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Gondolom, az év elejének meghatá-
rozó témája a költségvetés összeál-
lítása volt. Ezzel kapcsolatban már a 
bizottsági szakaszban látszott, hogy 
megfelelő előkészítés után meglesz a 
támogatottsága. Ez végül így lett?

Így érzem én is, és nyilván örülök neki, 
hogy a ciklus utolsó költségvetése, mire az 
újság megjelenik, addigra egyhangúan el-
fogadott lesz. Annyit feltétlenül el kell mon-
dani róla, hogy a város 808 éves történeté-
nek legmagasabb főösszegű költségvetése 
az idei, hiszen 2300 millió forint sorsáról 
kellett dönteni. Ez persze nem azt jelen-
ti, hogy a működésre költ ennyit a város, 
mert működésre a tavalyi 1,3 milliárdos 
összegnél maradtunk. Amitől mégis re-
kordösszegű, az a korábban elnyert, közel 
1 milliárd forintos pályázati összeg, amiből 
idén több fejlesztés is megvalósul. Ráadá-
sul, nem biztos, hogy csak ez az 1000 mil-
lió forintos fejlesztés valósulhat meg, hi-
szen több olyan projekt is körvonalazódik, 
amely megsokszorozhatja ezt az 1 milliárd 
forintot. A Magyar Turisztikai Ügynökség-
gel tárgyalunk két nagy projekttel kapcso-
latban is. Az egyik a Várdomb projekt, ami 
nagyjából 600 millió forintos fejlesztésből 
valósulna meg, s ebből akár már az idén 
döntés lehet. A másik egy János hegy nevű 
projekt, amit Légli Ottóval kezdeményez-
tünk, és ez több mint 1 milliárd lenne. Rá-
adásul, egy strandpályázat is kiírás alatt 
van, amelyben akár 100 millió forintot is 
nyerhetünk további strandfejlesztésekre. 
A pályázatokat tekintve, még ezekkel 

sincs vége a sornak. Már kaptunk egy 
ajándék sportparkot, hiszen egy pályázat 
révén ingyenesen jutottunk hozzá, és ezt a 
Nemzeti Sportközpontok építi meg a Platán 
strandon. Ez a kivitelezés már el is kezdő-
dött, és közel 20 millió forintos beruházás 
lesz. Döntési fázisban van a könyvtár-
nál építendő sportpark pályázata is. Az is 
100%-os támogatású, és az is tizennéhány 
millió forintos beruházás lesz, amihez 
nem kell a költségvetésből hozzátennünk. 
Egyébként, a költségvetésünk úgy néz ki, 
hogy stabil, a beruházások önereje is biz-
tosított. Konkrét szerződésünk van az úgy-
nevezett Platán első ütem projektre. Már 
láthatják a bogláriak, hogy épül a Borudvar 
sétányának folytatása. A kultúrház felújí-
tása is 3-400 millió közötti összegben fog 
majd megállni. A strand 2-es pedig nyárra 
lesz elérhető. Ott is 3-400 millió forintos 
összegből fog készülni, de annak az építé-
se át fog húzódni a jövő évre.
A költségvetésben takarékosságra 

intették az intézményeket, mert a futó 
beruházásoknál az önerő nem látható 
előre pontosan. Várhatóan mikor lesz 

az a pont, amikor kiderül, hogy mennyi 
az annyi?

A takarékosság az mindig elvárt, hiszen 
egy intézménynek mindig takarékosan 
kell működnie. Valóban, a nagyobb önerős 
beruházások azok, amikre várunk egy fél 
évet, és azt mondtuk a képviselőtársaim-
mal, hogy egyelőre csak felállítunk egy fej-
lesztési sort, amit szeretnénk ebben az év-
ben megvalósítani, vagy elindítani. A végső 
döntés azonban a júniusi testületi ülésre 
marad, mert akkor már a strand második 
ütemének is látni fogjuk a végösszegét, és 
kiderül, hogy mennyi marad az önerős fej-
lesztésekre. Az intézmények stabil műkö-
désével, még egyszer mondom, nem lesz 
gond. A takarékosság pedig alap, de ezt 
minden intézményvezető be is tartja.

Született döntés az Urányi értékesí-
tésével kapcsolatban?

Az még áll, és természetesen tárgyalás 
alatt van. Még nem tudok beszámolni sem-
milyen eredményről. Biztosan el fog hú-
zódni, mert technikai okok is vannak. Az 
értékbecslés, és egyéb háttér még nem 
tisztázott. Tehát, itt még nem tudjuk, hogy 
mi lesz.

Ugyanakkor, úgy tudom, hogy hosz-
szas pereskedés után végleges döntés 
született a Borudvar ügyében.

