JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán
Bizottságának 2018. szeptember 18-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet
u. 12-14.) megtartott 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Kalász Zoltán a bizottság elnöke
Vadasfalvi János bizottsági tag
Szalai Tünde bizottsági tag
Katona Ferenc bizottsági tag
Mészáros Miklós polgármester, Csere Andrea alpolgármester
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Kánya Erika igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető
a hivatal részéről
Béres Krisztina, Tormáné Burics Ágnes, Gergely Piroska, Szabó
György intézményvezetők

Távol maradt: Halász Sándor bizottsági tag (igazoltan)
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Köszönti a Humán Bizottság nyílt ülésén megjelenteket. Az 5 tagú Humán Bizottságból
4 fő megjelent, a bizottsági ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
A bizottság nyílt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Vadasfalvi János és Szalai
Tünde 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 103/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság Vadasfalvi János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (4 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 104/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság Szalai Tünde bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Mivel polgármester úr jelezte, hogy a holnapi Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi
Bizottság ülésén a Balatonboglár 1549/1 és 1267/1 hrsz-ú ingatlanokra a Magyar
Államtól érkezett ajánlat tárgyalásánál részt vesz Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője,
ezért célszerű lenne, ha a Humán Bizottság is akkor tárgyalná a témát összevont
bizottsági ülésen. Így ezt az előterjesztést leveszi a mai ülés napirendjéről. Kéri a
bizottság tagjait, hogy vegyenek részt a holnapi összevont bizottsági ülésen.
Napirendre javasolja venni a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület
működési támogatási kérelmét. Szavazásra bocsátja a módosított 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 105/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet:
Nyílt ülés:
1. Rendeletek felülvizsgálata (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. 2018. évi,42. BB Szüret Fesztivál értékelése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3. BB Boglári Szüreti Fesztivál, Törley Pezsgőpincészet Kft. által javasolt
szerződésmódosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a
2017/2018-as tanévről
Beszámoló a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Böcsőde 2017/2018.
nevelési évre vonatkozó munkájáról. Tájékoztatás a 2018/2019. évi
tanévre szóló munkatervéről (HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. Bursa Hungarica 2019. évi ösztöndíj pályázathoz csatlakozás (HB, PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. MAHIR Cityposter Kft. – közterület-használat (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Területhasználati engedély iránti kérelem - Élvehal Horgász Egyesület –
VI. Nemzetközi Balatoni BojlisHorgászverseny(PVÜB, HB, Jankovich
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. Kislaki kulturház klubhelyiség koncepciója (PVÜB, HB, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. Varga Béla Kulturális Központ működése a felújítás alatt (PVÜB, HB)
Előadó: Gergely Piroska intézményvezető
10. Tájékoztatás a szakközépiskolában folyó illemhelyfelújításról (PVÜB,
HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
11. Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület működési támogatási
kérelme (HB, PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
1. Rendeletek felülvizsgálata (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: 50-9/2018.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó napirendet. 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 106/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az egyes önkormányzati rendeletek
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint az egyes önkormányzati
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rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendeleteket.
2. 2018. évi,42. BB Szüret Fesztivál értékelése (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.
Ügyiratszám: B/231-6/2018.
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 107/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a 42. BB Szüret rendezvényről készült
beszámolót.
3. BB Boglári Szüreti Fesztivál, Törley Pezsgőpincészet Kft. által

javasolt szerződésmódosítása (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/231-5/2018.

