JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2018. június 5-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 1214.) megtartott 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Vadasfalvi János bizottsági tag
Szalai Tünde bizottsági tag
Halász Sándor bizottsági tag
Katona Ferenc bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Kánya Erika igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető
a hivatal részéről
Béres Krisztina, Tormáné Burics Ágnes, Gergely Piroska, Koós
Marianna intézményvezetők

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság nyílt ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottság
teljes létszámban megjelent, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
A napirendet kiegészíti a Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ
vezetőjének előterjesztésével, illetve az egyebekkel. Szavazásra bocsátja a
napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 88/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a 2018. év 2. félévében megvalósítható fejlesztési elemekről
(PVÜB, HB, Szőlőskislaki Részönkormányzat)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Területhasználati engedély iránti kérelem - Horváth Csaba Platán
strand – „gasztrobusz” üzemeltetése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. Területhasználati engedély MÓDOSÍTÁSA iránti kérelem BABEL SOUND
Interaktív Világzenei Fesztivál (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. EFOP pályázatról tájékoztató (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ vezetőjének
kérelme (HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. Egyéb
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A bizottság nyílt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Vadasfalvi János és Katona
Ferenc bizottsági tagokat. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a
Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 89/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 90/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság Katona Ferenc bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
1. Javaslat a 2018. év 2. félévében megvalósítható fejlesztési

elemekről (PVÜB, HB, Szőlőskislaki Részönkormányzat)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 50-5/2018.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az oktatási, kulturális intézményeket érintő fejlesztésekkel egyetért. A kisiskola
vizesblokkjának felújításával kapcsolatban korábban elhangzott, hogy kérik a
fenntartó hozzájárulását a fejlesztés megvalósításához.
Mészáros Miklós polgármester
A vizesblokkok állapota miatt azonnali intézkedés szükséges, de természetesen
tárgyalni fognak a fenntartóval is a hozzájárulásról.
Szalai Tünde bizottsági tag
A kislaki részönkormányzat ülésén Csere Andrea alpolgármester asszony vetette fel a
kislaki kultúrház vizesblokkjának felújítási lehetőségét, ami igaz, hogy költségesebb,
de hosszú távon célszerűbb megoldás lenne. Kérték, hogy szakember vizsgálja meg
azt a lehetőséget.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről
5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 91/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság a 2018. év II. félévében tervezett fejlesztési lehetőségek
megvalósításával egyetért, a bizottság hatáskörébe tartozó beruházásokat támogatja.
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2. Területhasználati engedély iránti kérelem - Horváth Csaba Platán

strand – „gasztrobusz” üzemeltetése (PVÜB, HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/2351-2/2018.

Mészáros Miklós polgármester
A főépítész nem támogatja a kérelmet, a Platán strand és környékének fejlesztését a
város uniós támogatás segítségével egységes koncepció alapján tervezi. Bár felmerült
a park nyugati végén vendéglátó tér kialakítása, de ezt a meglévő pavilonokkal
egyező módon lehet kialakítani, ami illeszkedik az egész fejlesztéshez. A büfékocsi
jellegű vendéglátó egység ellentétes az eddigi fejlesztések koncepciójával és
látványban sem odaillő a műemlékhajó környezetében.
Dr. Markó Péter jegyző
A műszaki feltételek sem adottak a „gasztrobusz” üzemeltetésére azon a területen.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az a rész nincs ellátva vendéglátó szolgáltatással, hiányt pótolna, ha megvalósulhatna
a nyári szezonban.
Szalai Tünde bizottsági tag
Nem támogatja a part közelében elhelyezni, de más helyszínen szolgáltatási hiányt
pótolna.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 92/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság Horváth Csaba vállalkozó területhasználati engedély iránti
kérelmében megjelölt helyszínen (Platán strand 1616/7 hrsz. ÉNY-i részén a BAHART
bejárat melletti területen) nem támogatja gasztrobusz üzemeltetését. Ugyanakkor
egyetért más megfelelőbb helyszín keresésével a főépítész bevonásával.
3. Területhasználati engedély MÓDOSÍTÁSA iránti kérelem BABEL

SOUND Interaktív Világzenei Fesztivál (PVÜB, HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/499-4/2018.

