JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2016. április 19-én a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u.
12-14.) megtartott 15.30 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Szalai Tünde bizottsági tag
Vadasfalvi János bizottsági tag
Katona Ferenc bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester, Csere Andrea alpolgármester
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető, Mészáros Miklósné turisztikai
referens, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről
Gergely Piroska, Koós Marianna intézményvezetők, Szabó György
referens

Távol maradt: Halász Sándor bizottsági tag (igazoltan)
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottságból 4 fő
megjelent, 1 fő igazoltan van távol, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést
megnyitja.
A bizottság nyílt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Katona Ferenc és Vadasfalvi
János bizottsági tagokat.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 62/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság Katona Ferenc bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 63/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A bizottság márciusi ülésén bírálta el a civil szervezetek 2016. évi támogatására
benyújtott pályázatokat. Érintettség bejelentése miatt a Balatonboglári Városvédő
Egyesülettel kapcsolatban nem tudott a bizottság döntést hozni, ezért javasolja a mai
ülésen elsőként napirendre venni a témát. Szavazásra bocsátja a módosított
napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a
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szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 64/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet:
Zárt ülés:
A civil szervezetek 2016. évi támogatására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Kalász Zoltán biz. elnök
Nyílt ülés:
1. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2015. évi
végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK, Jankovich
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelet módosítása
(PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. Boglári Általános Iskola átszervezése (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. 2016. évi turisztikai szezon előkészítése (PVÜB, HB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. Platán tér közlekedési rendje (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. Homokfoci pálya bővítése a Platán strandon (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Boglár Napja rendezvényeinek előkészítése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. Fischl-ház előtti szobor
Előadó: Mészáros Miklósné turisztikai referens
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
A zárt ülést követően folytatódik a nyílt ülés.
1. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2015. évi

végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Szőlőskislaki RÖNK,
Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Tájékoztatást kér, mi a pénzmaradvány fogalma?
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A pénzmaradvány az adott évi bevételek és kiadások közti különbség. Ezt az összeget
minden évben kötelezően fel kell használni minden intézménynek, ahol keletkezik
ilyen tétel. A korábbi években lehetőség volt tartalékolni a pénzmaradványt, de ez
2015-től megváltozott.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet. Szavazásra bocsátja a napirendet.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
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A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 67/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

2. Önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelet
módosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelet módosítását. Megállapítja,
hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 68/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzati elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelet
módosítását.
3. Boglári Általános Iskola átszervezése (PVÜB, HB, Szőlőskislaki

RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Dr. Markó Péter jegyző
A Boglári Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban Ordacsehi Község rendkívüli
ülésen dönt, azt követően tudja a hivatal beterjeszteni a képviselő-testület elé az
intézmény átszervezésére vonatkozó előterjesztést.
4. 2016. évi turisztikai szezon előkészítése (PVÜB, HB, Jankovich

RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Közterület-fenntartó Szervezet anyagával kapcsolatban kéri, a rendezvények után a
hulladékgyűjtők ürítése időben történjen meg.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
A Boglár Kártya értékesítéséből 600.000,- Ft bevétel keletkezett, ezzel szemben 1
millió forintba kerülne a – korábban felvetteknek megfelelő – rendszermódosítás,
továbbá nem lenne célszerű a kártya 1.000,- Ft-os díját sem csökkenteni. Megjegyzi,
az előző ülésen elhangzott külföldi példa nem hasonlítható a boglárihoz, mivel teljesen
más rendszert alkalmaznak a két helyen.
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Csere Andrea alpolgármester
Továbbra is támogatja a kártyamódosítást, szerepeljen rajta a tényleges itt
tartózkodás időtartama.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Amennyiben dönt a testület a kártyamódosításról, két helyre (Buborék élménystrand,
Gömbkilátó) célszerű lenne kártyaleolvasó terminál kiépítése.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a kártya rendszer módosítására, illetve kártyaleolvasó terminál
kiépítésére tett javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz
részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 69/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja a település kártya rendszer módosítását, a Boglár
Kártyán szerepeljen rajta a tényleges itt tartózkodás időtartama, a kártya
érvényességi idejeként. Továbbá javasolja két helyre (Buborék élménystrand,
Gömbkilátó) kártyaleolvasó terminál kiépítését.
Mészáros Miklós polgármester
A Boglár Kártya kedvezményeit a Buborék élményfürdő esetében 50 %-ról 33,33 %-ra
javasolja csökkenteni változatlan jegyárak mellett. Továbbá igény merült fel kísérő
jegy bevezetésére.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Összehasonlító adatokat közöl a lellei élményfürdő árairól.
Szalai Tünde bizottsági tag
Felveti kedvezmény biztosítását a helyi lakosok, gyermekek részére (évzáró
alkalmából, Város Napján).
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a Boglár Kártya kedvezményének csökkentésére tett javaslatot.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 70/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság a Boglár Kártya kedvezményeit a Buborék élményfürdő esetében
50 %-ról 33,33 %-ra javasolja csökkenteni változatlan jegyárak mellett.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Igény merült fel egy egész szezonra szóló kiadvány elkészítésére.
Mészáros Miklós polgármester
A havi program kiadványban szerepeltetni lehetne előzetesen a következő havi
programokat.
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Szalai Tünde bizottsági tag
Ettől függetlenül célszerű lenne az egész szezonra szóló kiadványt is elkészíteni, és
szerepeljen rajta a következő szöveg: keresse havi kiadványainkat és a
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Gergely Piroska intézményvezető
Korábban nagyon jól működött a három város programjai kiadvány is havi kiadással.
Szalai Tünde bizottsági tag
Közös kiadvány kiadása nem működött, de célszerű, hogy a másik két város
programkiadványa megtalálható legyen Bogláron is.
Vadasfalvi János bizottsági tag
Megjegyzi, a Jankovich-telep Napja (2016. augusztus 14.) nem szerepel a
rendezvénytervben.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a az egész szezonra szóló kiadvány kiadására tett javaslatot.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 71/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja a havi programajánló mellett egész szezonra szóló
program kiadvány elkészítését (a folyamatosan változó és bővülő rendezvényterv
miatt szerepeljen rajta a következő szöveg: keresse havi kiadványainkat és a
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk).
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Készüljön program a Város Napjára meghívott testvérvárosok küldöttségei részére és
erről kapjon tájékoztatást a képviselő-testület.
Mészáros Miklósné turisztikai referens
Célszerű lenne megoldani a kiállító helyeken a folyamatos, szünnap nélküli nyitva
tartást, hiszen ez jobban szolgálná az idelátogató turistákat, különösen akkor, amikor
rossz idő van és nem lehet strandolni.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Meg kell vizsgálni a jogi hátterét, hogyan oldható meg a nyitva tartás és a
foglalkoztatás a két nyári hónapra. Szavazásra bocsátja a kiállító helyeken a
folyamatos, szünnap nélküli nyitva tartásra vonatkozó javaslatot a nyári szezonban
(július-augusztus). Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 72/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja a kiállító helyeken a folyamatos, szünnap nélküli nyitva
tartás megszervezését a nyári szezonban (július-augusztus). Kéri megvizsgálni a jogi
hátterét, hogyan oldható meg a nyitva tartás és a foglalkoztatás a két nyári
hónapban.
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5. Platán tér közlekedési rendje (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Ki fogja ellenőrizni, hogy betartják-e a kihelyezett közlekedési táblák által előírt
szabályokat?
Dr. Markó Péter jegyző
A képviselő-testület döntött a közterület-felügyelet megerősítéséről, a nyári szezonra
plusz létszám biztosításáról. Továbbá kérte a rendőrséget is, hogy kiemelten
