JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szüreti Fesztivál munkacsoport 2017. szeptember 18-án a Fischl-házban
(8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) megtartott 14.00 órakor kezdődő nyílt
üléséről.
Jelen vannak:

Mészáros Miklós polgármester
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
elnöke
Dr. Markó Péter jegyző, Kánya Erika igazgatási ügyintéző, Tompos
Gábor igazgatási ügyintéző, Ágoston Éva jegyzőkönyvvezető a
hivatal részéről
Waltner Zsolt, Waltner-Kele Hajnalka a Worksite Kft.
képviseletében, Molnár Réka, Tulik Ágnes, Losoncziné Sandra Klára
a Törley Pezsgőpincészet Kft. képviseletében, Víg Attila a
rendezvény biztonsági felelőse, Pór Péter főépítész, Hujber
Lászlóné a Közterület-fenntartó Szervezet vezetője, Gacs László,
Hock Zsuzsanna a Boglári Kék Bálna Kft. képviseletében,
Dr. Bencze Dénes ügyvéd

Mészáros Miklós polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. A téma a Szüreti Fesztivál értékelése. Átadja a szót
a partnereknek.
Molnár Réka a Törley Pezsgőpincészet Kft. részéről
Tájékoztatást ad a rendezvény kommunikációjáról. Ahhoz képest, hogy a fesztivál
több felületen is megjelent, a látogatottságcsökkent, de ezt más is befolyásolta.
Waltner-Kele Hajnalka a Worksite Kft. képviseletében
A balatonitipp portálon megjelent cikk negatívan befolyásolta a rendezvény
megítélését, nem kevés munkát adva, hogy megpróbálják kommunikálni a megjelent
hírt. Az egészségügyi ellátásnál felmerült, hogy a nappali segítségnyújtások esetében
zömmel a strandi vendégeket látták el a mentősök. Említésre méltó helyzet, illetve
beavatkozás nem történt. A terület átadását fotókkal is dokumentálták a későbbi
nézeteltérések elkerülése végett. A területet sikerült visszaadni, ahogy átvették.
Elvégezték a magasnyomású mosást a viacolor felületeken. A fesztivál szerkezete a
korábbi évekhez hasonlóan alakult, a bazári árusok számát nagymértékben
csökkentették. A felvonulás rendben lezajlott, a tűzijátékot viszont az időjárás miatt
nem tudták megrendezni a meghirdetett napon, vasárnap tudták pótolni. Olyan
hangtechnikát használtak, amellyel a koncert csak a helyszínen élvezhető, hogy ne
legyen zavaró az egész városban. A VIP fogadás a felállított sátorban kapott helyet.
Rendkívüli esemény nem történt, a különböző szakhatóságok részéről észrevétel nem
érkezett. A MÁV idén is hozzájárult, hogy használhassák a parkolót. A terület
folyamatos tisztántartásáról a Közterület-fenntartó Szervezet gondoskodott. Az idén
sokkal zökkenőmentesen zajlott a tavalyihoz képest. A területre behajtó gépjárművek
száma – a rendőrség előírása miatt is – csökkent. Elmondható, hogy nem a
rendezvényre érkező autósokból, hanem a fix vendéglátósok, ott lakók gépjárműve
volt a sok.
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Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke, Keserű Zoltán turisztikai és
nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok
Víg Attila a rendezvény biztonsági felelőse
A rendezvényt megelőzően két héttel összehívott egyeztetésen a rendőrség
bejelentette, hogy terrorveszély miatt milyen szigorításokat kell bevezetni, kész
tények elé állítva az önkormányzatot, illetve a szervezőket. Ő már akkor
szerencsétlennek tartotta a terrorveszély megfogalmazást. A terület lezárását egy
nappal korábbra tette a rendőrség a korábbi évekhez képest. Az idei évben sokkal
több volt az agresszív személyekkel szembeni intézkedés. Két esetben rendőri
intézkedést is kellett kérni. Probléma volt, hogy a rendezvény zárását követően 10-15
fős csoportok jelentek meg, akik a zsákokban összegyűjtött szemetet tépték szét, sőt
vagyonelleni bűncselekményt is meg kellett akadályozni, illetve 5 kiskorú gyermek
eltűnése miatt kellett intézkedni.
Mészáros Miklós polgármester
Az önkormányzatnak az idén a legnagyobb kihívást a lezárással kapcsolatos behajtási
engedélyek kiadása jelentette. Szerinte ez jól működött, az első egy-két nap
tapasztalható érzelmi megnyilvánulások után pozitívan fogadta a lakosság, illetve a
vendégek. A lakosságnak kiadott rendőrséggel egyeztetett közlemény tényszerű és
korrekt volt. Ugyanakkor, ha tudták volna, hogy a benne szereplő megfogalmazás
ilyen szintű lavinát indít el, másképp fogalmaztak volna. A partnerek által
