JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2017. április 25-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
Halász Sándor bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester, Csere Andrea alpolgármester
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Mészáros Miklósné turisztikai referens, Kánya Erika igazgatási
ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről
Tormáné Burics Ágnes, Béres Krisztina intézményvezetők,
Szabó György referens

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottság teljes
létszámban megjelent, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
A bizottság nyílt és zárt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Vadasfalvi János és
Szalai Tünde 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 81/2017.(IV.25.)
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 82/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A napirendet kiegészíti a kislaki kulturházat érintő pályázattal. Szavazásra bocsátja a
kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt
a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 83/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a kiegészített napirendet:
Nyílt ülés:
1. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2016. évi végrehajtásáról
(PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról (PVÜB,
HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
3. A Balatonboglári Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében indítható
óvodai csoportok száma (HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. 2017. évi turisztikai szezon előkészítése (PVÜB, HB, Jankovich
RÖNK)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
5. Boglár Napja rendezvényeinek előkészítése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. NEKA beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Területhasználati engedély iránti kérelem - TESCO Napok 2017.
rendezvény (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. Tájékoztató a BBTC munkájáról (HB)
Előadó: BBTC elnöke
9. Kislaki kulturház felújítására pályázat benyújtása
Eladó: Pór Péter főépítész
Zárt ülés:
Z/1. Intézményvezetői pályázat véleményezése (HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Z/2. A Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért kuratórium tagjainak
megválasztása (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
1.

Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2016. évi
végrehajtásáról (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Keserű Zoltán turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok,
képviselő megérkezik az ülésre.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
A 2016. évi költségvetést a képviselő-testület 1.333.670 eFt-tal hagyta jóvá. Ezt
követő módosítások következtében 1.588.910 eFt-ra emelkedett ez az összeg.
A legjelentősebb módosító tételek az év során:
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
35.582 eFt
- Közfoglalkoztatottak bértámogatása
45.557 eFt
- Munkácsy utca továbbszámlázása Balatonlelle Város felé
30.575 eFt
A 2016. évi teljesítés kiadási oldalon 1.444.386 eFt, bevételi oldalon 1.515.909 eFt
volt.
Az összesített adatok alapján az önkormányzat 307.852 eFt maradvánnyal és 302.384
eFt záró pénzkészlettel rendelkezik.
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Előirányzat nélkül nem történt pénzkifizetés.
A vagyonértékben komoly növekedést okozott a szennyvíztársulástól kapott közel 1
milliárd értékű vagyonátadás.
A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár kiadási előirányzata 18.196 eFt volt,
melyet évközi módosítások megemeltek (érdekeltségnövelő pályázati forrás – 1.734
eFt, KSZR szolgáltatási díjai – 2.475 eFt). Így a 4.608 eFt összegű módosítással
22.806 eFt-ra emelkedtek a költségek. Itt sem történt előirányzat nélküli teljesítés.
Többlet önkormányzati finanszírozást nem igényelt az intézmény. A kiadások 91 %ban, a bevételek 101 %-ban teljesültek. Záró pénzkészlete 59 eFt. Felhalmozási
kiadások összege 998 eFt, mely számítógépes programozás, számítógép beszerzések,
kamerarendszer kiépítésének tételeiből áll.
A Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ eredeti kiadási előirányzata 24.615 eFt
volt, mely főösszeget az évközi 1.710 eFt összegű (25 év alatti dolgozó
bértámogatása - 963 eFt, érdekeltségnövelő pályázat - 382 eFt, stb.) módosítások
26.325 eFt-ra emeltek. Az intézmény 1.883 eFt értékben tárgyi eszközbeszerzéssel ért
el vagyonnövekedést. Ha a dologi kiadások között túllépések adódtak, azt az
intézményvezető saját hatáskörben átcsoportosítással oldott meg, plusz forrást nem
igényelt az önkormányzattól.
A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde eredeti kiadási előirányzata 136.532
eFt volt, melyet egy tétel befolyásolt, a szociális ágazati pótlék. A udvar tervezett
felújítása elmaradt, áthúzódott 2017. évre. A teljesítés arányos az intézményt
tekintve, nem haladja meg a rendelkezésre bocsátott összeget. Az intézménynél
beléptető rendszer kialakítása valósult meg 114 eFt értékben.
Az Urányi Sport és Szabadidőközpont költségvetését 66 millió forint kiadással, 39
millió forint bevétellel hagyta jóvá a testület. Ezzel szemben a bevételeket majdnem
tudta az intézmény teljesíteni (38 millió forint), a kiadás 57 millió forint lett.
A Boglári Általános Iskola esetében a működés folyamatossága érdekében a
közműveket jelenleg is a város fizeti, ahogy megtörténnek az elszámolások, nyilván
ezt a KLIK az önkormányzat számára megtéríti. Az önkormányzatot egyhavi bér
összege terheli (iskolai, kollégiumi dolgozók bére).
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 84/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság a költségvetés 2016. évi végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendeletet elfogadásra javasolja.
2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról

(PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Dr. Markó Péter jegyző

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Tárgyalásra alkalmas az előterjesztés, szavazásra bocsátja a hivatali beszámolót.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (5 fő) – az alábbi határozatot hozza:

4
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 85/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság tárgyalásra alkalmasnak ítéli Balatonboglár Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.
3. A Balatonboglári Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében indítható

óvodai csoportok száma (HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati 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 86/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság a 2017/2018-as nevelési év vonatkozásában, a Balatonboglári
Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben előírtak alapján az indítható óvodai csoportok számát 7 csoportban
javasolja meghatározni.

4. 2017. évi turisztikai szezon előkészítése (PVÜB, HB, Jankovich

RÖNK)

Előadó: Dr. Markó Péter jegyző
Szalai Tünde bizottsági tag
Javasolja, hogy az értékpontok szerepeljenek a turisztikai térképen.
Keserű Zoltán turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok
Szerinte ez megoldható. Ezen kívül szerepelnek a turisztikai térképen Balatonboglár
nevezetességei, közérdekű információk. A nyáron háromnyelvű ismertetőt terveznek
kiadni. A tavaszi kiadvány a héten elkészül. Javasolja minél előbb megszervezni a
városbejárást. Szintén tervezik turisztikai pont (információs pavilon) létesítését a
város egy frekventált helyén (Platán strandon).
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Boglár Kártya kiadásának módosítását az előterjesztés szerint javasolja elfogadni.
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 87/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság a Boglár Kártya kiadásának módosítását az előterjesztés szerint
javasolja elfogadni.
Mészáros Miklós polgármester
Egyetért az értékpontok szerepeltetésével a turisztikai térképen. Az információs
pavilon elhelyezésére is van lehetőség, májusban jár le egy erre a célra alkalmas,
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korábban vendéglátó egységként funkcionáló faház bérlete.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A testületi ülésig konkrét javaslatot kér az információs pavilon elhelyezésére
vonatkozóan. 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 88/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság a képviselő-testületi ülésig konkrét javaslatot kér az információs
pavilon elhelyezésére.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Hogyan áll a labdarúgó pálya ügye?
Mészáros Miklós polgármester
Az NSK részéről ígéret hangzott el a pálya hitelesítését, hiányzó felszerelésének
pótlását illetően, de konkrétum még nem történt.
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 89/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a 2017. évi turisztikai szezon előkészítéséről
szóló beszámolót.
5. Boglár Napja rendezvényeinek előkészítése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Mészáros Miklós polgármester
Ismerteti a város napi programot, meghívott vendégeket.
Szalai Tünde bizottsági tag
Kéri javítani a Méta Fesztivál megnyitójának időpontját, amely helyesen 2017. június
4. 11.00 óra. Javasolja meghívni a révfülöpieket a MÉTA Fesztivál gálaműsorára.
Továbbá kéri kapcsolattartó kijelölését, minden feladatnak legyen felelőse.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A képviselők megkapták a Batthyány Lajos emléktábla készítésére vonatkozó
árajánlatot. Továbbra is fenntartják, hogy képviselői felajánlásból készüljön el az
emléktábla. Az avatáson polgármester úr mellett javasolja, hogy Keserű Zoltán
képviselő is felszólalhasson.
Vadasfalvi János bizottsági tag
Javasolja meghívni a Város Napjára a révfülöpieket.
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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 90/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Boglár Napja programjának előkészítéséről
szóló tájékoztatót.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Alpolgármester asszony jelezte, hogy rövid időn belül el kell mennie, ezért az őt érintő
napirendet tárgyalja a következőkben a bizottság.