Mészáros Miklós polgármester
Véleménye szerint a tűzijáték megtartásához ragaszkodjon az önkormányzat, a szüreti
felvonulás esetleg elhagyható – legalábbis az idei évhez hasonló ne legyen -, illetve
vissza kellene hozni a VIP fogadást, ezt több partner is hiányolja, az új elnevezéssel
nem ért egyet, a szüreti jellegét veszíti el a rendezvény.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A szerződés-tervezet 2.1 pontját módosítani javasolja: a rendezvény maximálisan 4
napos legyen. (A rendezvény minden évben maximálisan négy napos….)
A 4.e) pontban foglaltakkal nem ért egyet. (Amennyiben a Felek a Fesztivál keretein
belül más, fizetős, vagy zárt jellegű rendezvényt kívánnak tartani, további
önkormányzati tulajdonban lévő terület, épület is a Worksite Kft. használatába
kerülhet díjmentesen a kijelölt időpontra. (Pl. Gömbkilátó, Várdomb területe,
Művelődési Ház, Buborék Strand…)
A 4.6 pontban pedig ne szerepeljen határidő, dátum. (Az önkormányzati tulajdonú
illemhelyek használatának módjáról és feltételeiről a felek külön megállapodást
kötnek - az önkormányzat képviseletében eljáró háromtagú munkacsoport javaslata
szerint.)
Szalai Tünde bizottsági tag
A 4.f pontot törölni javasolja. (A mindenkori Fesztivál alapterülete nem lehet kisebb,
mint a 2018-as engedélyek alapján, a 2018-as Fesztivál terület.)
Gáspár László referens megérkezik a bizottsági ülésre.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Furcsa az 5.1 pontban foglalt megfogalmazás. (A Törley Pezsgőpincészet Kft.
hozzájárul, hogy a balatonboglári borvidék borai megjelenhetnek a rendezvény
területén.)
Az 5.2 pontot törölni javasolja. (A Borudvar vállalkozói évente megállapodást kötnek
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a fesztivál szervezőjével, amennyiben a fesztivál részesei kívánnak lenni. Amennyiben
nem köt szerződést, akkor annak a díját az Önkormányzat köteles megtéríteni.)
A 12.3 pontban részletezett kárérték megtérítésének partnerek közti megosztásának
arányával nem ért egyet.
A 14.2 pontban hiányzik a pénzügyi garancia rögzítése. (A főtámogató
önkormányzatot a nem teljesítés esetén 20 millió forint illeti meg a Worksite Kfttől.)
A 17.1 pontban a fesztivált megelőző, illetve követő 2-2 napon Balatonbogláron más
rendezvény tartásának korlátozása elfogadható, de a fesztivál területére vonatkozó
korlátozás a rendezvényt megelőző és az azt követő két hetes időtartamban nem
támogatható. (Balatonboglár Város Önkormányzata kötelezi magát, hogy a BB
Boglári Balaton Fesztivál időtartama alatt, az azt megelőző illetve azt követő 2-2
napon Balatonbogláron más rendezvény megrendezéséhez nem járul hozzá, erre
engedélyt nem ad ki. Az építési és bontási munkákra tekintettel más rendezvény a
mindenkori kijelölt fesztivál területén a BB Boglári Balaton Fesztivált megelőző és azt
követő két hétben nem szervezhető.)
Szavazásra bocsátja a szerződés-módosításra vonatkozó javaslatokat. 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 108/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság a BB Boglári Balaton Fesztivál megszervezésére vonatkozó
háromoldalú megállapodás módosítására tett javaslatra vonatkozóan az alábbi
észrevételeket teszi és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:
- A szerződés-tervezet 2.1 pontját módosítani javasolja: a rendezvény
maximálisan 4 napos legyen. (A rendezvény minden évben maximálisan négy
napos….)
- A 4.e) pontban foglaltakkal nem ért egyet. (Amennyiben a Felek a Fesztivál
keretein belül más, fizetős, vagy zárt jellegű rendezvényt kívánnak tartani,
további önkormányzati tulajdonban lévő terület, épület is a Worksite Kft.
használatába kerülhet díjmentesen a kijelölt időpontra. (Pl. Gömbkilátó,
Várdomb területe, Művelődési Ház, Buborék Strand…)
- A 4.6 pontban ne szerepeljen határidő, dátum. (Az önkormányzati tulajdonú
illemhelyek használatának módjáról és feltételeiről a felek külön megállapodást
kötnek - az önkormányzat képviseletében eljáró háromtagú munkacsoport
javaslata szerint.)
- A 4.f pontot törölni javasolja. (A mindenkori Fesztivál alapterülete nem lehet
kisebb, mint a 2018-as engedélyek alapján, a 2018-as Fesztivál terület.)
- Furcsa az 5.1 pontban foglalt megfogalmazás. (A Törley Pezsgőpincészet Kft.
hozzájárul, hogy a balatonboglári borvidék borai megjelenhetnek a rendezvény
területén.)
- Az 5.2 pontot törölni javasolja. (A Borudvar vállalkozói évente megállapodást
kötnek a fesztivál szervezőjével, amennyiben a fesztivál részesei kívánnak lenni.
Amennyiben nem köt szerződést, akkor annak a díját az Önkormányzat köteles
megtéríteni.)
- A 12.3 pontban részletezett kárérték megtérítésének partnerek közti
megosztásának arányával nem ért egyet.
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- A 14.2 pontban hiányzik a pénzügyi garancia rögzítése. (A főtámogató
önkormányzatot a nem teljesítés esetén 20 millió forint illeti meg a Worksite
Kft-től.)
- A 17.1 pontban a fesztivált megelőző, illetve követő 2-2 napon Balatonbogláron
más rendezvény tartásának korlátozása elfogadható, de a fesztivál területére
vonatkozó korlátozás a rendezvényt megelőző és az azt követő két hetes
időtartam nem támogatható. (Balatonboglár Város Önkormányzata kötelezi
magát, hogy a BB Boglári Balaton Fesztivál időtartama alatt, az azt megelőző
illetve azt követő 2-2 napon Balatonbogláron más rendezvény
megrendezéséhez nem járul hozzá, erre engedélyt nem ad ki. Az építési és
bontási munkákra tekintettel más rendezvény a mindenkori kijelölt fesztivál
területén a BB Boglári Balaton Fesztivált megelőző és azt követő két hétben
nem szervezhető.)
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Mivel Vadasfalvi János bizottsági tagnak távoznia kell az ülésről, a Jankovich
Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzatot érintő napirendet tárgyalja a bizottság, a
bizottsági jegyzőkönyv hitelesítésére Katona Ferenc bizottsági tagot javasolja
elfogadni.
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 109/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság Katona Ferenc bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadja.
4. Területhasználati engedély iránti kérelem - Élvehal Horgász

