JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2017. november 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
Vadasfalvi János bizottsági tag
Katona Ferenc bizottsági tag
Halász Sándor bizottsági tag
Dr. Markó Péter jegyző, Mészáros Miklósné turisztikai referens,
Kánya Erika igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető
a hivatal részéről
Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Béres Krisztina
intézményvezetők, Szabó György intézményi referens

Távol maradt: Szalai Tünde bizottsági tag (igazoltan)
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottságból 4 fő
megjelent, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
A bizottság nyílt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Katona Ferenc és Vadasfalvi
János bizottsági tagokat. Szavazásra bocsátja a 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 116/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság Katona Ferenc bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 117/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A boglári futball jövője című pontot levenni javasolja a napirendről, a decemberi
ülésre készül előterjesztés a témában. Szintén levenni javasolja a turisztikai szezon
komplex értékelését, egészüljön ki az előterjesztés Csiszár Szilárd, Kopasz Árpád, a
Kultkikötő, illetve a Babel Sound írásbeli beszámolójával, illetve kéri, hogy
személyesen is jelenjenek meg az előterjesztők a következő bizottsági ülésen.
Szavazásra bocsátja a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
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A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 118/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet:
Nyílt ülés:
1. Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata (PVÜB, EÜSZOCB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló
9/2017. (IV. 06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB,
EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. A Siófoki Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezése (HB,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. Kovács Péter Arany János Tehetséggondozó Programba való felvételének
támogatása (PVÜB, HB, EÜSZOC)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. Kiss Antal – Boglári Archív Tv anyagai – eladási ajánlat (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. Balatonboglári Települési Értéktár Bizottság éves beszámolója (PVÜB, HB,
Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Dutra Múzeum Ágazati Értéktárba való felvételének támogatása (HB,
Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a
2016/2017-es tanévről (HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Türjei Attila intézményvezető
9. Szakközépiskolával kapcsolatos tájékoztató
10. Egyéb
- Berkes Pál által létrehozott Sportmúzeum
1. Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálata (PVÜB, EÜSZOCB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
2018. január 1. napjától a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fogja biztosítani az
étkeztetést a Platán Alapszolgáltatási Központ gondozottjai részére.
Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
A 2018. évre vonatkozó térítési díjak megállapítása a nyersanyagnormák kiszámítása
után lehetséges, felvetődik, hogy a két intézmény közti megállapodással oldható meg
az elszámolás.
Dr. Markó Péter jegyző
Egyeztetést javasol a felvetettekről, a decemberi ülésre tisztázzák, hogy
megállapodással vagy a rendelet módosításával oldható meg a probléma.
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az elhangzottak alapján a napirendet. 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 119/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság kéri tisztázni, annak tükrében, hogy 2018. január 1. napjától a
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fogja biztosítani az étkeztetést a Platán
Alapszolgáltatási Központ gondozottjai részére, a két intézmény közti megállapodás
megkötése vagy az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása szükséges
az elszámoláshoz.

Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési
szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról
szóló 9/2017. (IV. 06.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB,
HB, EÜSZOCB)
2.

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Meggondolandónak javasolja a civil szervezetek esetében a terembérlet 30.000,Ft/rendezvény összegű meghatározását. Túlzónak tartja ekkora összeggel terhelni a
civil szervezeteket.
Dr. Markó Péter jegyző
A korábbiakhoz képest ez az összeg kedvezőbb, ez a javaslat a civil szervezeteket
támogatná.
Keserű Zoltán képviselő megérkezik az ülésre.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Különbséget kellene tenni a non profit (például belépődíj nélküli), illetve az üzleti
alapú rendezvények között.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Ilyen szempontból a Fischl-ház is érintett, ki dönti el, hogy melyik rendezvény
esetében kell fizetni, melyik térítésmentes.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szerinte döntse el a kulturház igazgatója az adott rendezvény tekintetében.
Béres Krisztina intézményvezető
Ezt úgy oldotta meg a könyvtár esetében, hogy a használati szabályzatban szerepel,
hogy az intézményvezető időszakosan dönthet a használati díjak elengedéséről, ha ez
az intézmény érdekét szolgálja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Javasolja szétválasztani a non profit, illetve az üzleti célú rendezvények megítélését és
külön-külön meghatározni a rájuk vonatkozó bérleti díjat. Szavazásra bocsátja a
javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a
szavazásban.
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A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 120/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság a civil szervezetek esetében javasolja szétválasztani a non profit,
illetve az üzleti célú rendezvényeket és ennek megfelelően meghatározni a rájuk
vonatkozó bérleti díjat.
3. A Siófoki Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezése

(HB, Szőlőskislaki RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Elmondható, hogy az anyag Somogy megye jelenlegi oktatási helyzetét hűen
bemutatja. A fejlesztési tervben leírtak olyan irányban haladnak, amikkel a testület
Boglár vonatkozásában egyetérthet. Javasolja felajánlani az együttműködés
lehetőségét az oktatás-politikai célok megvalósításában, azt, hogy az önkormányzat
szívesen részt vesz olyan összejöveteleken, ahol a fejlesztési terv kialakításáról,
döntés előkészítésről lesz szó. Szavazásra bocsátja a 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 121/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság véleménye szerint a Siófoki Tankerületi Központ fejlesztési
tervében leírtak olyan irányban haladnak, amikkel a testület Boglár vonatkozásában
egyetérthet. Javasolja felajánlani az együttműködés lehetőségét az oktatás-politikai
célok megvalósításában, hogy az önkormányzat szívesen részt vesz olyan
összejöveteleken, ahol a fejlesztési terv kialakításáról, döntés előkészítésről lesz szó.
Berkes Pál megérkezik a bizottsági ülésre.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Vendégjogon a Berkes Pál által létrehozott Sportmúzeum témájával folytatódik a
bizottsági ülés.

