JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottságának 2016. február 2. napján (kedd) a Balatonboglár Közös
Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodában (Balatonboglár, Erzsébet u. 11.)
14.30 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Dr. Regős Péter elnök
Kalász Zoltán tag
Türjei Attila tag
Mayer Zoltán tag
Dr. Németh Roland tag
Mészáros Miklós Polgármester, Dr. Markó Péter Jegyző, Csere
Viktória Pénzügyi osztályvezető, Dóráné Czár Ildikó szociális
ügyintéző, Tóthné Szomenauer Ivett jegyzőkönyvvezető a
hivatal részéről.
Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna
megbízott helyettes a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
részéről.

Dr. Regős Péter elnök
Szeretettel köszönti a bizottság tagjait, Polgármester Urat, Jegyző Urat,
osztályvezetőket, intézményvezetőket és a megjelent vendégeket. Megállapítja,
hogy mint az 5 bizottsági tag megjelent, így a bizottság határozatképes, a
bizottsági ülést megnyitja.
Felkéri Türjei Attila, illetve Mayer Zoltán bizottsági tagokat a nyílt és zárt ülés
jegyzőkönyveinek hitelesítésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja,
hogy 5 fő vesz részt a szavazásban.
Balatonboglár Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottság —
egyhangúlag (5 fő) — az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 5/2016.(II.02.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Türjei Attila tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága — egyhangúlag (5 fő) — az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6/2016.(II.02.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Mayer Zoltán tagot jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
Dr. Regős Péter elnök
Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a szavazásban (5 fő) vesz
részt.
A Részönkormányzat – egyhangú (5 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:
Balatonboglár
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7/2015.(II.02.) számú határozata
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendet elfogadja:
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Balatonboglár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet elfogadás
(PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós Polgármester
2. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása (PVÜB,
HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós Polgármester
3. Egészségügyi Központ nyitva tartásának rendje
4. Idős betegek rendelőbe szállításának ügye
Zárt ülés:
Z/1. Települési támogatás ügyek
Előadó: Mészáros Miklós Polgármester

1. Balatonboglár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet elfogadás
Dr. Regős Péter Elnök
Felkéri Csere Viktória pénzügyi osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a bizottság
tagjait a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletről.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
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A pénzügyi és a humán bizottság már tárgyalta I. fordulóban a 2016. évi
költségvetést. Az ott elhangzott észrevételeknek megfelelően, továbbá a
tanácsnok és a kulturális központ vezetőjének a város 25 éves évfordulóját
érintő pénzügyi forrásról történt egyeztetés figyelembevételével került
átdolgozásra az anyag. Ezen kívül a pénzügyi bizottság elnökének javaslatai
kerültek be a költségvetés-tervezetbe.
Célszerű lenne először az intézményeket áttárgyalni, a végén pedig az
önkormányzatot.
A Platán Alapszolgáltatási Központ költségvetését tárgyalva a létszámokat
tekintve egy plussz létszám tervezését kérte az intézményvezető, mely
szakmailag teljesen indokolt.
A 2. fordulóban nem történt változás az első fordulóhoz képest.
Az épületet tekintve, mivel az ingatlan állapota rossz, így arra kért segítséget az
intézményvezető asszony, hogy pályázati forrást próbáljon a képviselő-testület
keresni rá, de ez mint igény hangzott el. A költségvetésben csak olyan tételek
kerültek beépítésre, melyek az intézmény működéséhez szükségesek és
indokoltak.
Közterületfenntartó Szervezet tervezetét áttekintve, az intézményvezető asszony
a PVÜB ülésen felvetette létszámbővítés kérdését, erre nincs lehetőség és mód
sem. Így változatlan létszámmal került a költségvetésben meghatározásra, a 2.
számú fordulóhoz képest sincs változás, nem javasolt sem a PVÜB, sem pedig a
HB
változtatást,
azonos
létszámmal
kerültek
a
tavalyihoz
képest
meghatározásra. Egyetlen egy kiemelkedő tétel volt, 1,5 mFt-os plussz
forrásként lett meghatározva, amely a veszélyes fák kivágásra és a zöld
növények telepítésére vonatkozik.
Szeretné még elmondani, hogy ami még kiemelkedő tétel a tavalyi
költségvetéshez képest, mivel tavaly forráshiány miatt kimaradt, de az idei
évben szeretnének mintegy 10mFt+ÁFA összegben gépbeszerzést.
Elmondja, hogy a Munkaügyi Központ a közmunka programban 2,5mFt
összegben írt ki pályázatot, mely eszközbeszerzésre is nyújt forrást, így meg is
tudta az önkormányzat vásárolni január végével. Itt sem volt plussz feladat az
előző évhez képest.
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde költségvetési tervezetét
áttekintve változatlan létszámmal számoltak, egy fő bővítése megtörtént az
előző évben. A pedagógusok béremelése és az átsorolások tervezésre kerültek.
Egyetlen egy kérése volt az intézményvezető asszonynak, hogy közel 1mFt
összegben az ANTSZ és egyéb hatóságok előírásainak tegyen az önkormányzat
eleget, ide értve a bölcsőde és az óvoda udvara legyen rendbe téve.
Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ költségvetési tervezetét áttekintve
szintén változatlan létszámmal. Figyelembe véve az OEP-es finanszírozást, annak
arányában szétosztva a bevételt és a kiadást. Az intézményvezető mintegy 8mFt
+ÁFA beruházást tervezett a szakmai gépekre. Ezen kívül az intézmény
rendelkezik saját forrással is.