Egyesület – VI. Nemzetközi Balatoni BojlisHorgászverseny(PVÜB,
HB, Jankovich RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/3646-2/2018.

Szalai Tünde bizottsági tag
Mivel problémák merültek fel a rendezvénnyel kapcsolatos rendtartással, javasolja
plusz létszám biztosítását erre a feladatra, melynek költségét a rendezvény szervezője
térítse meg.
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 – 1 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – a bizottság elveti a
javaslatot.
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 – 2 igen és 2 ellenszavazattal – a bizottság nem hoz többségi
döntést a napirendet illetően, a képviselő-testület dönt az előterjesztést illetően.
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Vadasfalvi János bizottsági tag távozik az ülésről, a bizottság létszáma 3 fő.
5. A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója

a 2017/2018-as tanévről

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/4127-2/2018.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A 4,15-ös 2017/2018-as tanulmányi átlageredményben a készségtantárgyak is
szerepelnek?
Türjei Attila iskolaigazgató
Igen.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Sajnálatos, hogy a Pedagógiai Intézet által szervezett rendezvényen a boglári
általános iskola nem képviseltette magát.
Türjei Attila iskolaigazgató
Az utazás megszervezése nem volt megoldott, ezért nem vett részt az intézmény a
rendezvényen.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Információi szerint a Lurkó programban való részvételt kötelezővé tette az iskola az 1.
osztályban.
Türjei Attila iskolaigazgató
A Lurkó program ismertetőjét kiosztották az iskolában, a tanulók, illetve a szülők
önkéntesen jelentkezhetnek a programban való részvételre. Nem kötelező a
programban való részvétel. A honlapon tájékoztatni fogja az érintetteket a
félreértések elkerülése végett.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az általános iskola beszámolóját. Megállapítja, hogy a Humán
Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 110/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Boglári Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2017/2018-es tanév szakmai beszámolóját.

Beszámoló a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Böcsőde
2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkájáról. Tájékoztatás a
2018/2019. évi tanévre szóló munkatervéről (HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A bölcsődét hány fő vette igénybe?

Ügyiratszám: B/4103-2/2018.
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Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
A bölcsődében a férőhelyek száma 12 fő, a 2017/18-as nevelési évben augusztus 31ig az igénybevevők száma 17 fő volt. A megnövekedett férőhely igény alakulása miatt
összesen négy alkalommal kerültek át gyermekek óvodai nevelésbe, illetve egy
gyermek elköltözött. A szeptemberi várható induló létszám 9 fő.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy nyáron kevés a konyhán alkalmazottak létszáma, a
jövő évi költségvetésnél erre megoldást kell találni.
Meghívja a jelenlévőket 2018. szeptember 26-ára, az intézmény felújított udvarának
átadására.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja az óvoda beszámolóját és munkatervéről szóló tájékoztatót.
Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 111/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és
Bölcsőde beszámolóját a 2017/2018. évről, valamint az intézmény 2018/2019. évi
munkatervét.

6. Bursa Hungarica 2019. évi ösztöndíj pályázathoz csatlakozás (HB,
PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/4002-2/2018.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Támogatja, a korábbi évekhez hasonlóan, az ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozást. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán
Bizottság részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 112/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az "A" és a "B" pályázati kiírást, 2018-ban is
csatlakozzon a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz és a pályázathoz 1.000.000 forint saját forrást javasol
biztosítani.
Javasolja felkérni a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2018.
október 3-i postabélyegzővel küldje meg a támogatáskezelőnek.

