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Jegyzőkönyv
Készült: a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat 2017. március 20-án
a Szőlőskislaki József Attila Könyvtár és Művelődési házban (8691
Balatonboglár, Fő u. 2.) megtartott 15.00 órakor kezdődő nyílt
üléséről.

Jelen vannak:

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szalai Tünde a részönkormányzat tagja
Krastenics Zoltán a részönkormányzat tagja
Csere Andrea alpolgármester
Mészáros Miklós polgármester, Dr. Markó Péter jegyző,
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Koós Marianna intézményvezető
Semsei István lakó
Sziliné Lugosi Mónika lakó
Méreg Mártonné lakó
Ágoston Éva, Puskás
hivatal részéről

Mercédesz

jegyzőkönyvvezető

a

Kiss László gondnok

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szeretettel köszönti a Szőlőskislaki részönkormányzat ülésén megjelenteket.
Az ülésen a részönkormányzat teljes létszámban megjelent. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Felkéri Szalai Tünde részönkormányzati tagot a nyílt ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 3 fő vesz
részt a szavazásban.
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – egyhangú (3 fő) szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
22/2017.(III.20.)
határozata

Szőlőskislaki

Településrészi

Önkormányzat

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat Szalai Tünde részönkormányzati
tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
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Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Javasolja a 2. pontot levenni a napirendről. Javaslatot tesz a módosított
napirendi pontok elfogadására. Szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja,
hogy a szavazásban 3 fő vesz részt.
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – egyhangú (3 fő) szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

23/2017.(III.20.)
határozata

Szőlőskislaki

Településrészi

Önkormányzat

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat az alábbiak szerint fogadja el a
módosított napirendet:
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.)
önkormányzati rendelet módosítása(PVÜB, EÜSZOCB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Beszámoló a Lukács Károly Városi Könyvtár 2016. évi
munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadása (HB)
Előadó: Béres Krisztina intézményvezető
3. Beszámoló a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ 2016.
évi munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadása (HB)
Előadó: Gergely Piroska intézményvezető
4. Kislak Napja rendezvény végleges programja
5. Egyebek
Zárt ülés:
Z/1. A Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért kuratóriumi
tagjainak megválasztása (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/2. Kitüntető díjak adományozására javaslat(PVÜB, HB, EÜSZOCB,
Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
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1. Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.)
önkormányzati rendelet módosítása(PVÜB, EÜSZOCB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A nagyobb változás a gyermekétkeztetésnél történt. Azt jelenti, hogy némileg
emelné a testület az élelmiszerekre fordítható nyersanyagoknak az árát
nettóban, ez pedig a térítési díjak emelését jelentené, amit a szülőkre
terhelnénk.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Ez mekkora nagyságrend?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Az óvodáskorú gyermekek háromszori étkeztetése 270 Ft- ról 340 Ft-ra
emelkedne. A 340 Ft+ áfa, ami a rendeletben látható, ez lenne maga a térítési
díj. Minőségibb étrendet kell biztosítani a gyermekeknek. Attól függ ki-milyen
étkezési formát vesz igénybe, közel 1500-1800 Ft-ot is jelenhet 1 hónapban egy
szülőnek.
Csere Andrea alpolgármester
Ki lehet számolni pontosan a Nemzeti Kézilabda Akadémia térítését,
étkeztetését?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Jelenleg a 2017. évi felmérésnél úgy kalkuláltuk, hogy 120 főre igényeltük le a
normatívát. Nagyságrendileg meg tudjuk mondani, hogy mennyi az, amit a
Nemzeti Kézilabda Akadémiára kapunk.
Mészáros Miklós polgármester
Csak a normatívát biztosítja számukra az Önkormányzat, egyéb plusz támogatást
nem biztosít.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szavazásra bocsátja az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.)
önkormányzati rendelet módosítását.
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – egyhangú (3 fő) szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:
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24/2017.(III.20.)
határozata

Szőlőskislaki

Településrészi

Önkormányzat

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja az intézményi
térítési díjakról szóló 8/2007.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítását.
2. Beszámoló a Lukács Károly Városi Könyvtár 2016. évi
munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadása (HB)
Előadó: Béres Krisztina intézményvezető
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szavazásra bocsátja a beszámolót a Lukács Károly Városi Könyvtár 2016. évi
munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadásáról. Megállapítja, hogy a
szavazásban 3 fő vesz részt.
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – egyhangú (3 fő) szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

25/2017.(III.20.)
határozata

Szőlőskislaki

Településrészi

Önkormányzat

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat megköszönve a könyvtár
dolgozóinak munkáját, elfogadásra javasolja a beszámolót a Lukács Károly Városi
Könyvtár 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadásáról.

