JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2014. november 24-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet
u. 12-14.) megtartott 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szalai Tünde bizottsági tag
Katona Ferenc bizottsági tag
Halász Sándor bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester, Keserű Zoltán képviselő,
Dr. Sziberth László képviselő, Türjei Attila képviselő, Mayer Zoltán
bizottsági tag
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Dr. Szinger Éva igazgatási ügyintéző, Gáspár László referens,
Vásárhelyi Tibor referens, Bárány József vez. főtanácsos, Ágoston
Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről
Tormáné Burics Ágnes intézményvezető, Béres Krisztina
intézményvezető

Távol maradt: Vadasfalvi János bizottsági tag
Kalász Zoltán a bizottság elnöke szeretettel és tisztelettel köszönti a Humán
Bizottság első (alakuló) ülésén megjelenteket. Az 5 tagú bizottságból 4 fő megjelent,
1 fő igazoltan van távol, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Az írásban
kiküldött nyílt ülés 11. napirendjét kiegészíti a város honlapja, illetve a helyi újság
témájával. Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy 4 fő vesz
részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 1/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet:
Nyílt ülés:

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

2. Közterület-használati díjak 2015. évi koncepciója (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

3. Bérlakások 2015. évi díjainak megállapítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

4. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről
szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendeletének módosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
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5. Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

6. Rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
(PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

7. NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

8. 2015. évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

9. Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB)
Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató

10. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének és házirendjének
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető

11. Egyéb (intézményi ügyek, honlap, újság témája)
Zárt ülés:
Z/1. „Balatonboglár Intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” elnevezésű, KEOP-5.5.0/B/122013-0008 azonosító számú projekt közbeszerzés ajánlattételi felhívás és
dokumentációjának jóváhagyása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/2. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a bizottság elnöke a nyílt és zárt ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére felkéri Szalai Tünde és Halász Sándor bizottsági tagokat. Szavazásra
bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 2/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 3/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság Halász Sándor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
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NAPIREND ELŐTT
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
A bizottsági ülések tematikáját illetően, a jövőre nézve kéri, hogy a napirendben
érintettek jelezzék amennyiben halaszthatatlan program miatt nem tudnak végig jelen
lenni az ülésen, így vendégjogon elsők között tárgyalhatók az őket érintő
előterjesztések. A vita helye a bizottsági ülés, nincs időbeli korlátozás a
hozzászólásokat illetően, mindenki elmondhatja a szakmai véleményét.
A mai hétfői bizottsági ülés időpontját egy holnapi program határozta meg, a jövőben
kedden tervezi a Humán Bizottság ülését összehívni – amennyiben a bizottsági
tagoknak is megfelel -, elfogadva az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének
kérését, aki erre a napra kérte a két bizottság összehívását. A pontos időpontról még
egyeztetnek.
Vendégjogon az általános iskola tájékoztatóját javasolja elsőként tárgyalni.
1. Tájékoztató a 2013/14-es tanév szakmai munkájáról (HB)
Előadó: Türjei Attila iskolaigazgató
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Mennyi a tanulói létszám az általános iskolában?
Türjei Attila iskolaigazgató
A tanulói létszám 420 fő plusz 111 fő zeneiskolai tanuló.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
A korábbiakhoz hasonlóan, angol haladó nyelvoktatáson való részvételre is van
lehetőség az általános iskolában?
Türjei Attila iskolaigazgató
Van lehetőség, szakkör formájában.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy korábban kezdeményezte az általános iskola
referencia intézménnyé válását. A szükséges dokumentumokat benyújtották, még
ebben az évben egy záró ellenőrzés keretében lezárulhat a folyamat.
TÁMOP pályázat keretében 1,5 MFt-ot nyert az iskola mentoráló intézményi
szerepkörre.
Az intézmény épületeit – a korábbi döntésnek megfelelően - az önkormányzat
működteti, így gördülékenyebb a karbantartási munkák elvégzése. Felhívja a
figyelmet a Viola utcai épületben tapasztalható penészesedésre. Az
Intézményműködtető Iroda keresi a megoldást a problémára, valószínűleg nyílászáró
cserére is szükség van két tanterem esetében.
Az iskola nyelvi laborjának számítógép parkja sokat javult azáltal, hogy pályázat útján
16 db lap top-ot sikerült beszerezni.
Szalai Tünde bizottsági tag
Mit takar a nevelőotthonos tanulók hiányzására vonatkozó megjegyzés az
előterjesztésben?
Türjei Attila iskolaigazgató
A hiányzásuk nem szankcionálható, mivel nem lehet bizonyos juttatásokat megvonni
tőlük.
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Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Megköszönve a tájékoztatót, elfogadásra javasolja az előterjesztést. Megállapítja,
hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 4/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2013/2014. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
A Városi Konyha esetében milyen felújítások történtek?
Mészáros Miklós polgármester
Mivel a kollégiumban nem volt elég az étkeztetési kapacitás, igénybe kellett venni a
városi konyhát. Ahhoz, hogy használható legyen az épület, bizonyos sürgős
munkálatokat el kellett végezni (meszelés, nyílászáró csere, járólapcsere, vizesblokk
felújítás stb.).
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
A korábbi bérlő többek között ezért távozott, mivel ilyen állapotban volt az épület,
akkor miért nem lehetett a szükséges felújításokat elvégezni?
Mészáros Miklós polgármester
Akkor a legnagyobb problémát és költséget a főzéshez szükséges eszközök kicserélése
jelentette, a vállalkozó számára gazdaságtalanná vált a működtetés, nem az épület
állapota volt az elsődleges gond. Jelenleg Lengyeltótiból szállítják az ételt, főzés nem
folyik a konyhán.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Történt egy jelentős mértékű személyi kifizetés, melyet nem tartalmazz ez az
előterjesztés.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Mivel az egészségügyi központnak is van kérelme, az utolsó rendelet-módosításban
szerepeltetnék ezeket a tételeket.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 5/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 6/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását.
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3. Közterület-használati díjak 2015. évi koncepciója (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Egyetért az előterjesztő javaslatával, nem javasolja a közterület-használati díjakat
emelni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatát. Megállapítja, hogy 4
fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 6/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság az 5/2000.(III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott
közterület-használat díjakat 2015. évre szólóan nem javasolja megemelni.
4. Bérlakások 2015. évi díjainak megállapítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szintén egyetért az előterjesztő javaslatával, nem javasolja a bérlakások után
fizetendő lakbérek összegét emelni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A”
változatát. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 7/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság a lakbérek megállapításáról szóló 28/2000.(XII.01.) rendeletben
meghatározott, az önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbérek összegét 2015.
évre vonatkozóan nem javasolja emelni.
5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről
szóló 3/1999.(I.29.) KT. számú rendeletének módosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Gáspár László referens
A törvény kötelezővé teszi a fogyasztóvédelem szakmai véleményének kikérését. Ez
megtörtént, kifogás nem merült fel.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, illetve a rendelet-módosítást.
Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 8/2014.(XI.24.)
határozata
1. A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
beszámolóját a 2014. évi kéményseprő-ipari tevékenységéről.

6
2. A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a kéményseprő-ipari közszolgáltatások
ellátásáról és igénybevételéről szóló 3/1999.(I.29.) önkormányzati rendelet
módosítását.
6. Az adórendelet felülvizsgálata (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 1-11-2/2014.

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Az előterjesztőhöz hasonlóan azt javasolja, hogy tekintsenek el a települési adó
bevezetésétől. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 4 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 9/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság nem javasolja települési adó bevezetését.
7. Rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
(PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Felveti a sportegyesületek finanszírozásának minden évben visszatérő problémáját.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Tavaly erre megoldás született, előszerződést kötöttek az érintettekkel.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 10/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2015. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet.

8. NSK Beruházási Megállapodás és Szándéknyilatkozat (PVBÜ, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 1-11-2/2014.