7. MAHIR Cityposter Kft. – közterület-használat (PVÜB, HB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: B/2451-3/2018.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság
részéről 3 fő vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 113/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság egyetért, hogy a MAHIR Cityposter Kft-vel, a 13 db közterületen
kihelyezett hirdetőoszlopra vonatkozó bérleti szerződés egy éves időtartamra 2018.
június 1. napjától, 2019. május 31. napjáig szóljon, a közterület- használat díja pedig
a 2/2016. (II.12.) számú, a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának
általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja
szerint 2.854.560 Ft legyen, egyben javasolja felhatalmazni a polgármestert a
szerződés aláírására.
8. Kislaki kulturház klubhelyiség koncepciója (PVÜB, HB,

Szőlőskislaki RÖNK)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés szóban.
Csere Andrea alpolgármester
Egy korábbi képviselő-testületi ülésen a kislaki kulturház klubhelyiség tervezésével
Palásti Bélát bízták meg. A testület kérte, hogy a szeptemberi ülésre nyújtsa be
elképzeléseit a megvalósításra vonatkozóan a költségvonzatával együtt. A koncepció
megalkotásában részt vett ő is, illetve Keserű Zoltán a kislaki részönkormányzat
vezetője. Négy változat készült, de csütörtökön újabb bejárást terveznek a kislaki
orvosi rendelőben, melynek eredményéről a délutáni Szőlőskislaki Településrészi
Önkormányzat ülésén tud majd beszámolni.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Célszerű lenne meghívni az egyeztetésre érintett doktornőt is.
9. Varga Béla Kulturális Központ működése a felújítás alatt (PVÜB,

HB)

Előadó: Gergely Piroska intézményvezető
Előterjesztés szóban.
Gergely Piroska intézményvezető
A Varga Béla Kulturális Központ felújításának várható kezdete 2019. március vége,
április eleje, addig kell megoldani az intézmény működési feltételeit a beruházás alatt.
A Platán Gondozási Központ 2 irodát tudna biztosítani részükre, illetve rendelkezésre
áll egy 45 fős terem. A NEKA-nál egy 200 fős terem is használható, de számolni kell
azzal, hogy bérleti díjat kell fizetni. Szerinte a konyhai, illetve a tornaterem a
folyamatos használat miatt nem alkalmas. Városi rendezvényeket a Fischl-házban is
meg lehetne tartani. Felmerült a BB udvarban lévő épületek használata is.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Meg kell vizsgálni az Urányi Sportközpontban és a szakközépiskolában is a
lehetőségeket rendezvények tartására.
Csere Andrea alpolgármester
A főépítész szerint a felújítás alatt megoldható a kinti rendezvényeket az udvaron
megrendezni. Célszerű lenne a színpad mögé tervezett illemhelyek megvalósításával
kezdeni a beruházást.

9
10. Tájékoztatás a szakközépiskolában folyó illemhelyfelújításról

(PVÜB, HB)

Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés szóban.
Gáspár László referens
A szakközépiskolai illemhely felújítására érkezett ajánlat meghaladja a tervezett
összeget, megkeresték a fenntartót kérve a hozzájárulását a költségekhez, de még
nem érkezett válasz.
Az általános iskolánál is ez a helyzet, célszerű lenne több évre ütemezni a felújítást.
11. Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület működési

támogatási kérelme (HB, PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Ügyiratszám: 50-9/2018.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az egyesület részére 2018-ban 750.000,- Ft vissza nem térítendő működési
támogatást biztosított a képviselő-testület. Nem támogatja az újabb működési
támogatásra vonatkozó kérelmet.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Humán Bizottság részéről 3 fő
vesz részt a szavazásban.
A Humán Bizottság – egyhangúlag (3 fő) – az alábbi határozatot hozza:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 114/2018.(IX.18.)
határozata
A Humán Bizottság nem támogatja a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport
Egyesület 750.000 Ft összegű működési támogatásra vonatkozó kérelmét, elutasítani
javasolja.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
A Boglári Senior Néptánccsoport erdélyi útjához támogatásra lenne szüksége,
javasolja megvizsgálni, milyen keretből lehetne támogatást biztosítani számukra.
Tájékoztatást kér az október 6-ai ünnepség tervezett programjáról.
A bizottság elnöke bezárja a bizottsági ülést.
K.m.f.
Kalász Zoltán
bizottsági elnök
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Katona Ferenc
bizottsági tag

Szalai Tünde
bizottsági tag