6.Kislaki kulturház felújítására pályázat benyújtása
Eladó: Pór Péter főépítész

Csere Andrea alpolgármester
Helyszíni bejárás alapján készült két változat a kislaki kulturház felújítására
vonatkozóan, mely beruházás megvalósítására pályázatot nyújtanának be. Javasolja a
vizesblokkokat kivenni a tervből, helyette kisértékű tárgyi eszközbeszerzést
tartalmazzon a pályázat, így a homlokzat javítása, szigetelés is beleférne a
programba. Hosszú távú tervként célszerű lenne az orvosi rendelőt elköltöztetni a
szolgálati lakásba, a helyén közösségi tér alakítható ki.
Keserű Zoltán a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat vezetője
Támogatja a pályázat benyújtását. Szerinte is a vizesblokkok helyett inkább a mobil
térelválasztó falat kellene megvalósítani. Fontos a villamoshálózat bővítése is.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja Csere Andrea alpolgármester javaslatát. 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 91/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja a kislaki kulturház felújítására vonatkozó pályázat
benyújtását Csere Andrea alpolgármester által ismertettek szerint, a vizesblokkokat
kivenni a tervből, helyette kisértékű tárgyi eszközbeszerzést tartalmazzon a pályázat,
illetve a homlokzat javítása és a szigetelés is szerepeljen a programban.
A napirend tárgyalásánál jelen van Mocsai Tamás ügyvezető és Papp László
gazdasági igazgató a NEKA képviseletében.
Gergely Piroska intézményvezető megérkezik a bizottsági ülésre.
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7. NEKA beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Mocsai Tamás ügyvezető
Az akadémia alapítása óta eltelt három évben I. ütemként elkészült kézilabdacsarnok,
az épület mellett megújult a futballpálya és egy 350 méteres futópálya is elkészült. A
beruházás II. ütemeként 2017. januárjában beköltöztek a fiatalok a Lakófalu
kollégiumába. Ott még egy épület felújítását tervezik, melyet korábban esküvők
szervezésére használtak. III. ütemként egy innovációs-diagnosztikai épületet
kívánnak létrehozni. A központot az Urányi János Sport- és Szabadidő Központ és a
Nemzeti Kézilabda Akadémia Sportcsarnok közötti területen szeretnék felépíteni. Ez az
egyedülálló sportkomplexum gazdagítani fogja Balatonboglár városát, mely egyaránt
szolgálja a kézilabda elitképzést, a szabadidő sportot, az iskolai sportot, valamint a
különböző sportágak edzőtáborozását, továbbá hazai és nemzetközi tornák
helyszíneként is funkcionálhat, valamint lehetőséget teremt az egészség megőrzésére
is.
A fejlesztés részeként az alábbiakat szeretnék létrehozni:
- 30 + 10 méteres 4 sávos futófolyosó, ahol különböző sportágak specifikus
mérései folynak,
- egy férfi és egy női öltöző,
- információs- és recepciós pult,
- 30 fős aula,
- diagnosztikai helyiség 3 teljesítményt mérő és elemző berendezéssel,
- bemelegítésre alkalmas helyiség (4 futópad, 4 szobakerékpár, 2 kézi hajtású
erőfejlesztő) bordásfalakkal ellátva,
- 40 fős konditerem,
- „SpeedCourt” berendezésre méretezett helyiség,
- 20 spinning kapacitású multifunkciós terem tárolóval,
- 10-12 fős tárgyaló,
- 1 fős iroda,
- interjú adásra kiépített szimulációs helyiség,
- közlekedők.
A beruházás elkezdéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás, ehhez kéri a bizottság,
illetve a képviselő-testület támogatását.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A programmal egyetért, de az épületet a – korábbi egyeztetésen elhangzott - műfüves
pályának tervezett területre javasolja elhelyezni.
Mocsai Tamás ügyvezető
Szakemberrel megvizsgálták a javasolt területet, de a nagysága nem megfelelő,
illetve ott van a sportcsarnok hűtési-fűtési berendezése és a megközelítése sem
optimális.
Papp László gazdasági igazgató
A terület megközelítése az ott lévő keskeny úton az építkezés alatt a nagytömegű
gépjárművek számára sem megfelelő, és a későbbi funkció miatt sem, hisz az
Urányiból, illetve a csarnokból történő átjárás is optimálisabb a másik területről.
Mocsai Tamás ügyvezető
Rehabilitációs kezelésben résztvevőknek sokkal nehézkesebb lenne a hátsó rész