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Felhívja a figyelmet arra, hogy egyik dokumentum sem tartalmazza azt, amiben
korábban megegyezés született és jegyzőkönyvileg is dokumentálva lett, hogy a
beruházással összefüggésben áthelyezésre kerülő labdarúgó-pálya és az azzal
kapcsolatos munkálatok kinek a feladata, illetve ki vállalja a költségeket (új helyen
történő elhelyezés, csövezés, öntözőberendezés, világítás kiépítése stb.).
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Gáspár László referens
A képviselő-testületi ülésig beszerzik az erre vonatkozó nyilatkozatot.
Dr. Sziberth László képviselő
Véleménye szerint a Közös Szándéknyilatkozat 13./ és 15./ pontjában szereplő
tulajdoni hányadokra vonatkozó adatok ellentétesek. Tisztázni szükséges, hogy mi
kerül az NSK vagyonkezelésébe?
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Javasolja, hogy a holnapi ülésén foglalkozzon ezzel a felvetéssel a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság.
Javasolja, hogy a Humán Bizottság úgy támogassa a „Közös Szándéknyilatkozat”,
illetve a „Beruházási Szerződés” elfogadását, hogy a hivatal szerezze be a képviselőtestületi ülésig az NSK írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a
labdarúgó pálya és az azzal összefüggő munkálatok elvégzését.
Szavazásra bocsátja az indítványt. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 11/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja a Nemzeti Sportközpontok és az Önkormányzat között
kötendő „Közös Szándéknyilatkozat”, illetve „Beruházási Szerződés” elfogadását,
azzal, hogy a hivatal szerezze be a képviselő-testületi ülésig az NSK írásos
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a labdarúgó pálya és az azzal összefüggő
munkálatok elvégzését.

9. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének és házirendjének
egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 1-11-2/2014.

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 12/2014.(XI.24.)
határozata
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát
és Házirendjét jóváhagyja.
Határidő: 2014. november 27.
A határozatok végrehajtásáért felelős: Tormáné Burics Ágnes
intézményvezető
10.2015. évi strandüzemeltetés (PVÜB, RÖNK, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 1-11-2/2014.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
A strandüzemeltetés része az élményfürdő is?
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Gáspár László referens
Az élményfürdő területe nem tartozik bele a strandüzemeltetésbe, ugyanakkor az
infrastruktúra egy rendszeren működik, a közműdíjakat az önkormányzat fizeti,
kivétel a telefondíj.
Korábban úgy tervezték, hogy a vízellátást kútból oldják meg, sajnos az ivóvíz
vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy nem felel meg a fúrt kút vize kezelés nélkül
az előírásoknak. Jelenleg a vízkezelési technológiának, illetve műtárgyaknak a
létesítési költségét próbálják meghatározni, mivel hosszú távon célszerű lenne
megoldani, hogy az eredeti elképzelés szerint a kútról oldják meg a vízvételt.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Visszatérő probléma az is, hogy a Platán téren rendszeresen eldugul a szennyvíz
csatorna.
Gáspár László referens
Sajnos kisebb átmérőjű szennyvízcsatorna készült.
Dr. Sziberth László képviselő
Kéri, hogy a költségvetés tárgyalásáig legyenek ismertek a fent említett beruházások
költségei.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 13/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő strandok
fenntartási feladatait a 2015. április 1-től kezdődő egy évben vállalkozóval vagy
vállalkozókkal végeztesse a képviselő-testület.
A strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást javasol
indítani, továbbá a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót javasol
bevonni. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy az eljárásba bevonásra kerülő
hivatalos közbeszerzési tanácsadót válassza ki, a lefolytatandó közbeszerzési eljárást
készíttesse elő, az eljárás felhívásának tervezetét és dokumentációját terjessze a
Képviselő-testület elé jóváhagyásra.

