyhánál 4 fő létszámot terveztek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A konyhánál csak a 2016. decemberi béreket tervezték, a feladatok átszervezése
miatt a költségek átkerültek a Hétszínvirág Óvodához.
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Dr. Regős Péter elnök
A strandfenntartás költségét 21.550 EFt-tal, a temető fenntartást 1.300 EFt-tal,
a közvilágítást 28.200 EFt-tal, utak karbantartását 19.500 EFt-tal tervezték.
A Gömbkilátónál mennyi volt a bevétel?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
2016-ban 10.000 EFt-ot utalt vállalkozó az önkormányzat részére.
Dr. Regős Péter elnök
A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központnál 10 fő közalkalmazott lett
tervezve, a személyi juttatások 18.452 EFt-ról 21.110 EFt-ra emelkedtek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az emelkedés a szakmai minimálbér emelés következménye.
Dr. Regős Péter elnök
Emelkedés történt a közüzemi díjakban is.
Koós Marianna intézményvezető
Tényadatok alapján lett tervezve, a vásárolt élelmezés (szociális étkeztetés)
többe került.
Dr. Regős Péter elnök
A kiadások 47.998 EFt-ról 57.479 EFt-ra nőttek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Ez a személyi juttatások, a közműdíjak, valamint a vásárolt élelmezés tételeinek
emelkedéséből adódik.
Dr. Regős Péter elnök
A Közterület-fenntartó Szervezetnél tavaly 21 fő volt, 2017-ben 27 fő lett
tervezve.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az Intézményműködtető Irodából 6 fő került átszervezésre, ezért a személyi
juttatások is nagymértékben megnövekedtek.
Dr. Regős Péter elnök
A parkfenntartás 7.800 EFt-ról 19.600 EFt-ra nőtt.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Itt került tervezésre a strandfenntartásnál megtakarított összeg a feladat
átszervezése miatt.
Dr. Regős Péter elnök
A Hétszínvirág Óvoda létszámát a tavalyi 30 fővel szemben 42 fővel tervezték.
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Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
1 fő karbantartó, illetve 11 fő a városi konyháról került át az óvodához, szintén
feladatátszervezés miatt. Ennek következtében megnőtt személyi juttatásokra,
az élelmiszer és közmű díjakra tervezett összeg.
Dr. Regős Péter elnök
A Dr. Török Sándor Egészségügyi Központnál a tavalyival megegyezően 23 fő lett
tervezve. A béremelés eredményeként 58.716 EFt-ról 66.556 EFt-ra emelkedtek
a személyi juttatások. A dologi kiadások 91.992 EFt-ról 100.644 EFt-ra nőttek.
2.150 EFt-tal szerepel informatikai beszerzés, illetve ugyanekkora összeggel
egyéb tárgyi eszközbeszerzés.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az egyik összeg számítógép beszerzést, a másik egyéb gépbeszerzést takar.
Dr. Regős Péter elnök
A Lukács Károly Városi Könyvtárnál 4 fő közalkalmazott lett tervezve. A kiadások
18.196 EFt-ról 21.064 EFt-ra nőttek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A béremelés következtében kiegészítésre kerültek a bérek. A könyvtár által
biztosított plusz szolgáltatás (könyvtári térségi szolgáltató rendszer)
költségvonzata megjelenik mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
Dr. Regős Péter elnök
A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központnál a tavalyi 4 fő helyett 5
fő létszám lett tervezve.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az Intézményműködtető Irodából 1 fő átkerült a kulturális központhoz.
Dr. Regős Péter elnök
A közüzemi díjak 1.950 EFt-ról 2.900 EFt-ra nőttek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A rendezvények nagy látogatottsága miatt nőttek ezek a költségek.
Dr. Regős Péter elnök
A felhalmozási kiadásoknál a Széchenyi utcában a járdaépítés melyik részt érinti?
Mészáros Miklós polgármester
A keleti rosszabb állapotban lévő részt tervezik felújítani.
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. A Gyep utca vonzáskörzetében lévő nagy vállalkozások fizetik
Balatonboglár iparűzési adóbevételének 70 %-át, foglalkoztatják a legtöbb
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munkavállalót, továbbá az utca terheltsége, balesetveszélyessége miatt is
indokolt a felújítása. A Datalogic Kft. további beruházását később tervezi
megvalósítani.
Dr. Regős Péter elnök
Támogatja a javaslatot.
Kalász Zoltán bizottsági tag
Nem szerencsés két nagy beruházást elindítani, közös cél volt a ravatalozó
megépítése, azt kellene végig vinni. Balatonboglár más nagy gyűjtő útjai
sincsenek jó műszaki állapotban, kérdés melyiknek indokoltabb a felújítása.
Dr. Regős Péter elnök
Az Urányi Sportközpontnál 10 fő lett tervezve. Testületi döntés alapján a
költségcsökkentések érdekében bizonyos időpontokban zárva tartást rendelt el
az intézményvezető. A tapasztalatokról később lehet beszélni. 13 millió forint
bevétellel számolnak és 20 % áremelést terveznek.
Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes bevételi is kiadási összege
1.420.118 EFt. Mit takar a finanszírozási bevétel?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Ez a tétel a pénzmaradványt tartalmazza.
Dr. Regős Péter elnök
Szavazásra bocsátja polgármester úr módosító indítványát (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.). Megállapítja, hogy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – 2 igen, 2 ellenszavazattal – nem hoz
többségi döntést a módosító indítványt illetően.
Dr. Regős Péter elnök
Szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetés-tervezetet. Megállapítja, hogy az
Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 16/2017.(II.07.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.
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2. Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Dr. Regős Péter elnök
A képviselő-testület korábbi döntéseit tartalmazza a rendelet tervezet mely
szerint a rendkívüli bizottsági, illetve képviselő-testületi ülést megelőzően
minimum 48 órával köteles a hivatal kiküldeni az ülés napirendjét és az
előterjesztéseket, valamint a tűzifa támogatási ügyekben a döntések
meghozatala a gyorsabb ügyintézés érdekében a polgármester hatáskörébe
került. A végrehajtási társulás Balatonföldvárról Balatonlellére került át. Az
Intézményműködtető Iroda 2016. december 31 napjával megszűnt.
Elfogadásra javasolja Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítását.
Szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a szavazásban (4 fő) vesz részt.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága – egyhangúlag (4 fő) az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 17/2017.(II.07.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosítását.
3. Tájékoztatás befektetési lehetőségről (PVÜB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Dr. Regős Péter elnök
A dr. Török Sándor Egészségügyi Központ jelentős szabadon felhasználható
pénzösszeggel rendelkezik. A számlavezető bank ajánlata szerint 40 m Ft 3
hónapos lekötése esetén 0,09 % p.a. kamatot biztosít. A számlavezető bank
Kincstárjegyekbe történő befektetést javasol. A kedvezőbb feltételek elérése
végett a dr. Török Sándor Egészségügyi Központ intézményvezetője azzal a
javaslattal élt, hogy a kizárólag az Egészségügyi Központ rendelkezésre álló
szabadon felhasználható összeg a fenntartó önkormányzat értékpapír számláján
keresztül kerüljön befektetésre. Az éves elérhető kamat összege így akár a 2-2,5
%-ot is elérheti.
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Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
képviseletében
Állásfoglalást kértek az Államkincstártól, hogy költségvetési szerv nyithat-e
értékpapír számlát, de válasz egyenlőre nem érkezett, elvileg nincs kizárva.
Kalász Zoltán bizottsági tag
Nem tartja szerencsésnek, hogy az önkormányzat és az egészségügyi intézmény
pénzügye „keveredik”, de ha az intézményvezető ezt jónak látja, akkor
támogatható. Megjegyzi, akár gépbeszerzésbe is fektethetné ezt az összeget az
intézmény.
Dr. Regős Péter elnök
Kérdés mennyi lehet a pénzmozgások költsége, az milyen arányban van a
lehetséges kamat összegével?
A részleteket tisztázni kell, de a bizottság ne zárkózzon el a kéréstől.
Szavazásra bocsátja a befektetési lehetőségekről szóló javaslatot. Megállapítja,
hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről 4 fő vesz részt a
szavazásban.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 18/2017.(II.07.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elviekben támogatja a Dr. Török Sándor
Egészségügyi Központ szabadon rendelkezésre álló pénzeszközeinek a fenntartó
önkormányzat értékpapír számláján történő befektetését.
4. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

