JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2017. december 5-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u.
12-14.) megtartott 15.45 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szalai Tünde bizottsági tag
Vadasfalvi János bizottsági tag
Halász Sándor bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Mészáros Miklósné turisztikai referens, Kánya Erika igazgatási
ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről
Tormáné Burics Ágnes, Gergely Piroska, Béres Krisztina
intézményvezetők, Szabó György intézményi referens
Pintér Gabriella a BBSC elnöke, Vásárhelyi Péter a Babel Sound
képviseletében, Gombos Emil Kultkikötő képviseletében

Távol maradt: Katona Ferenc bizottsági tag
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 Szalai Tünde 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
137/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának
138/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának
139/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a napirendet:
Nyílt ülés:
1. Turisztikai szezon komplex értékelése (PVÜB, HB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
2. Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló
12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB,
EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. 2018. évi költségvetési koncepció tárgyalása (PVÜB, HB, EÜSZOCB,
Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. 2018. évi rendezvényterv (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK, Jankovich
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. Tájékoztatás műfüves pálya létesítésére vonatkozó pályázat
benyújtásának lehetőségéről (PVÜB, HB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia – együttműködési
megállapodás (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Balatoni Szövetség – Balaton Napja 2018 (HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
1. Turisztikai szezon komplex értékelése (PVÜB, HB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Kiegészíti az anyagot azzal, hogy a tegnapi állapot szerint 126.967 vendégéjszaka
után az idegenforgalmi adó bevétel összege 50.786.982 Ft, ez 22 %-os növekedést
jelent a tavalyihoz képest.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az előterjesztés szerint nem volt mindig zökkenőmentes az iroda részére a
tájékoztatás az információk hiánya miatt.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Előfordult, hogy civil szervezet által szervezett programról nem kapott tájékoztatást az
iroda, a Babel Soundról például nem volt sem szórólap, sem plakát.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Javaslat az anyagban, hogy 2018-ban már májustól forgalmazzák a Boglár Kártyát,
mellyel egyetért. Szintén javaslat, hogy a Kultkikötővel közösen üzemeltetett
információs pavilonnak megfelelőbb helyet kell találni.
Gombos Emil Kultkikötő képviseletében
A strand területén alkalmasabb lenne elhelyezni a pavilont.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Halászléfőző verseny augusztusi időpontban történő megrendezése jó ötlet volt.
Visszatérő észrevétel a kiállító helyek rugalmasabb nyitva tartásának igénye.
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Gergely Piroska intézményvezető
Ebédidőben, illetve a legmelegebb déli időben vannak zárva a kiállító helyek, de az
elérhetőség ki van helyezve a kápolnáknál, ha igény van, azonnal kinyitják, illetve
előzetes bejelentkezésre is van lehetőség. Két teremőr egész napos foglalkoztatására
nincs lehetőségük.
Vásárhelyi Péter a Babel Sound képviseletében
Az idei programszerkezet megfelelőbb volt az előző évinél, de hosszú távon ez