Dr. Markó Péter jegyző
A képviselő-testület által korábban jóváhagyott együttműködési megállapodás
módosítását kezdeményezte a szervező. A nem kívánt lakósátrak felépítését,
elhelyezését megakadályozni a közterület-felügyelet jelenlegi létszámával nem lehet
megoldani. Éjjel nincs lehetősége kivezényelni azt a két főt, aki egyébként nappal
felváltva be van osztva az egész nyár folyamán.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A fesztivál szervezőjének sincs se joga, se eszköze a közterületen mások által
elkövetett szabálytalanságok megakadályozására. Kizárólag az általuk bérelt területért
felelősek. Ez önkormányzati feladat. Jelezzék a rendőrség felé azt az önkormányzati
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igényt, hogy kísérjék fokozott figyelemmel a rendezvényt.
Kánya Erika igazgatási ügyintéző
Tapasztalatai szerint elsősorban a rendezvény területén belül volt jellemző a
lakósátrak felépítése.
Szalai Tünde bizottsági tag
A 3.6. pont egészüljön ki: „A Használó köteles megakadályozni a rendezvény látogatói
által használni kívánt lakósátrak felépítését, elhelyezését a rendezvény területén
belül.”
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat b) pontját fenti kiegészítéssel. Megállapítja,
hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 93/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a MEDIAEVENT SZOLGÁLTATÓ Kft. által
kezdeményezett módosításokat a 2018. évben megrendezésre kerülő Babel Sound
Interaktív Világszenei Fesztiválra vonatkozó együttműködési megállapodással
kapcsolatban az alábbi kiegészítésekkel:
A 3.6. pont egészüljön ki: „A Használó köteles megakadályozni a rendezvény látogatói
által használni kívánt lakósátrak felépítését, elhelyezését a rendezvény területén
belül.”
A bizottság javasolja, hogy jelezzék a rendőrség felé azt az önkormányzati igényt,
hogy kísérjék fokozott figyelemmel a rendezvényt.
4. A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ

vezetőjének kérelme (HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 50-5/2018.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Varga Béla Városi Kulturális Központ hangtechnikus-karbantartója 2016. január 5től 8 órás közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott az intézményben. 2018. június 29ével kérte munkaviszonyának megszüntetését. Hangtechnikusi feladatait 2018.
augusztus 1-től 2018. december 31-ig az átmeneti helyzetre való tekintettel az
intézmény szeretné a HANGURU Kft-nek átadni bérleti díj ellenében, melyet a 8 órás
státuszra vonatkozó bér feléből finanszíroznák. Így a karbantartói munkakört 2018.
augusztus 1-től év végéig 4 órában egy fővel oldanák meg.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről
5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 94/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Varga Béla Városi Kulturális Központ
hangtechnikus-karbantartó munkakör 2018. augusztus 1-től 2018. december 31-ig
előterjesztés szerint történő ellátását.
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5. EFOP pályázatról tájékoztató (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 50-5/2018.
Dr. Markó Péter jegyző
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi ülésén már tárgyalta a
témát, mivel nem volt minden információ birtokában kérte, hogy a Balatonboglári
Varga Béla Városi Kulturális Központ vezetője nyújtsa be az EFOP-5.2.4-14 Társadalmi
innovációk-Adaptációk,
új
módszerek
kiterjesztése
című
pályázat
teljes
dokumentációját. Továbbá felkérte a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a benyújtott
anyag alapján, mely ponton kellett volna képviselő-testületi döntés a pályázat
benyújtásához és felmerül-e a testületi felelősség a pályázatot illetően.
Mindent hiánytalanul továbbra sem kapott meg, de a benyújtott dokumentáció alapján
az állapítható meg, hogy a képviselő-testületnek nem volt mulasztása, mivel nem is
volt
tájékoztatva,
a
testület
nem
marasztalható
el.
Ugyanakkor
az
intézményvezetőnek tájékoztatnia kellett volna a testületet a pályázatról, mivel olyan
összegről, konzorciumi megállapodásról, illetve egy éven túli kötelezettségvállalásról
volt szó. Ugyanez vonatkozik a lemondásra is. A mai nap kapott kiegészítéseket még
nem tudta áttanulmányozni.
Gergely Piroska intézményvezető
Minden Balatonboglárt érintő anyagot átadott, ami a birtokában volt.
Kötelezettségvállalása nem volt Boglárnak. Minden kötelezettség a pályázatíróé,
Szemesé. A pénzügyi részt elkülönített számlán kezelték volna. A lemondás úgy
történt, miután megtörtént a képviselő-testületi ülés, pályázó megkérdezte, milyen
döntés született. Mivel nem született döntés és május 1-jével kötötte őket a projekt
elindítása, ezért azonnali hatállyal kérték a lemondó nyilatkozatot. Pont ott volt
polgármester, illetve jegyző úrnál, úgyhogy mondta, hogy le kell mondaniuk a
pályázatot. Semmiféle szerződéskötés nem történt a pályázattal kapcsolatban. Nem
volt lehetőség megvárni a képviselő-testületi döntést.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Tehát, amit a hivatal megkapott dokumentációt, levelet, a testület előtt van?
Dr. Markó Péter jegyző
Volt még egy-két számlanyitással kapcsolatos dokumentum, illetve önéletrajzokat
nem küldték ki.
Szalai Tünde bizottsági tag
Az önéletrajzok csatolva lettek.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A pályázatíró tudott a boglári képviselő-testületi ülésről, de konkrét választ várt, hogy
Balatonboglár város támogatja a projektet vagy nem.
Gergely Piroska intézményvezető
Úgy nyilatkozott, hogy nem kell képviselő-testületi döntés, csak tájékoztatni kell a
testületet, hogy megnyerték ezt a pályázatot, melyben részt vesz Balatonboglár
általános iskolája is.
Mészáros Miklós polgármester
Miért lett lemondva a pályázat, nem kértek erre vonatkozóan állásfoglalást.
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Gergely Piroska intézményvezető
Az Európai Uniós pályázat úgy volt kiírva, hogy nem kellett képviselő-testületi döntés.
Amikor megnyerték a támogatást, akkor kellett tájékoztatni a testületet.
Mészáros Miklós polgármester
Az előző képviselő-testületi ülésen ki akarta vizsgálni a részleteket a testület, mert
nem tudott róla. A testület nem hatalmazta fel az intézményvezetőt, hogy lemondja
az elnyert pályázati támogatást.
Gergely Piroska intézményvezető
Azt közölték, hogy azonnali hatállyal mondja le a pályázatot.
Mészáros Miklós polgármester
De nem kérdezte meg erről az intézményvezető a testületet.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az előző Humán Bizottság ülésére kiküldésre került egy anyag, (ő akkor értesült
először erről a témáról), melyhez semmiféle kiegészítést nem adtak. Annyi hangzott
el, hogy meg kellene erősíteni a képviselő-testületnek. Már akkor hangot adhattak
volna érintettek az aggodalmaiknak. A Pénzügyi ülésen kiderült, hogy mulasztások
történtek. A testületi ülésen nem a megoldást keresték, hanem az érintettséget
hangsúlyozták, ki milyen juttatásban részesül. És nem az volt a lényeg, hogy a
projektet a diákok számára megmentsék. Ha akkor a képviselő-testület úgy foglal
állást, hogy bár voltak hibák, de ennek ellenére befogadja, akkor ez a pályázat
megvalósul. Közben lett volna idő a részletek tisztázására. A lemondást ő sem érti,
kell testületi döntés vagy nem?
Dr. Markó Péter jegyző
Két dologról van szó, van egy pályázat, azt hogy lehet beadni és hogy lehet
megnyerni. Nyilván, ha a pályázatot megnyerték, az a pályázatkiírónak megfelelt.
Ezzel nem volt gond. Megnyertek 300 millió forintot, melyből 38 millió forint jutott
Boglárra. Itt az volt a probléma, hogy erről a testület nem tudott. A testületnek meg
kell hoznia a saját döntéseit, mert rá is vonatkoznak szabályok. Ettől függetlenül arról
nem volt szó, hogy amennyiben a testület valamiről dönt, vagy nem dönt, akkor a
pályázat megáll, visszamondják és elveszítik a támogatást. Ez a testületi ülésen nem
hangzott el. Egyébként a testületi ülésen semmi nem volt a kezükben, a 15 anyagból
1 állt rendelkezésre, hogy mi fog megvalósulni a pályázatból. Senki nem tudott
semmit. Ezt követően is csak egy részét kapták meg, azt is hiányosan. A 15 oldalas
konzorciumi szerződésből 3 oldalt, az sem volt aláírva. A boglári önkormányzatnak is
meg kellene lennie a teljes dokumentációnak, amíg a pályázat tart, meg kell őrizni. A
testület arról döntött, hogy meg kell vizsgálni, hogy a képviselő-testületnek van-e
érintettsége, illetve mulasztott-e. A testület nem mulasztott, nem tudott semmiről.
Mészáros Miklós polgármester
Bár beszélt a pályázatíróval, de akkor csak tájékoztatást kért a pályázatról, mivel
előtte értesült róla, hogy Balatonboglár is résztvevő, hogy tájékoztathassa a
testületet. Kérte, küldje meg a pályázat dokumentációját. Őt nem tájékoztatta,
hogyha nem dönt a testület a pályázatot illetően, le kell mondani, mert ha így lett
volna, azonnal össze hívta volta a képviselő-testületet. Nem volt az intézményvezető
felhatalmazva, hogy lemondja az elnyert pályázatot, illetve támogatást.
Gergely Piroska intézményvezető
Tudomása szerint polgármester úr kapott egy levelet a telefonbeszélgetés után, április
25-én, amelyben tájékoztatta pályázatíró, hogy nincs Boglárnak felelőssége és
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kötelezettségvállalás a pályázatot illetően, kérte, hogy ezt továbbítsa a testület felé.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Sajnálatos, hogy az érintettek, a diákok elesnek bizonyos támogatástól. Szavazásra
bocsátja az előterjesztés tudomásulvételét. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 95/2018.(VI.05.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja tudomásul venni az EFOP pályázatról szóló tájékoztatót.