ellenőrizzék az adott útszakaszt.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Korábban felmerült a behajtást akadályozó fizikai akadály kihelyezése is a területen.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 73/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja, hogy az előterjesztés szerint kerüljön szabályozásra
Balatonboglár, Platán téren és Platán sétányon a gépjárművel történő közlekedés
azaz:
- Zsákutcát jelző tábla kihelyezése a Szentmihályi utcában a Szentmihályi utca –
Kupa Vezér utca sarkán úgy, hogy a Szentmihályi utca Platán térig terjedő
szakaszára vonatkozzon.
- Szentmihályi utca egészére szükséges kirakni a Megállni tilos táblákat úgy, hogy
a tilalom az utca teljes hosszában mindkét haladási irányra vonatkozzon.
- Gyalogutat jelző tábla (KRESZ 26/b. ábra) kihelyezése mindkét irányból
behajtani tilos táblával együtt Szentmihályi utcáról nézve valamint a kötelező
haladási irányt jelző tábla mellé a Platán sor és a Platán sétány sarkára „kivéve
engedéllyel rendelkezők” kiegészítő táblával.
6. Homokfoci pálya bővítése a Platán strandon (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Szabó György referens
A bővítést követően a homokos pálya mérete megfelelő lesz, a területen a tervezett
rendezvényekhez az egyidejűleg szükséges számú pályát ki lehet jelölni.
Mészáros Miklós polgármester
Mivel a költségvetésben szerepel a beruházás fedezetének egy része, ezért nem
szerepeltetik a TOP pályázatban, mivel a pályázati forrásból történő megvalósítás
hátránya, hogy a 2016. évi nyári szezonra nem készülne el a bővített pálya.
Csere Andrea pénzügyi osztályvezető
A szükséges fakivágás saját erőből (strandfenntartóval) megoldható lehet, így
csökkenhetnek a költségek.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A labdarúgó pálya mikor használható?
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Szabó György referens
Múlt hét pénteken a kivitelező két hetet javasolt, amíg még nem célszerű használni a
pályát. Véleménye szerint jobb lenne csak szeptembertől igénybe venni, de –
véleménye szerint - két hét múlva hetente egy mérkőzést lehetne rajta játszani.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 74/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság a Platán strandon meglévő homokfoci pálya bővítésének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő előirányzatát bruttó 3.432 ezer
Ft-ra javasolja megemelni.
Mészáros Miklós polgármester
Megkeresték a partnerek, ezért javasolja májusban napirendre venni a Szüreti
Fesztivál háromoldalú szerződésének tárgyalását.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 75/2016.(IV.19.)
határozata
A Humán Bizottság javasolja májusban napirendre venni a Szüreti Fesztivál
háromoldalú szerződésének tárgyalását.
7. Boglár Napja rendezvényeinek előkészítése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A kerámiák megrendelése megtörtént, árajánlatot kértek az elkészítésükre. A Kiss
Antal által készített kordokumentumfilm elkészülte után javasolja, hogy a bizottság
tagjai tekintsék meg a filmet közösen. Vásárhelyi Tiborral pontosításra került a város
25 éves krónikája, kérték, hogy egy egyszerűbb változat készüljön el. A Somogyi
Hírlapban megrendelték az ünnepi különszámot. Az ünnepségre nem biztos, hogy
elkészül az idő rövidsége miatt az idei város bora ünnepi kiadásban, ebben az esetben
a tavalyi nyertes bora fog szerepelni a rendezvényen.
Mészáros Miklós polgármester
Remélhetőleg összeköthető a Város Napja a csarnokavatóval, de ez még kérdéses.
Tájékoztatásul elmondja, a Boglár partjainál című könyv újranyomásának
megrendelése megtörtént.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 4 fő vesz részt a szavazásban.
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A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 76/2016.(IV.19.)
határozata
1. A Humán Bizottság Város Napja rendezvénysorozat tervezetét és eddigi
előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja és a szükséges intézkedésekkel
javasolja megbízni a polgármestert.
2. A Humán Bizottság az 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 és 2014. évi
önkormányzati választásokon mandátumot szerzett képviselőknek a városért
végzett munkájuk elismeréseként oklevelet javasol adományozni a 2016. évi
Város Napján tartandó ünnepi ülésen.
8. Fischl-ház előtti szobor
Előadó: Mészáros Miklósné turisztikai referens
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Támogatja az előterjesztést. Megjegyzi, konzerválni kell a szobrot, meg kell őrizni jó
állapotban. Szakember tegyen javaslatot, hogy melyik szobor kerüljön ki a helyére.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 4 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 77/2016.(IV.19.)
határozata
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a Fischl-ház előtti
park szélén található Család című szoborcsoport biztonságba helyezését, annak
megromlott és veszélyessé vált állapota miatt.
A Bizottság javasolja továbbá - megköszönve az alkotóknak a munkáját – szakember
véleményének kikérésével az alkotás helyére az épületnek és a környezetének
megfelelő új mű elhelyezését.
K.m.f.

Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Katona Ferenc
bizottsági tag

Vadasfalvi János
bizottsági tag