megközelítése.
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Nekik a városi sportéletet is figyelembe kell venniük, az Urányihoz kiegészítő
létesítményt ezen a területen tud a város megvalósítani. Ha biztosítják a NEKA részére
a területet, a helyi sportolók lehetősége bezárul. Eddig a képviselő-testület minden
elképzelését a NEKA-nak támogatta. Úgy érzi, eldöntött tényként kerülnek eléjük ezek
a javaslatok, melyre nem lehet más válasz csak az, hogy elfogadják. Utal a labdarúgó
pálya áthelyezésére, melynek kapcsán komoly kritikát kapott az önkormányzat, hogy
két és fél éven keresztül nem lehetett használni a pályát. Az érintett területen lehetne
egy kis pályát létesíteni.
Mészáros Miklós polgármester
Volt erre lehetőség, akkor nem támogatta a testület.
Mocsai Tamás ügyvezető
Véleménye szerint a hátsó részen elhelyezhető egy labdarúgó pálya. A megvalósítani
kívánt fejlesztés Balatonboglár lakosságának egészségi ellátását is szolgálja, például
egy MR készülék biztosításával, gyógytornászok jelenlétével.
Halász Sándor bizottsági tag
Annak idején Mocsai Lajos igazgató úrral történt egyeztetésen is felmerült, hogy cél a
boglári lakosság részére is biztosítani rehabilitációs szolgáltatásokat. Kérdés, hogy
közelíti meg egy sérült ember a hátsó részen lévő rehabilitációs központot? Ez nyomós
indok, hogy a helyszíne jó helyre van tervezve.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a programot. 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 92/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság támogatja a Nemzeti Kézilabda Akadémia elképzelését innovációsdiagnosztikai központ létesítésére vonatkozóan.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő megvalósítási helyszínre vonatkozó
javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 5 fő vesz részt a
szavazásban.
A Humán Bizottság – 2 igen és 3 ellenszavazattal – nem támogatja a javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 93/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság nem támogatja a Nemzeti Kézilabda Akadémia által
megvalósítandó innovációs diagnosztikai központ előterjesztés szerinti helyszínen
(1262/17 hrsz.) történő megvalósítását.
Mészáros Miklós polgármester
2010-ben történtekre emlékezteti a szituáció, amikor 600 millió forint lett leszavazva.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Arra a beruházásra már több mint 100 millió forintot rá kellett költeni.
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Mészáros Miklós polgármester távozik a bizottsági ülésről.
Szalai Tünde bizottsági tag
Véleménye szerint szükséges lenne szakemberek közreműködésével egy újabb
egyeztetés a témában, a testületi ülésig van még idő.
Vadasfalvi János bizottsági tag
Ilyen emberekkel nem tárgyalok.
Vadasfalvi János bizottsági tag távozik a bizottsági ülésről, a bizottság
létszáma 4 fő.
8. Területhasználati engedély iránti kérelem - TESCO Napok 2017.

rendezvény (PVÜB, HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Dr. Markó Péter jegyző
Sós Zoltán műszaki referens egyeztetett a TESCO-val, de nyilván a kapcsolattartó
Kánya Erika igazgatási ügyintéző lesz.
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 94/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a 2017 szeptemberében megrendezésre
kerülő, vállalati Családi Sportnapokra vonatkozó, TESCO-GLOBAL Áruházat Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kötendő területhasználati szerződéstervezetet, egyben
javasolja felhatalmazni a polgármestert a szerződés megkötésére.
9. Tájékoztató a BBTC munkájáról (HB)
Előadó: BBTC elnöke
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Megköszönve az előterjesztést, sok hasonló sikert kíván a clubnak. Szavazásra
bocsátja a tájékoztatót. 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 95/2017.(IV.25.)
határozata
A Humán Bizottság a BBTC munkájáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.
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A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Vadasfalvi János
bizottsági tag

Szalai Tünde
bizottsági tag