4. Berkes Pál által létrehozott Sportmúzeum
Berkes Pál
Tájékoztatást ad az általa létrehozott sportmúzeumról. Három évvel ez előtt kezdte el
a tenisz múzeum megvalósítását, jelenleg 30-40 m2-en mutatja be a tenisz 60 évet
felölelő dokumentációját.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megköszöni az ismertetőt, javasolja, hogy 2017. november 13-án hétfőn 15.00 órakor
tekintse meg a bizottság a múzeumot.
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5. Kovács Péter Arany János Tehetséggondozó Programba való

felvételének támogatása (PVÜB, HB, EÜSZOC)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kánya Erika igazgatási ügyintéző
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság havi 5.000,- Ft ösztöndíjat javasolt
megállapítani Kovács Péter tanuló részére.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Havi 15.000,- Ft ösztöndíjat javasol biztosítani Kovács Péter tanuló részére.
Szavazásra bocsátja a 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 122/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja, hogy Kovács Péter nyolcadik osztályos tanuló (anyja
neve: Kállai Hajnalka) Balatonboglár város képviseletében részt vegyen az Arany
János Tehetséggondozó Programban.
Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a
programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra)
15.000,- Ft havi ösztöndíjat nyújtson, ennek fedezetét a város költségvetésében
biztosítsa.
Javasolja felkérni a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és határozatot a megjelölt
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
6. Kiss Antal – Boglári Archív Tv anyagai – eladási ajánlat (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Készüljön másolat Balatonboglár városának 1998-2017 közötti időszakáról készült
dokumentációról, melybe a könyvtárban mindenki betekinthet a későbbiekben.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a kiegészítéssel. 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 123/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Kiss Antal ajánlatát és támogatja az 19982017 közötti időszakban Balatonboglár városáról készült, digitalizált felvételek
megvásárlását. A vételárat, 1.500.000 Ft-ot szintén elfogadásra javasolja, melyet két
részletben fizessen az önkormányzat a szerződésben leírt kikötések alapján. Egyben
javasolja felhatalmazni a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Továbbá indítványozza, hogy készüljön másolat a dokumentációról, és a másolat
kerüljön elhelyezésre a városi könyvtárba.
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7. Balatonboglári Települési Értéktár Bizottság éves beszámolója

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

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megköszönve a Települési Értéktár Bizottság munkáját, az éves beszámolójukat
elfogadásra javasolja. Szavazásra bocsátja a 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 124/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság megköszönve a Balatonboglári Települési Értéktár Bizottság
munkáját, az éves beszámolójukat elfogadásra javasolja.
8. Dutra Múzeum Ágazati Értéktárba való felvételének támogatása

(HB, Jankovich RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kánya Erika igazgatási ügyintéző
Amennyiben a támogatás ellenére nem sikerül a múzeumot az Ágazati Értéktárba
felvetetni, akkor kezdeményezik a helyi értéktárba történő felvételét.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a 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 125/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja a balatonboglári technikatörténeti „Dutra Múzeum”
Ágazati Értéktárba történő felvételét.
9. A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

beszámolója a 2016/2017-es tanévről (HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Türjei Attila intézményvezető

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Kiemeli Tilesch Márton 6. osztályos tanulót, aki kiemelkedően teljesített különböző
tanulmányi versenyeken, felkészítő tanára Palástiné Szerpák Tünde. A tantestület
munkájához további sok sikert kívánva, elfogadásra javasolja a tanévről szóló
beszámolót. 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 126/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú
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Művészeti Iskola 2016/2017-es tanév szakmai beszámolóját.

10. Szakközépiskolával kapcsolatos tájékoztató
Halász Sándor bizottsági tag, igazgató-helyettes
A középiskola épülete a város tulajdona, a fenntartó a Siófoki Tankerület, az elmúlt
időszakban sajnos a felújításra nem lett költve. A „B” épület állapotáról felvételek
készültek, melyeket a holnapi pénzügyi bizottsági ülésen az igazgató úr be fog
mutatni. Sajnos a „kisiskola” is nagyon rossz állapotban van. A főépület aránylag
elfogadható állapotban van, ott tetőcsere történt. Hogy az oktatási munka ne kerüljön
veszélybe, megoldást kell találni a problémákra.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A legszükségesebb munkákat rangsorolni kell, fel kell mérni és beárazni azokat a
feladatokat, amik elvégzésre nem tűr halasztást, hogy a város a jövő évi
költségvetésében tervezni tudja. Szavazásra bocsátja a 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 127/2017.(XI.07.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja, hogy a szakközépiskolát érintő legszükségesebb
felújítási munkák rangsorolása történjen meg, továbbá fel kell mérni és összeállítani a
költségeket azon feladatok tekintetében, amik elvégzése halaszthatatlan a város a
jövő évi költségvetésének tervezése előtt.
A bizottság elnöke bezárja az ülést.

K.m.f.

Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Katona Ferenc
bizottsági tag

Vadasfalvi János
bizottsági tag