4
Dr. Regős Péter Elnök
A fent elhangzottakhoz hozzászólva a költségvetési tervezet 19. pontjánál a
külső személyi juttatás az mit jelent. Hány orvos van aki számlát nyújt be.
Dr. Györe Zsuzsanna megbízott helyettes
Úgy gondolja, hogy a külső személyi juttatás azokra az orvosokra terjed ki, akik
közreműködői szerződéssel látják el a munkájukat. Ők azok akik a
szakrendeléseket látják el.
A sebészi rendelésen kívül az összes szakrendelés, mely kb. 18-19 fő. Van olyan
szakrendelés, amelyen több orvos is dolgozik.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Azt gondolja, hogy a kiadásokat úgy osztotta el az intézmény, ahogy az OEP
finanszírozás figyelembevételével kerültek meghatározásra.
Lukács Károly Városi Könyvtár költségvetési tervezetét áttekintve változatlan
létszámmal, minimális eltérés van a személyi juttatásokban, illetve a dologi
kiadásokban, az előző évi irányzatok is megfelelőek. Az intézményvezetőnek egy
kérése volt, mely a nyílászárók festésére és a függönyök cseréje terjed ki. Ez kb.
200.000.-Ft-ot jelent.
Varga Béla Városi Kulturális Központ költségvetési tervezetét áttekintve az első
forduló és a második fordulóhoz képest minimális eltérés van, mivel a kulturális
bizottság elnöke, az intézményvezető és a turisztikai tanácsnok egyeztetésének
tekintetében a rendezvény tervet felülvizsgálta, továbbá beépítésre került a 25
éves a városprogram sorozat. Pontosításra kerültek a 25 éves városi évfordulóval
kapcsolatos költségek, így 3.6 millió forintban határozták meg a kulturális
központot érintő rendezvényekre fordítható összeget és 2 millió forint költhető az
évfordulós rendezvényekre. Emlékezteti a bizottság tagjait, hogy a tavaly őszi
testületi döntés alapján plussz egy fő 6 órás dolgozó bére is beépítésre került az
illetmények közé.
Az informatikai eszközökre kért az intézményvezető 2mFt-ot.
Az első körös költségvetési rendelethez képest a Pénzügyi Bizottság Elnökének
az volt a javaslata, hogy, aki Erzsébet utalvány juttatásban részesül, 1.000.-Fttal megemelni ezt a juttatást. Az első fordulóban 4.000.-Ft/hónap volt
betervezve, a második fordulóban viszont már 5.000.-Ft/hónapot javasoltak, így
ez került beépítésre intézményi szinten.
Buborék Élményfürdő költségvetését áttekintve, a Buborék vezetője 13,5mFt +
ÁFA összegben tervezi a bevételt. A vezetőnek minimális eszközigénye merült fel
(magasnyomású tisztító, előtető kiépítése, vízóra beépítése, stb). Ezek is
indokoltak voltak, így az összköltsége 3-400.000.-Ft-ot nem haladják meg, ami
szintén beépítésre került a költségvetésbe.
Jelenleg a Buborék Élményfürdő kiadásait 21mFt-tal tervezik, de ez pontosan
akkor derül ki, ha a vízóra beépítésre kerül.
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont költségvetési tervét áttekintve a NEKAval kötött bérleti szerződés 2016. június 30-ig tart. A NEKA szeretné ezt a bérleti
szerződést majd meghosszabbítani. Egyetlen egy plussz igény merült fel, ami a
honlap fejlesztéssel kapcsolatos. Erre kértek közel 300.000.-Ft-os plussz
költséget. A többi a tavalyi év alapján volt indokolt.
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2 fő dolgozó bérére az intézményt érintő bérleti szerződés egyeztetése után
térnek vissza.
Dr. Regős Péter Elnök
Az uszoda költsége mekkora és a NEKA mennyivel járul hozzá.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A NEKA 4,3mFt-ot fizet bérleti díjat havonta, amiből minden kifizetésre kerül
(üzemeltetés, közmédia, stb.).
Balatonboglár Kollégium költségvetési tervezetét áttekintve az étkeztetés és a
szállás külön készült el. Változatlan létszámmal. A kollégium a szorgalmi
időszakban a NEKA-s gyerekekre főz, szorgalmi időszakon kívül pedig térítési
díjnak megfelelő összegekért szombat-vasárnap NEKA-s pedagógusoknak,
pedagógusoknak. Az iskolás és az óvodás gyerekeknek ők készítik el a tízórait és
az uzsonnát.
Elmondja, hogy a PVÜB és a HB elnököknek az volt a javaslata, amennyiben mód
és lehetőség van rá a városi konyha szeptembertől, vagy decembertől
konyhaként funkcionálna.
Balatonboglár Általános Iskola tervezetét áttekintve változatlan létszámmal
terveztek. Az igazgató Úr javaslatára került a költségvetésbe beépítésre az
ingatlan karbantartása (tisztasági meszelés, parketta csiszolás, lakkozás, padok
kialakítása, Acsády Kastély beázás javítása, számítógépek villanyszerelési
munkái, WIFI hálózat kiépítése, stb.).
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Városi Konyhát szeretnék működő képessé tenni, így 2,5-3mFt-ot terveznek a
