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Tisztelt Képviselő-testület!
A balatonboglári Borudvar pavilonjai tekintetében a 2018-as év vonatkozásában
aláírásra kerültek a bérleti szerződések, három egység kivételével. A Pénzügyi és
Városfejlesztési

Bizottság

ülésén

elhangzottak

alapján

döntő

szempontot

képviselhet, hogy a leendő üzemeltető milyen termékcsoportot kíván forgalmazni,
illetve felmerült annak az igénye, hogy a termelői bort árusító pavilonok közt
legyen legalább egy, a kulturált borfogyasztást kiegészítő élelmiszert árusító
egység.
Mind a már meglévő érvényes bérleti szerződéssel bíró egységeket, mind a leendő
üzemeltetőket megkérdeztük a témában. Válaszaikat az alább felsoroltakban
olvashatják.
1. 2018. április 5. – Légli Szőlő- és Bortermelő Kft. – termelői bor árusítás
(mellékelve a jelentkezés)- nem kíván
2. 2018. április 5. – Molnár Miklós e.v. – Miklós Pince – termelői bor árusítás
(mellékelve a jelentkezés)- csak nagyon minimális szinten, inkább nem kíván
élelmiszert áusítani
3. 2018. április 6. - Bettenbuch Zsuzsanna és Berkes Krisztián –
tradicionális kürtöskalács és fagylalttal töltött kürtöskalács értékesítés, egyéb
büfé jellegű tevékenység (mellékelve a jelentkezés)
4. 2018. április 11. – Pócz József e.v. – Pócz Pincészet - termelői bor
árusítás (mellékelve a jelentkezés) - nem
5. 2018. április 14. – Dorner Zoltán e.v. – Dorner-Pávics Családi Pincészet
- termelői bor árusítás (mellékelve a jelentkezés) – nem kíván
6. 2018. április 18. – Főnyedi László e.v. – büfé jellegű tevékenység
(mellékelve a jelentkezés) – igen, hajlandó a fent leírtak szerint
borfogyasztást kiegészítő élelmiszereket árusítani
7. 2018. április 19. – Babel Camp Kft. – 2 db egymással szemben lévő
pavilonra jelentkezik – helyi termelői borok árusítása, a másikban büfé
jellegű tevékenység (mellékelve a jelentkezés)
Meglévő egységek üzemeltetői:
- Bújdosó Pincészet - NEM
- Szentpáli Antal – NEM
- Országh Zoltán József – NEM
- Kalász Győző – NEM
- Hujber Pince Kft. – minimális szinten, inkább NEM
melléklet: Főnyedi László e.v. ajánlat

HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borudvar területén
található, önkormányzati tulajdonban lévő három darab megüresedett pavilon
üzemeltetésére, a 2018-as évre az alábbi vállalkozásokat választja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

1. ÉNy-i pavilon: ____________________________
2. DNy-i pavilon: ____________________________
3. ÉK-i pavilon: ____________________________

Balatonboglár, 2018. május 2.

Mészáros Miklós
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestületi Tagok !

A Balatonboglári Borudvaron meghirdetett pavilon üzemeltetésével kapcsolatban kívánom
Önnel, önökkel megosztani elképzeléseimet észrevételeimet, segítve a Balatonboglár Város
Képviselő-testület által tárgyalt témakörben azon döntéshozók munkáját, hogy az adott helyen
mi felelne meg az elvárásoknak és elképzeléseknek.
Mint első körben jeleztem, olyan büfé jellegű üzemeltetést képzeltem el, ami illeszkedik a
borfogyasztás hagyományaihoz.
Konkrétan, mire is gondoltam : pogácsa, zsíroskenyér többféle ízben, sajttál szőlővel,
töpörtyűkrémes kenyér valamint egy kis „disznóságok” - szalonna, sonka, kolbász vékonyan
szeletelve - kínáló tányéron.
Belefér még a hamburger, ami egy másik célközönséget szolgál ki.
Nem szeretnék semmiféle „melegkonyhás” élelmiszert mint Pl.: kenyérlángos, sültkrumpli,
hekk, grillezett dolgok stb.
Elképzelésem ebbe az irányba mutat. Az ital területén, üdítő, ásványvíz, kávé és sör kapna
helyet.
Ha bárki ellátogat erre a helyre, azt azért teszi, hogy finom Balatonboglári borokat kóstoljon és
fogyasszon , így a borok mellé ezen ételek kiváló kiegészítést fognak nyújtani.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület, remélem sikerült felvázolnom az
elképzelésem és amennyiben szükségesnek tartja, tartják a személyes meghallgatást, szívesen
állok rendelkezésre a témakörrel kapcsolatban.
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