korlátozza a létszámot, illetve a stílust. Tanulság, hogy a színpad elhelyezését át kell
gondolni, hogy kevésbé legyen terhelő (hanghatás) a környéken lakókra. Tervezik
mobil színház sátor építését. Ingyenes rendezvény lévén, a költségek is kisebb
mértékűek, de jövőre készülnek ismertető anyaggal. Jövőre június 16-22. között
tervezik a rendezvényt megtartani.
Szalai Tünde bizottsági tag
Megköszöni az igényes előadásokat, amiket a szervezők Balatonboglárra hoztak.
Gombos Emil a Kultkikötő képviseletében
Fontosnak tartja a partneri kapcsolatban a folyamatos kommunikációt és a személyes
kontaktust, ezért örült a meghívásnak. Három éve vannak jelen Balatonbogláron, ahol
nagyon szeretnek dolgozni, jövőre például már nem kettő, hanem három
összművészeti tábort szerveznek.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Célszerű lenne a Város Napjának műsorszerkezetén úgy változtatni, hogy este is
vonzó legyen a látogatók számára.
Gergely Piroska intézményvezető
Már tavaly és az idén is a Kultkikötő segítségét kérték, hogy egy olyan produkcióval
tudjanak előállni, ami érdekli az embereket.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Célszerű lenne a helyi újságban is megköszönni a partnerek (rendezvényszervezők,
magánszemélyek) támogatását, akiknek köszönhetőek a megvalósuló események.
A Buborék Élményfürdőről, illetve az Urányi János Sport és Szabadidő Központról
szóló beszámolóban szerepelnek a bevételek, vannak-e adatok a kiadásokról is?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A kiadás a tavalyi szinthez hasonló, 18 millió forint.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Örömteli a sportközpont kihasználtsága.
Szabó György intézményi referens
Nagy az érdeklődés az intézmény iránt, de az intézmény jövőjét illető jelenlegi
bizonytalanság miatt, ez hátráltatja a jövő évi foglalásokat, mert nem lehet biztosat
mondani a partnereknek. Kiemeli, hogy komplett, széleskörű szolgáltatásokat kínáltak
az érdeklődők részére.
Szalai Tünde bizottsági tag
Nagyon jó dolog, hogy programcsomagokban gondolkozik az intézmény. Volt-e haszna
a propaganda film elkészítésének.
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Szabó György intézményi referens
A film későn készült el, addigra már a nyár nagy része le volt foglalva. De idén
megküldik a filmet a partnereiknek, sajnos az intézmény helyzetének bizonytalansága
itt is közrejátszik, de maga a film tökéletes, mert összefoglalja azt a
programcsomagot, amit a sportközpont kínálhat.
Szalai Tünde bizottsági tag
Elismerés az alkalmazotti logisztikai módszerért, amit az intézmény véghez visz.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Gömbkilátóról szóló beszámolóból kiemeli: 2016-ban 119.400 fő látogató mellett a
bevétel 26.868.700,- Ft volt, 2017-ben pedig 122.600 fő látogató volt, a bevétel
27.592.300,- Ft. Köszönet az üzemeltetőnek, hisz a bevétel fele az önkormányzatot
illeti.
A turisztikai szezont értékelte Keserű Zoltán turisztikai tanácsnok is, aki szinte minden
rendezvényen részt vett, így tapasztalatból tudja, amit leírt a beszámolójában.
Köszönet az összefoglalóért, illetve a tevékeny részvételéért a rendezvények
előkészítésében.
Felveti, hogy jövőre a turisztikai szezonra való felkészülésnél újra találkozzanak a
mostani résztvevőkkel február végén, március elején.
Szavazásra bocsátja 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
140/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság - megköszönve a szezonban végzett kulturális tevékenységet az
abban résztvevőknek - elfogadásra javasolja a turisztikai szezon értékeléséről szóló
beszámolót.
2. Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési

szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti
díjakról szóló 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
(PVÜB, HB, EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 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
141/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Város Önkormányzat által
fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és
bérleti díjakról szóló 12/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosítását.
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3. 2018. évi költségvetési koncepció tárgyalása (PVÜB, HB, EÜSZOCB,

Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Kiemeli, felkérték az intézményvezetőket, mérjék fel, hogy az általuk kezelt vagyon
esetén mely esetben van szükség azonnali felújítási, karbantartási feladat ellátására.
Az Urányi Sport és Szabadidőközpont tekintetében a költségeket illetően egész évre
terveznek.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a költségvetési koncepciót. 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
142/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja Balatonboglár Város Önkormányzat 2018.
évi költségvetési koncepcióját.
4. 2018. évi rendezvényterv (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK, Jankovich

RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Mészáros Miklós polgármester
Időközben módosult a Város Napja június 2-re, illetve a Balatonátúszás időpontja
június 30-ra.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A kiemelt rendezvények közé javasolja felvenni Varga Béla születésének 115. éves
évfordulója (február 18.), illetve Gaál Gaszton születésének 150. éves évfordulója
(november 30.) megünneplését.
Szavazásra bocsátja a kiegészített rendezvénytervet. 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
143/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a 2018. évi rendezvénytervet az alábbi
kiegészítéssel:
A kiemelt rendezvények közé javasolja:
- 2018. február 18. Varga Béla születésének 115. éves évfordulója
- 2018. november 30. Gaál Gaszton születésének 150. éves évfordulója
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5. Tájékoztatás műfüves pálya létesítésére vonatkozó pályázat

benyújtásának lehetőségéről (PVÜB, HB, EÜSZOCB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Mészáros Miklós polgármester
Módosítás az előterjesztésben leírtakhoz képest, hogy a 20 x 40 m-es műfüves pálya
építésére benyújtandó pályázathoz szükséges önerő 11 millió forint. A beruházás
költségeiből 70 %-ot TAO forrásból kell finanszírozni. A helyszínről most nem kell
dönteni, csak a pályázat benyújtásáról.
Szalai Tünde bizottsági tag
Mivel a BBSC-nek vannak olyan kapcsolatai, ahonnan TAO támogatás várható, az ő
feladata kell hogy legyen ezen forrás megszerzése, ő pályázik, az önkormányzat a
helyet, illetve az önerőt biztosítja.
Pintér Gabriella a BBSC elnöke
A BBSC jogosult a TAO forrásokra pályázni, de az önkormányzat is segíthet
együttműködő szervezeteket keresni, akik adójuk felajánlásával a projekt
megvalósításához szükséges mértékű TAO támogatást biztosítják.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Helyszínként az eredeti javaslatot el tudná-e fogadni az egyesület?
Pintér Gabriella a BBSC elnöke
Az egyesület számára a legfontosabb, hogy megépüljön a műfüves pálya, a helyszín
kérdése másodlagos, elfogadják a testület döntését.
Mészáros Miklós polgármester
Megjegyzi, az elnök úr által említett helyszínnel tulajdonjogilag nem rendelkezik az
önkormányzat.
Pintér Gabriella a BBSC elnöke
Kérdés még, mivel az egyesület ebben a szezonban nem pályázott TAO forrásra, a
következő pályázat beadási határideje viszont április, hogyan kivitelezhető ehhez a
pályázathoz a TAO támogatás megszerzése.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szerinte a pályázat beadásának szándékáról döntsön a bizottság azzal, hogy a
végleges döntés a helyszín meghatározásakor történjen meg. 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
144/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság elviekben javasolja támogatni 20 x 40 m-es kisméretű műfüves
pálya megvalósítására pályázat benyújtását azzal, hogy a végleges döntést a helyszín
meghatározásakor hozza meg a testület.
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6. Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia –

együttműködési megállapodás (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Pintér Gabriella a BBSC elnöke
Az egyesület nem tudott a megkeresésről, szakmailag nem is megfelelő a koncepció,
mivel a regionális utánpótlás központhoz, Felcsúthoz tartoznak, nem Kaposvárhoz.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Levenni javasolja a napirendről. 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
145/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság levenni javasolja a napirendről a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc
Labdarúgó Akadémiával kötendő együttműködési megállapodást, mivel szakmailag
nem megfelelő az abban leírt koncepció.
7. Balatoni Szövetség – Balaton Napja 2018 (HB)
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
146/2017.(XII.05.) határozata
A Humán Bizottság támogatja a Balatoni Szövetség kezdeményezését és javasolja
Balatonboglár város részvételét a Balaton Napja elnevezésű rendezvényen, továbbá a
2018. május 19. időpontot elhelyezni a rendezvénytervben.
A bizottság elnöke bezárja az ülést.
K.m.f.

Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Szalai Tünde
bizottsági tag

Vadasfalvi János
bizottsági tag

