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Jegyzőkönyv
Készült:

a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat 2016.
augusztus 14-én (vasárnap) a Jankovich-telepi Szent István téren
megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője

Türjei Attila a részönkormányzat tagja

Pauer Sándor a részönkormányzat tagja
Mészáros Miklós Balatonboglár Város polgármestere,

Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető, Gáspár László referens,
Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a Közös Önkormányzati
Hivatal részéről, továbbá
kb. 25 fő állampolgár.

Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetője

Balatonboglár Város Önkormányzata és a Jankovich-telepi Részönkormányzat
nevében tisztelettel, szeretettel és őszinte barátsággal köszönti a Jankovich-telep
napján a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat. Külön köszönti
Mészáros Miklós polgármester urat, Türjei Attila és Pauer Sándor
részönkormányzati tagokat, valamint a hivatal munkatársait.
Sajnos komoly szívműtéten esett át és amikor újra munkába állt, szembesült az
új strandfenntartó munkájával kapcsolatos panaszokkal. A korábbi vállalkozó
munkájával nagyon meg voltak elégedve. Közbeszerzés útján lett kiválasztva az

új vállalkozó, aki kedvezőbb ajánlatot adott a korábbi vállalkozóval szemben,
nem tehetett mást a képviselő-testület, el kellett fogadnia az új vállalkozó
ajánlatát.

Helyszíni bejáráson egyeztetett az érintettekkel, kis javulás történt a vállalkozó
munkájában.

Sajnos a költségvetés elfogadásakor tervezett feladatok nem teljesültek, a
kőszórás nem készült el a magas költségek miatt és az új illemhely megépítése
sem történt meg.

A játszóterek felülvizsgálata során a telepen található játszóteret életveszélyessé
nyilvánította a szakhatóság, a következő költségvetésben tervezni szükséges a
felújítást.
Elnézést kér a strandfenntartó nem megfelelő minőségű munkája miatt.
Kiss Gabriella József A. u. 5/A

Amennyiben az új strandfenntartó nem a megkötött szerződésben foglaltaknak
megfelelően végzi a munkáját, fel kell vele bontani a szerződést. A helyi
vállalkozótól – akivel meg voltak elégedve - ne vegyék el a munkát. Felhívja a
figyelmet a játszótér állapotára.
Mrázné Zsombok Ágnes József A. u. 17.

Csatlakozik az előtte szólóhoz, a telep karbantartása katasztrófális. Javasolja
vízügyi szakember véleményét kikérni a partvédmű megerősítésével
kapcsolatban.
Kiss Gabriella József A. u. 5/A

Megjegyzi, a kutyafuttató helyett inkább a játszóterek kellett volna felújítani,
szerinte a futtatót nem veszi igénybe szinte senki.
Mrázné Zsombok Ágnes József A. u. 17.

Problémát jelent, hogy kutyákat sétáltatnak szabadon, az ürüléket nem
takarítják el, a hivatal szerezzen érvényt, hogy erre a partszakaszra ne lehessen
kutyát behozni.
Dr. Bereznai Tibor Radnóti u. 17/A

A hozzászóláshoz csatlakozva javasolja, hogy kerékpárral se lehessen behajtani a
partra.

Dr. Pintér János Radnóti u. 51.

Nehezményezi, hogy a jegyzőnek írt levelére nem kapott választ, melyben
nehezményezte, hogy a döglött halak, a rohadó nád nincsenek elszállítva,
bizonyos helyeken gaztenger van (tanúja volt egy balesetnek, ami ennek
köszönhető). A szennyvízcsatornával kapcsolatban jelezte, a templom környékén
állandó a bűz, felhívta a figyelmet az öreg fák karbantartására, amíg nem dőlnek
a vasútra. Hiányzik a telepről egy köz WC, korábban a mostani vendégház ezt a
célt szolgálta, hogy lett üdülő?
Mráv Ádám

Felhívja a figyelmet, hogy a József A. Károlyi u. sarkán kétféleképpen van kiírva
a Károlyi M. u., az egyiket javítani szükséges.
Dénes Károlyné Diófa u. 2.

Korábbi években az üdülőhelyi fórumra szóló meghívót minden házhoz
kézbesítették, az idén ez nem így történt, véletlenül tudta meg az időpontot.
Kéri a Nyárfa utca végén a kaviccsal felszórt részt újratölteni, mert járhatatlan,
nem lehet közlekedni rajta.
Mészáros Miklós polgármester

A cél az, hogy az önkormányzat saját szervezetével lással el a strandfenntartási
feladatokat, de jelenleg erre nincs lehetősége, ezért vállalkozókkal látja el a
munkát, akiket a törvény szerint közbeszerzési eljárás keretében kell
kiválasztani. A nyilvános hirdetésre bárki jelentkezhet, illetve pályázhat, a
legkedvezőbb árat a siófoki vállalkozó adta, nem tehetett mást az önkormányzat,
az ő ajánlatát kellett elfogadnia, ami egy évre szól.
Gáspár László referens

A strandfenntartó vállalkozóval a korábbiakhoz hasonló, azonos feltételekkel
kötöttek szerződést.
A Balaton tartós magas vízszintje okozta kimosódást megakadályozni vagy úgy
lehetséges, ha megemelik a partvédművet, vagy burkolt partszakaszt kell
kialakítani.
Sasvári Csaba Szent I. u. 5.

Milyen megoldást kíván elfogadni az önkormányzat a partfal megerősítésével
kapcsolatban?

Gáspár László referens

A fent említett munkálatok olyan költségekkel járnak, hogy az önkormányzat
maga nem tudja vállalni a beruházást.
Boda Gábor József A. u. 26.

Miért van ennyi bizottság és miért kapnak ennyi pénzt a képviselők?
Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy mennyi adó folyik be a telepről, azt
mire fordítja a testület? Véleménye szerint a partszakasz alsó felét kellene
megerősíteni, mert a másik részen nincs nagy probléma.
Dr. Bereznai Tibor Radnóti u. 17/A

Nehezményezi, hogy az idén csak a honlapról lehetett értesülni a
közmeghallgatás időpontjáról, korábban minden ingatlanhoz eljuttatta a hivatal a
szórólapot. Úgy érzi nincs gazdája a területnek, korábban a részönkormányzat
testületének tagja volt üdülő tulajdonos is, most egy sincs, ezért nincs képviselve
szerinte a telep a testületben.
Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető

Az üdülőhelyi fórumon elhangzott észrevételekre, kérdésekre a hivatal 15 napon
belül választ ad érintettek részére.
Vadasfalvi János részönkormányzat vezetője

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nincs, minden megjelent
megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja.
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