11. Egyéb (intézményi ügyek, honlap, újság kérdése)
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Kiküldésre került az SZMSZ 3. számú melléklete, amely tartalmazza a bizottságok
hatásköri jegyzékét. Javasolja átdolgozni a 2010-es hatásköri jegyzék szerint, amikor
hasonló bizottsági rendszer működött. Természetesen az egészségügyi témákat a
szakbizottsághoz kell áthelyezni.
Szavazásra bocsátja az indítványt. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 14/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság kéri átdolgozni az SZMSZ 3. számú mellékletét a 2010-es
hatásköri jegyzék szerint, az egészségügyi témákat az illetékes szakbizottsághoz
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áthelyezve.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Javaslatot kíván benyújtani az intézmények szervezeti szétválasztása tárgyában,
melyet írásban mindenki részére kioszt. Kéri, hogy mindenki olvassa át az
előterjesztést.
Mindenki számára ismert, hogy annak idején nem támogatta az intézményi
összevonást, legfőképpen azt, hogy az Urányi Sportcentrum is része legyen az
összevont intézménynek, többek között a várható nagyberuházások miatt sem.
Természetesen várja a jegyző úr szakmai véleményét is, hisz mindennek törvényesen
kell lezajlania.
Szavazásra bocsátja az indítványt. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 15/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság
1. a Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár intézményét 2014.
december 31.-ei hatállyal javasolja megszüntetni.
2. Simonics Lászlóné magasabb vezetői / főigazgató / megbízását 2014. december
31.-ei hatállyal javasolja visszavonni.
3. 2015. 01. 01. hatállyal a decemberi rendes vagy rendkívüli testületi ülésre
elkészített és azon elfogadott alapító okirat alapján javasolja létrehozni a Varga
Béla Kulturális Központ intézményt.
4. 2015. 01. 01. hatállyal a decemberi rendes vagy rendkívüli testületi ülésre
elkészített és azon elfogadott alapító okirat alapján javasolja létrehozni a
Lukács Károly Könyvtár intézményt.
5. 2015. 01. 01. hatállyal a decemberi rendes vagy rendkívüli ülésre elkészített és
azon elfogadott alapító okirat alapján javasolja létrehozni az Urányi János Sport
és Szabadidő Központ intézményt.
6. a három új intézmény vezetésére 2015. januárban pályázatot javasol kiírni. A
pályázati kiírások tervezetét a 2014. decemberi rendes vagy rendkívüli testületi
ülésre javasolja beterjeszteni.
7. a vezetői pályázat eredményes lezárultáig, határozott időre Simonics Lászlónét
javasolja megbízni a Varga Béla Kulturális Központ vezetésével.
8. a vezetői pályázat eredményes lezárultáig, határozott időre Szabó Györgyöt
javasolja megbízni az Urányi János Sport és Szabadidő Központ vezetésével.
9. a vezetői pályázat eredményes lezárultáig, határozott időre Béres Krisztinát
javasolja megbízni a Lukács Károly Könyvtár vezetésével.
10.a 11/2004.(IV.23.) rendeletet a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről a
törvényi változások és az intézményrendszeri módosításoknak megfelelően
javasolja felülvizsgálni.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Ismerteti a következő képviselő-testületi határozati javaslatot:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi honlapok
szerkesztésére, módosítására, karbantartására, naprakész adatfelvitelre pályázatot ír
ki. A pályázati kiírás tervezetét a 2014. decemberi rendes vagy rendkívüli ülésre kéri
beterjeszteni.
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi újság írására,
szerkesztésére, kiadására, terjesztésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírás tervezetét a
2014. decemberi rendes vagy rendkívüli ülésre kéri beterjeszteni.
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Szalai Tünde bizottsági tag
Szükséges, hogy valaki koordinálja, hogy az eseményekről megjelenjenek a hírek.
Azon is el kell gondolkodni, hogyan lehetne ösztönözni akár a helyieket is.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Természetesen nem cél a költségek növelése. A cél az, hogy szélesebb körű legyen a
helyi újság, az emberek mindennapi életéről szóljon.
Szavazásra bocsátja az indítványokat. Megállapítja, hogy 4 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Városi Önkormányzat Humán Bizottságának 16/2014.(XI.24.)
határozata
A Humán Bizottság
1. a városi honlapok szerkesztésére, módosítására, karbantartására, naprakész
adatfelvitelre pályázatot javasol kiírni. A pályázati kiírás tervezetét a 2014.
decemberi rendes vagy rendkívüli ülésre javasolja beterjeszteni.
2. a városi újság írására, szerkesztésére, kiadására, terjesztésére pályázatot
javasol kiírni. A pályázati kiírás tervezetét a 2014. decemberi rendes vagy
rendkívüli ülésre javasolja beterjeszteni.
Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Kéri, hogy 2015. január vagy február hónapban, a költségvetés tárgyalása előtt
kapjon meghívást a Somogy Televízió vezetője a Humán Bizottság ülésére az eddigi
működéssel kapcsolatban.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Kalász Zoltán
a bizottság elnöke
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Szalai Tünde
bizottsági tag

Halász Sándor
bizottsági tag