3. Beszámoló a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ 2016.
évi munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadása (HB)
Előadó: Gergely Piroska intézményvezető
Csere Andrea alpolgármester
Az Szőlőskislaki Artista Iskola péntekenként 16 órától- 19 óráig edz a
Kulturházban.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
A beszámoló tartalmazza, hogy a nagyteremben fa védőelemek kerültek
felszerelésre. Fontos az állag megőrzése, megóvása.
Csere Andrea alpolgármester
Paraván rendszer is jó volna, ugyanis probléma a kiállítás szervezése. Csak akkor
tudunk kiállítást szervezni, mikor a Szőlőskislaki Artista Iskola nem működik.
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Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Fontos lenne a művelődési ház áramelosztásának felülvizsgálata. Hosszútávon
szükséges a hálózatbővítés.
Csere Andrea alpolgármester
Sajnos a művelődési ház költségvetése erre nem elegendő, ebből nem
megoldható. Régi, elavult a rendszer. Egyre nagyobbak az igények, például
hang, fénytechnika.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szavazásra bocsátja a beszámolót a Balatonboglári Varga Béla Kulturális
Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a szavazásban 3 fő vesz részt.
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat – egyhangú (3 fő) szavazattal –
az alábbi határozatot hozza:

26/2017.(III.20.)
határozata

Szőlőskislaki

Településrészi

Önkormányzat

A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a beszámolót
a Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi
munkatervének elfogadásáról.

4. Kislak Napja rendezvény végleges programja
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
A Szőlőskislaki Részönkormányzat és az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület
szervezésében első alkalommal kerül megrendezésre. Összeállt a végleges
program, kikerültek a plakátok, szórólapok. A lakosság tájékoztatva lett.
Március 24-én, pénteken Kislak Napjának Előestéje 18 órakor a Kislaki
Kézműves Klub kiállításával veszi kezdetét Csere Andrea alpolgármester
vezetésével. Majd 18 óra30 perckor Szőlőskislak története az 1500-as évektől
az 1900-as évekig Horváth Iván helytörténész vetítéssel egybekötött előadása
lesz. Szombaton 10 órakor Kislaki Nap megnyitója Mészáros Miklóssal, Keserű
Zoltánnal és Durcsán Melindával. 10 óra 30 perctől bormustra. 13 órától Ebéd.
13 óra 30 perctől a Boglári Zeneiskola Jazz tanszakának koncertje lesz látható,
majd 15 órakor a Szőlőskislaki Artista Iskola műsora következik. 15 óra 30
perckor az „Itt lakom Kislakon” rajzverseny eredményhirdetése veszi kezdetét.
15 óra 45 perctől a Seven Houses Gospel Choir and Band koncertje, majd
16óra 30 perctől Geleta Viktor és Ducza Nóra operett műsora következik. 17
órától a Boglári Senior Néptánccsoport műsora lesz közös tánccal
egybekötve.19 órától körülbelül 24 óráig Retro Disco Antal Robival, eközben
15 óra 30 perc és 17 óra 30 perc között Játszóház kerül megrendezésre a
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Könyvtárban Csere Andrea alpolgármester vezetésével. Az esti rendezvényen
büfé nem lesz.

5. Egyebek
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Mi az, amit fontos volna megvalósítani Szőlőskislak vonatkozásában?
Kiss László gondnok
Malom utcában a fakivágás fontos volna.
Sziliné Lugosi Mónika
A Sógor utca járdája egy régi, komoly probléma, illetve ebben az utcában
érdemes volna egy fekvőrendőr elhelyezése is. A virágosítás, fatelepítés is
említésre méltó, padok kihelyezése, temetőnél parkoló kialakítása. Ami
szembetűnő, nagy probléma Szőlőskislak végén a hulladéklerakás.
Kiss László gondnok
Javasolja mobil hulladékgyűjtők kihelyezését.
Sziliné Lugosi Mónika lakó
Hirdetőtáblák kihelyezése a major illetve a játszótér környékére vagy a meglévők
felújítása.
Csere Andrea alpolgármester
Buszvárót is jó volna kialakítani a majorhoz, valamint a ravatalozó faszerkezete
festésre szorul.
Semsei István lakó
Azt gondolom, hogy a Sógor utcában érdemes volna kialakítani egy parkolót,
mivel 1-1 temetés esetleg esküvő idején nehezen lehet közlekedni az úton a sok
autó miatt. Valamint fontosnak tartanám a ravatalozó és a temető közti út
felújítását is, urnafal elhelyezése, illetve a temető hátsó bejáratánál lépcső
kialakítását is érdemes volna megfontolni.
Kiss László gondnok
Javasolja Légli Úr írásbeli felszólítását az Önkormányzat által területének
rendbetétele céljából.
Dr. Markó Péter
Megtörtént már, fel lett szólítva.
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Méreg Mártonné Lakó
Felveti egy gyalogátkelő létesítését a falu központjában a 2 buszmegálló között.
Illetve felhívja a figyelmet egy szabadon közlekedő kutyára és intézkedést kér.
Állítása szerint Légli Attila az eb gazdája.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Megköszöni az ötleteket. A városbejárást egy később egyeztetett időpontra
elnapolja.

A részönkormányzat vezetője a nyílt ülést bezárja, ezután zárt ülésen
folytatja munkáját a bizottság.

k.m.f.

Keserű Zoltán
a részönkormányzat vezetője

Hitelesítő:

Szalai Tünde
a részönkormányzat tagja