költségvetésben.
Fejlesztések közül néhányat:
- Platán park koncepció terv,
- Temető, ravatalozó,
- Járdaépítési program (Szegfű utca),
- Munkácsy utca szélesítése,
- Iskolai tornaterem villámvédelem, árammérőhely átalakítása,
- Árpád u. 2. szám bontása, murvázása,
- Jankovich telepi strandon konténer WC cseréje,
- Platán Strandon homokfoci pálya bővítése 30 %-kal, gumiburkolatú pálya
felújítása + kerítés építése, dréncsövezés a hajó és a tornaszerek körül a
csapadékvíz elvezetésére.
Szociális ellátásokról néhányat:
- bérpótló, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatások, rendszeres szociális
segély, melyek már kikerültek az önkormányzattól, és a Járáshoz kerültek,
- lakásfenntartási támogatás elszámolása és a tervezési módja szintén a tavalyi
év arányában került tervezésre.
Az önkormányzati támogatások a tavalyi évhez képest változatlan, kivéve a Bursa
Hungarica ösztöndíjat, melyet megemeltek a HB tagjai javaslatára 500eFt-tal.
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Dr. Regős Péter Elnök
A helyi adó bevételeiről szeretne kérdezni.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A helyi adó bevételei változatlanok kivéve, az iparűzési adót, mely megemelésre
került, a 2015. évi költségvetéshez képest.
Dr. Regős Péter Elnök
Észrevételezi, miszerint 2015. novemberben felmerült az a kérdés, hogy a
háziorvosok iparűzési adó alól mentesek lesznek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A PVÜB tárgyalja az adórendelet felülvizsgálatát. Ezután tud erről tájékoztatást
adni.
Dr. Regős Péter Elnök
Közterület használatból 14mFt van tervezve, ez miből tevődik össze.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Platán strandi bevételekből (előkert használatokból, mezőgazdasági őstermelők
gyümölcs árusításából, cirkuszosok,stb.).
Tájékoztatásul elmondja, hogy a közterület használat idén ÁFA mentes lesz.
Dr. Regős Péter Elnök
Elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet.
Szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a szavazásban (5 fő) vesz részt.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága – egyhangúlag (5 fő) az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 8/2016.(II.02.) számú határozata
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága javasolja a PVÜB és HB kiegészítéseivel a 2016. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadását
2. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
Dr. Regős Péter Elnök
Elfogadásra javasolja Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi Munkatervét. Szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a szavazásban
(5 fő) vesz részt.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága – egyhangúlag (5 fő) az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 9/2016.(II.02.) számú határozata
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Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. évi Munkatervét.
3. Egészségügyi Központ nyitva tartásának rendje
Dr. Regős Péter Elnök
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy sokan panasszal éltek azzal kapcsolatosan,
hogy amikor egymás után négy munkaszüneti nap van az épület zárva van és a
szakrendelések is szünetlenek. Ez így nem működhet tovább.
Dr. Györe Zsuzsanna
Javasolja, hogy amikor hosszú hétvége közeledik, akkor üljenek össze a
háziorvosokkal, akár a bizottsági szinten is és legyen átbeszélve. Véleménye
szerint azért nem lehet nyitva, mert a vagyonvédelemre is oda kell figyelni.
A szakrendelések szünetelése jelentve van mind a fenntartók és mind az ÁNTSZ
felé is, továbbá a lakosság is tájékoztatva van azzal, hogy a szakrendelésekre és
a városi honlapra is felkerül.
Kalász Zoltán tag
Véleménye szerint nem lehetne bezárni az épületet több napra. A Képviselőtestület is legyen erről tájékoztatva.
Dr. Györe Zsuzsanna
Javasolja, a házi orvosokat is meghívni bizottsági ülésre és legyen határozatba
foglalva a nyitva tartás.
4. Idős betegek rendelőbe szállításának ügye
Dr. Regős Péter Elnök
Véleménye szerint aki betegápolásra szorul és nem tud a rendelőbe bemenni, azt
célszerű lenne a rendelőbe betegszállítóval bevinni.
Koós Marianna intézményvezető
Utána nézett a jogszabályi előírásoknak a személyi szállításra vonatkozóan
nagyon szigorú feltételek vannak (pl.:engedély kötelesnek kell lennie, tanfolyami
végzettség, stb.).
A bizottság a nyílt ülést bezárja, ezután zárt ülésen folytatja munkáját.

k.m.f.
Dr. Regős Péter
Elnök
Hitelesítők:
Türjei Attila
tag

Mayer Zoltán
tag