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

Kalász Zoltán bizottsági tag
Javasolja a májusi ülés napirendjére venni a Városi Konyháról szóló tájékoztatót.
Javaslatot tesz Schick Béla boglári születésű gyermekorvos születésének, illetve
halálának évfordulójáról az idei évben megemlékezni.
Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
képviseletében
Intézményvezető nevében javasolja, hogy a Dr. Török Sándor Egészségügyi
Központ járóbeteg-szakellátásáról, a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás
munkájáról, illetve a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámolót május
hónap helyett áprilisban tartsák meg.
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi
határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 19/2017.(II.07.) határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő- testület
2017. évi munkatervét az alábbi kiegészítéssel:
-

-

áprilisi ülés napirendjére venni: Beszámoló a Dr. Török Sándor
Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásáról, Beszámoló a Körzeti
Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellátás munkájáról, Beszámoló a Védőnői
Szolgálat munkájáról
májusi ülés napirendjére venni: Tájékoztató a Városi Konyháról.

Az elnök a nyílt ülést bezárja, ezután zárt ülésen folytatja munkáját a
bizottság.

k.m.f.

Dr. Regős Péter
bizottsági elnök
Hitelesítők:

Dr. Németh Roland
bizottsági tag

Mayer Zoltán
bizottsági tag

