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Sorszám:

1.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 3. napján tartandó ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés

közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta:
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:

Dr. Markó Péter jegyző

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Képviselő- testület a(z)

19/2018.(II.14.) KT. számú határozatával önkormányzati bérlakásban élő
bérlő kérelmének helyt adott és engedélyezte az 59.690.- Ft javítási költség
elszámolását a bérleti díjba. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a számla utalványozására.

A Pénzügyi Osztálynak átadtuk a határozat kivonatot a döntés végrehajtására.

67/2018.(III.29.) KT. számú határozatával – megköszönve az intézmény
munkáját - elfogadta a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ 2017. évi
szakmai beszámolóját és 2018. évi munkatervét.

Az intézményvezetőt tájékoztattuk a beszámoló elfogadásáról.

68/2018.(III.29.) KT. számú határozatával – megköszönve az intézmény
munkáját - elfogadta a Balatonboglári Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
2017. évi szakmai beszámolóját.

Az intézményvezetőt tájékoztattuk a beszámoló elfogadásáról.

69/2018.(III.29.) KT. számú határozatával – megköszönve az
intézmény munkáját - elfogadta a Balatonboglári Lukács Károly
Városi Könyvtár és Fiókkönyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját és
2018. évi munkatervét.

Az intézményvezetőt tájékoztattuk a beszámoló elfogadásáról.

70/2018.(III.29.) KT. számú határozatával az életpályáról készített
anyag alapján támogatta dr. Pasztusics Ákos c.r. alezredes kapitányságvezető
kinevezését.

A kinevezés támogatásáról szóló határozatot megküldtük a megyei
rendőrfőkapitány részére.

76/2018.(III.29.) KT. számú határozatával - megköszönve az egyesület
munkáját - elfogadta a „Helyiérték” Gondokodók és Alkotók Regionális Egyesület
2017. évi beszámolóját.

Az egyesületet tájékoztattuk a beszámolójuk elfogadásáról.

77/2018.(III.29.) KT. számú határozatával - megköszönve a sportegyesület
munkáját és további sikereket kívánva - elfogadta a „BB” Sport Club 2017. évi
szakmai beszámolóját és célkitűzéseinek ismertetését.

79/2018.(III.29.) KT. számú határozatával – megköszönve az sport club
munkáját - elfogadta a Balatonboglári Tenisz Club 2017. évi beszámolóját.

Az egyesületet tájékoztattuk a beszámolójuk elfogadásáról.

82/2018.(III.29.) KT. számú határozatával a Platán strand 2018. május 1től 2018. szeptember 30-ig tartó strandi szezonban való üzemeltetésére,
valamint a 2019 hrsz-ú Jankovich telepi strand és a vasúttól északra lévő
Jankovich-telepi közterületek 2018. május 1-től 2019. április 30-ig tartó egyéves
időszakban való üzemeltetésére vonatkozóan lefolytatott ajánlatkérést
eredményesnek nyilvánította. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy nyertes ajánlatot benyújtó vállalkozókkal a strandok üzemeltetésére
vonatkozó vállalkozási szerződéseket megkösse.

A strandüzemeltetésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

83/2018.(III.29.) KT. számú határozatával támogatta a Balatonboglári
Városvédő Egyesület kulturális közfoglalkoztatásban való részvételének
szándékát, egyben felhatalmazta a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.

A közművelődési megállapodás aláírása megtörtént.

84/2018.(III.29.) KT. számú határozatával támogatta a Civilkontroll
Alapítvány Balatonlelle kulturális közfoglalkoztatásban való részvételének
szándékát, egyben felhatalmazta a polgármestert a közművelődési megállapodás
aláírására.

A közművelődési megállapodás aláírása megtörtént.

85/2018.(III.29.) KT. számú határozatával támogatta a Helyiérték
Egyesület kulturális közfoglalkoztatásban való részvételének szándékát, egyben
felhatalmazta a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.

A közművelődési megállapodás aláírása megtörtént.

89/2018.(III.29.) KT. számú határozatával nem támogatta Mráz
Ágoston Sámuel a Jankovich- telepi Üdülő Egyesület nevében benyújtott
kérelmét az önkormányzat tulajdonában álló Szent István téri
Vendégház üzemeltetésének átadására vonatkozóan, mivel megoldott a
közterület-felügyelő biztosítása a Jankovich-telepen, illetve a soproni
csereüdültetés része a vendégház.
A testületi döntésről a határozat kivonatot átadtuk Mráz Ágoston Sámuel, a
Jankovich-telepi Üdülő Egyesület képviselője részére.

97-106/2018.(III.29.) KT. számú határozatával kitüntető díjak
adományozásáról döntött.

Érintetteket kiértesítettük a testületi döntésről.

Balatonboglár, 2018. május 2.

Mészáros Miklós
polgármester

Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről

Március 29.
Megtartottuk a márciusi rendes képviselő-testületi ülésünket.

Április 1.
A Boglári Katolikus Húsvéti Bálon vettem részt.

Április 3.
Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.

Április 5.
A Megyei Közgyűlés ülésén voltam jelen.
Választási Bizottsági tagok eskütétele volt a Fischl-házban.

Április 9.
Molnár Géza 90 éves boglári polgárt köszöntöttem.
A Szüreti munkacsoport ülésén vettem részt.

Április 10-20. szabadságon voltam.

Április 23.
Kaposváron a TOP bizottság ülésén voltam jelen.
Az Egészségügyi és Szociális, illetve a Humán Bizottság ülésén vettem részt.

Április 25.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság ülésén voltam jelen.

Április 27.
Gera Katalin szobrászművésszel találkoztam a Gaál Gaszton szobor ügyében.
Siófokon Felügyelő Bizottsági ülésen voltam.

Csonták András mb. tűzoltóparancsnokkal találkoztam, akivel megbeszéltük az
aktuális teendőket.

Április 28.
A Balaton csavargőzős szezonnyitóján, majd a révfülöpi polgármester, Kondor
Géza meghívásának tettünk eleget.

Május 3.
A lengyel nemzeti ünnep alkalmából vettem részt a nagykövetség által szervezett
fogadáson.

Balatonboglár, 2018. május 2.

Mészáros Miklós
polgármester

BESZÁMOLÓ
a polgármester szociális ügyekben, átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
a 2018.05.03 - én tartandó Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére.

Időszak: 2018. március 29-től – 2018. május 3–ig

Települési támogatás (halálesetre)

1 fő

Balatonboglár, 2018. május 2.

Mészáros Miklós sk.
polgármester

A beszámolót készítette: Dóráné Czár Ildikó
főmunkatárs

60.000.- Ft