elmondottakat korrektnek érzi. A tavaly felmerült problémák megszűntek.
Kimutatható, hogy mekkora a visszaesés a látogatottságban?
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
A visszaesés 10 %-ra tehető.
Molnár Réka a Törley Pezsgőpincészet Kft. részéről
Elhangzott, hogy foglalásokat mondtak vissza, miközben korábban már májusban nem
lehetett szállást találni a fesztivál idejére.
Mészáros Miklós polgármester
Taxisok tettek panaszt, hogy nem kaptak lehetőséget a területen. Zajterhelésre
viszont nem érkezett észrevétel.
Gacs László a Boglári Kék Bálna Kft. képviseletében
Soha nem tudtak ennyire jól közlekedni a rendezvény ideje alatt, tökéletes volt a
rendszer. A hulladékmennyiségen is jól látszódott, hogy kevesebb volt a vendég.
Újdonság volt, hogy fizetőssé tették az illemhelyeket, mivel a rendezvény megkezdése
előtt három nappal még nem rendelkeztek megállapodással a rendezvényszervezővel.
Sokan felháborodtak az intézkedésen, ebből sok konfliktus adódott. A
rendezvényszervező közölte, hogy a strand nem tartozik szervesen a
rendezvényterülethez. Ennek ellenére a hulladékmennyiség jelentős hányada csapódik
le ott és ennek költségei vannak, amit a cég nem tud magára vállalni. Probléma volt
még az is, hogy a mentősök nem látták el a strandi vendégeket, mivel a strand nem
rendezvényterület. Megerősíti, ők is tapasztalták a szemeteszsákok széttépését, de
ezek a csoportok életvitelszerűen ott is éltek a rendezvény ideje alatt. Erről
fotódokumentáció készült.
Hujber Lászlóné a Közterület-fenntartó Szervezet vezetője
Az intézménynek a betonelemek beszerzése okozott gondot, ami 431 eFt-ba került. Ez
kinek lesz a költsége?
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Víg Attila a rendezvény biztonsági felelőse
Szerinte ennek beszerzése rendőrségi művelet része volt, annak költsége a
rendőrséget terheli.
Hujber Lászlóné a Közterület-fenntartó Szervezet vezetője
A júliusi egyeztetésen elhangzott a rendőrkapitány részéről, hogy a rendőrség
biztosítja a lezáráshoz szükséges elemeket. Jelzi a rendezvényszervezőnek, hogy a
gréderezés költsége 41 eFt volt. Visszatérő probléma, ezért javasolja az ételárusok
áthelyezését, mivel nem lehet megoldani a viacolor szennyezésének elkerülését.
Pór Péter főépítész
Egyetért a javaslattal, hiába a vegyszeres magasnyomású mosás, hosszú távon tönkre
megy a burkolat. Sajnos a növényszigeteket sem lehet megvédeni.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Felmerül a kérdés, hogy a műsorszerkezetnek köze van-e a látogatottság
csökkenéséhez. Szerinte a legtöbb probléma azokon a területeken vannak, ami nem
közvetlenül a rendezvényterülethez tartozik. Kicsinyes dolognak és nem humánus
eljárásnak tartja, hogy a strandi vendéget nem látták el. Úgy érzi, ez a fesztivál már
nem azt az üzenetet tolmácsolja, amit eredetileg elképzeltek (kulturált borfogyasztás
minőségi kulturális rendezvény mellett). Viszont nagyobb rend volt, a korábbi
problémák megoldódtak. A behajtás korlátozásával kapcsolatban pozitív visszajelzések
érkeztek.
Keserű Zoltán turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok
Ő is úgy érzi, ez a fesztivál már nem az ami régen volt, „búcsúba hajló” a rendezvény.
A közlekedéssel kapcsolatban hozzá is pozitív vélemények jutottak el. Szerinte a
megnyitó méltatlan volt a rendezvényhez.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
A mentőszolgálat eljárásával kapcsolatban elmondja, helytelenül jártak el, mindenkit
el kell látni. A korábban említett csoportok táborozását a rendezvényterületen meg
fogják szüntetni, rendeletet alkot az önkormányzat a probléma megoldására. A
behajtással kapcsolatos intézkedésekre először negatívan reagáltak az emberek, de a
végére ez megváltozott, köszönet a hivatal dolgozóinak, akik rugalmasan, megértően,
türelmesen végezték munkájukat. Szintén egyetért a korábbi hozzászólásokkal, el kell
gondolkodni arról, hova lehetne áttelepíteni a vendéglátó egységeket. A színvonalról is
hasonló véleménye van, mint a korábbi hozzászólóknak.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Korábban javasolták a kulturált borfogyasztás jegyében üvegpohár bevezetését a
fesztiválon. Lellén ezt az idén megvalósították.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