6. Egyéb
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Úgy érzi, a játszóterek esetében nem az valósult meg, amiről a képviselő-testület
döntött.
A gyermeknapot miért kellett olyan korán „lefújni”?
Gergely Piroska intézményvezető
Olyan mértékben beáztak az elektromos eszközök a hirtelen jött és lezúdult esőben,
hogy nem vállalták annak kockázatát, hogy baleset történjen, június 23-án pótolják a
rendezvényt.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A „Mozdulj Balaton” anyagát kéri megküldeni a strandfenntartónak.
A Silver déli oldalán a zöldségessel szemben lévő fa elszáradt faágait kéri eltávolítani.
A Közterület-fenntartó Szervezetnél lesznek közmunkások?
Mészáros Miklós polgármester
A meghirdetett közmunkaprogramtól függ.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Sziget strandon található döglött halak eltávolítását kéri.
A kacsák piszkítása is sok gondot okoz.
Köszönet a Város Napja szervezésében résztvevőknek.
Szalai Tünde bizottsági tag
A Pedagógus Nap is az elvárt színvonalon valósult meg. A MÉTA fesztivál kapcsán
köszönet a Közterület-fenntartó szervezetnek, az Urányi Sportcsarnok dolgozóinak, a
lellei polgárőrségnek.
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A bizottság elnöke bezárja a bizottsági ülést.

K.m.f.

Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Katona Ferenc
bizottsági tag

Vadasfalvi János
bizottsági tag

