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7.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Az Önkormányzat tulajdonában lévő balatonboglári strandok üzemeltetését a vállalkozók, és a Közterület-fenntartó Szervezet bevonásával javasolom.
A Platán stand esetében a előző években már alkalmazott formában az 1613/7 és
1615/13 hrsz-ú strand üzemeltetését az ajánlatkéréssel kiválasztásra kerülő vállalkozó és a Közterület-fenntartó Szervezet között megosztva javasolom, az alábbiak
szerint:
A 2018. május 1-től szeptember 30-ig tartó strandi szezonban a Platán strand
üzemeltetését vállalkozó végezze. A Platán strandot üzemeltető vállalkozót ajánlatkérési eljárás lefolytatásával javasolom kiválasztani.
A Platán strand október 1-től a következő évi strandi idényig tartó fenntartását a
Közterület-fenntartó Szervezet végezze.
Javasolom azt is, hogy a vállalkozók részére korábban üzemeltetésbe adott területből vegyük ki a strandok területéhez nem tartozó közterületeket és ezek fenntartási
munkáit 2017. május 1-től a Közterület-fenntartó Szervezet lássa el.
A Jankovich telepi strand (2019 hrsz) és a vasúttól északra lévő Jankovich
telepi közterületek (a 2087/1 hrsz- ú Szent István tér, a 2018 hrsz –ú Posta köz,
a 2170 és 2171 hrsz-ú Krúdy köz, a 2023; 2120 és 2139 hrsz-ú Károlyi köz, a 2039
és 2041 hrsz-ú Kaszinó köz és a 2188 hrsz-ú út a Szabadság liget végénél lévő kerékpárút mellett) fenntartási munkáit szintén kiválasztásra kerülő vállalkozó bevonásával javasolom biztosítani.
A fenntartási időszak javasolt időtartama: 2018. május 1-től 2019. április 30-ig tartó egy éves időszak.
A vasúttól délre eső Jankovich telepi alábbi közterületek fenntartását egész évben a
Közterület-fenntartó Szervezet végezze:


a 2456/3 hrsz-ú terület a Sirály utcánál,



a 2266 hrsz-ú park a Fonyódi u ny-i végénél,



a Fonyódi utcai zöldsávot a 7-es út felől,



a 2279/4 hrsz-ú terület a Nyárfa u-i ABC körül)



a 2456/3 és a 2465/1 hrsz-ú közterületek a Jamai patak ny-i oldalán

A Platán strand melletti 1616/1 hrsz-ú területrész közparkként való fenntartását –
mint előző évtől - a továbbiakban is a Közterület-fenntartó Szervezet végezze.
Az előzetes piacfelmérés alapján az előzőkben javasolt változtatásokat követően az
előzőekben írtak szerint 2018. május 1-től vállalkozók bevonásával végzendő
strandfenntartási szolgáltatások egybeszámított becsült értéke ~ˇ14 millió Ft,
amely nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, amely a 2017. év január 1étől a klasszikus ajánlatkérők tekintetében nemzeti irányadó a szolgáltatás megrendelése esetén nettó 15.000.000,- Ft.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű szolgáltatás megrendelése esetén
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Előzőek értelmében a strandoknak a nyári szezonban vállalkozók által végzendő
üzemeltetésére elegendő 3 ajánlatot bekérni.
Javasolom, hogy a strandok üzemeltetésére elsősorban olyan, megfelelő helyi referenciával rendelkező vállalkozók/vállalkozások kapjanak felhívást, akiknek a strandfenntartás területén végzett munkájával kapcsolatban az Önkormányzat, a lakosság
és a nyaralótulajdonosok elégedettek voltak.
Javasolom, hogy a strandok 2017. évi nyári szezonban történő üzemeltetésére vonatkozó ajánlatkérésre a képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek.
A korábbi évben a strandüzemeltetéssel megbízott vállalkozók által fenntartott Kodály Zoltán utcai strand, Sziget strand, Fiumei utcai strand és Bója közi strand, valamint a Platán strand strandi szezonon kívüli fenntartásához szükséges forrást a
Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében bocsássa a Közterület-fenntartó
szervezet rendelkezésére.

Határozati javaslat
A Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elhatározza, hogy a tulajdonában álló 1613/7 és 1615/13 hrsz-ú balatonboglári
Platán strand 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig tartó strandi szezonban
való üzemeltetését vállalkozó bevonásával kívánja biztosítani.
2. úgy dönt, hogy a 2019 hrsz-ú Jankovich telepi strand és a a vasúttól északra lévő Jankovich telepi közterületek (a 2087/1 hrsz- ú Szent István tér, a 2018 hrsz
–ú Posta köz, a 2170 és 2171 hrsz-ú Krúdy köz, a 2023; 2120 és 2139 hrsz-ú
Károlyi köz, a 2039 és 2041 hrsz-ú Kaszinó köz és a 2188 hrsz-ú út a Szabadság
liget végénél lévő kerékpárút mellett) 2018. május 1-től 2019. április 30-ig tartó
egy éves időszakban való üzemeltetését vállalkozó bevonásával kívánja biztosítani.
3. elhatározza, hogy a Kodály Zoltán utcai strand, a Sziget strand, a Fiumei utcai
strand és a Bója közi strand 2018. május 1-től kezdődő, valamint a Platán strand
nyári strandi szezonon kívüli fenntartását az önkormányzat saját intézménye, a
Közterület-fenntartó Szervezet látja el.
4. a Platán strand melletti 1616/1 hrsz-ú közpark, a 2456/3 hrsz-ú a 2266 hrsz-ú,
a 2279/4 hrsz-ú, a 2456/3 és a 2465/1 hrsz-ú közterületek fenntartását továbbra is a Közterület-fenntartó Szervezet lássa el.
5. megbízza a polgármestert, hogy a Platán strand 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint a Jankovich üdülőtelepi strand 2018. május 1-től 2019.
április 30-ig történő üzemeltetésére kérjen be strandonként 3-3 ajánlatot vállalkozóktól.
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