El kell dönteni, hogy mi legyen a koncepció, kulturált borfogyasztás, vagy búcsú
jellegű rendezvényt szeretnének.
Waltner Zsolt a Worksite Kft. képviseletében
Felveti a borászok körének kibővítését. Visszatérve a búcsú jellegre, a rendezvényt
finanszírozni kell.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
El tudná fogadni a borászok körének kibővítésére vonatkozó javaslatot.
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Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Elhangzott, hogy a hulladékkal kapcsolatos tavalyi probléma megoldódott, a
hangosítással kapcsolatban nem kaptak bejelentést. Tavalyi évben probléma volt az
áramellátás, volt-e gond az idén?
Mészáros Miklós polgármester
A probléma továbbra is fenn áll, de anyagi forrás hiányában egyelőre nem oldható
meg a fejlesztés.
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Szintén jó hír, hogy a közlekedés is megoldódott. Viszont problémaként jelent meg az
illemhelyek fizetőssé tétele. A terület visszaadása viszont zökkenő mentesebben
történt. Elfogadható az a javaslat, hogy az ételárusok máshol legyenek elhelyezve.
Korábbi megegyezés tárgya volt, hogy nem lesznek „bugyiárusok” és ennek fejében a
rendezvény egyéb programjaiból „vágnak” (felvonulás egy része, később kezdődtek a
műsorok a színpadon). Szintén rögzítették, hogy nem lesz VIP vacsora. Ezzel szemben
azzal szembesültek, hogy mégis volt, ugyanakkor a Törley Kft. és partnerei nem
kaptak meghívást. Nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek.
Mészáros Miklós polgármester
A rendezvényszervező kereste meg az önkormányzatot, hogy mégis tartana fogadást,
így adták le a városi vendégek névsorát. Őt is meglepte, hogy csak egy bizonyos
vendégkör volt jelen.
Tulik Ágnes marketing és kommunikációs vezető a Törley Pezsgőpincészet
Kft. részéről
Teljes mértékben egyet ért azzal, hogy ez a rendezvény nem borfesztivál, nem szüreti
fesztivál, hanem búcsú. A Törley Kft. újragondolja a marketingjét, kommunikációját,
kidolgozás alatt van a BB üzenete a fesztivállal kapcsolatban. Arra kéri az
önkormányzatot, dolgozza ki a saját koncepcióját a rendezvénnyel kapcsolatban. A
későbbiekben egyeztetést javasol a témában a szervezésben résztvevő partnerekkel.
Losoncziné Sandra Klára a Törley Pezsgőpincészet Kft. képviseletében
A felvonulást nagyon sok kritika érte az idén. Nem volt olyan szórakoztató, látványos,
hangulata, mint korábban. Megjegyzi, nem célszerű két szüreti fesztivált tartani a
városban, utal a szeptember 23-án tartandó rendezvényre.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Az említett szüreti fesztivál egy kisebb közösség kezdeményezése, helyiek
rendezvénye, nem konkurencia a BB fesztiválnak.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
Az önkormányzat a helyszín biztosításával járul hozzá a rendezvényhez, soha nem
szóltak bele a műsorpolitikába.
Mészáros Miklós polgármester
Hangsúlyozni kell a kulturált borfogyasztást, ebbe az irányba kell fejleszteni a
fesztivált, ez a közös érdek. A város számára óriási marketingértékű a rendezvény,
erről nem kíván lemondani a város. A fesztiválnak van jövője Balatonbogláron.
Összefoglalva, az átadás rendben megtörtént, a kaució visszafizethető a
rendezvényszervező részére.
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Dr. Bencze Dénes ügyvéd
Tudomása szerint a borudvar fizetett bizonyos összeget az önkormányzat számára a
rendezvényhez történő hozzájárulás címen.
Mészáros Miklós polgármester
Az önkormányzat vállalta át négy a borudvarban lévő standra eső díjat szerződés
alapján. Ez a szerződés tavaly lejárt.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
Olyan megállapodás született, hogy a borudvar résztvevői szerződést köthetnek a
rendezvényszervezővel, amennyiben a rendezvény részei kívánnak lenni.
Hujber Lászlóné borudvarban résztvevő borász
A borudvar résztvevői egybehangzóan úgy nyilatkoztak, ha meg tudnak állapodni a
rendezvényszervezővel, akkor támogatják a fesztivált. Ez a megállapodás nem jött
létre.
Mészáros Miklós polgármester
Jogos felvetés a szervezők részéről, hogy mindenki járuljon hozzá a rendezvényhez
anyagilag, aki profitál belőle, de ez nemcsak a borudvart érinti.

K.m.f.

Dr. Sziberth László
a PVÜB elnöke

Mészáros Miklós
polgármester