Valóban így van. Óriási sikert ért el Ba-
latonboglár, hiszen volt egy másodfokú 
döntés, hogy szigorúan be kell tartani a 
zeneszolgáltatás este tízórás beszünteté-
sét, továbbá kártérítést is fi zetni kellett né-
hány lakónak, de itt nem állt meg a per. A 
legfelsőbb bíróságra, a Kúriára fellebbezett 
a pertársaság, mert nem elégedtek meg 
a győztes ítélettel, hanem a Borudvar el-
költöztetését kérték a Kúriától. Itt a bírói 
tanács Balatonboglár javára döntött. Így 
nem kell elköltöztetni a borudvart. Ez óriá-
si problémát okozott 
volna, hiszen a folya-
matban lévő fejlesz-
tés közepén kellett 
volna elköltöztetni. 

De született egy 
másik, nagy jelentő-
ségű, a várost érintő 
döntés is azzal, hogy 
a magyar állam tu-
lajdonosként vissza-
szállt a BAHART-ba 
és egy részvénycse-
re-ügylet keretében 
kifi zette a tulajdo-
nos önkormányzatok, 
köztük Balatonboglár 
tőkeemelési kötele-

zettségét is. Ezzel egy 106 milliós fi zetési 
kötelemtől szabadult meg a város. Igaz, 
hogy a korábban ingyen kapott részvény-
csomag egy részét, nagyjából harmadát 
vissza kell adni az államnak, de azt gon-
doljuk, hogyha az állam úgyis többségi 
tulajdont fog szerezni, és erre a lépéseket 
már meg is tette, akkor igazából jobb, ha 
az állam fejleszti a BAHART-ot, és nem az 
önkormányzati költségvetésből kell ezt a 
nagy céget feltőkésíteni.

Mennyire marad beleszólása az ön-
kormányzatoknak a dolgokba? Hiszen 
azért a BAHART ügye helyi ügy is.

A beleszólás nyilván csökkenni fog. Ezzel 
viszont együtt kell élni. Meg azzal is, hogy 
nem kell 100 milliókat beletömni egy vál-
lalatba, ami pénzt a városnak nem nagyon 
hozott. A legjobb évben talán 3 millió forint 
volt az az osztalék, amit ebből a cégből fel 
tudtunk venni. Remélhetőleg az állam na-
gyobb összegekkel fogja támogatni a céget, 
és ebből aztán színvonalasabb hajózás lesz 
a Balatonon.

Mi következik most a költségvetés el-
fogadása után?

Zárszónak talán azt lehet mondani, hogy 
a költségvetés rendben van, és ez egyben 
a feladatokat is kijelöli, ami főleg a nagy 
projektek beindítása és végigvitele.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

ÚJABB FEJLESZTÉSEK A LÁTHATÁRON

FEBRUÁR 14-ÉN BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TELJES EGYETÉRTÉSBEN FOGADTA EL 
A VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT, AMI ENNEK A CIKLUS-
NAK AZ UTOLSÓ ILYEN DÖNTÉSE. A TELEPÜLÉS VISZONT NEM 
CSAK A KÖZELGŐ VÁLASZTÁSOK MIATT NÉZ IZGALMAS ÉV ELÉ, 
HISZEN NAGY KIHÍVÁST JELENTENEK MAJD, A MÁR KORÁBBAN 
ELNYERT PÁLYÁZATOK TAVASSZAL KEZDŐDŐ KIVITELEZÉSÉ-
INEK LEVEZÉNYLÉSE IS. ERRŐL ÉS MÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEK-
RŐL BESZÉLGETTÜNK MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERREL. 
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Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke köszön-
ti az összevont bizottsági ülésen megjelen-
teket. Az 5 tagú Pénzügyi, Városfejlesztési, 
Ügyrendi Bizottságból 4 fő van jelen, az 5 
tagú Humán Bizottságból 4 fő megjelent, 
az 5 tagú Egészségügyi és Szociális Bizott-
ságból 5 fő megjelent, a 3 tagú Jankovich 
Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat-
ból 3 fő megjelent, a 3 tagú Szőlőskislaki 
Településrészi Önkormányzatból 2 fő meg-
jelent, az összevont bizottsági ülés határo-
zatképes, az ülést megnyitja. A képviselők 
elsőként megszavazták a jegyzőkönyv hi-
telesítőit, majd elfogadták az ülés napi-
rendjét, amit az eredeti kiíráshoz képest 
kiegészítettek a BBSC kérelmével.

Ennek megfelelően az ülés az alábbi há-
rom napirendből állt:

1. Balatonboglár Város Ön-
kormányzat 2019. évi költségveté-
se (I. forduló) (PVÜB, HB, EÜSZOCB, 
Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2. BBSC kérelme (PVÜB, HB)

Előadó: Pintér Gabriella a BBSC elnöke
3. Kiegyenlítő bérren-

dezési alap támogatására ki-
írt pályázat benyújtása (PVÜB)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke fel-
hívta a fi gyelmet a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényre, ami szerint az önkormányzati 
képviselőknek vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettségük van. A vagyonnyilatkozat le-
adásának határideje minden év január 31. 
Kérte a határidő pontos betartását. Ezek 
után rátértek Balatonboglár város 2019. 
évi költségvetésének tárgyalására.

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke meg-
köszönte a költségvetés összeállításában 
résztvevőknek a munkáját, illetve az intéz-
ményvezetők megértését, hogy a 2019. évi 
két nagy pályázati projekt megvalósítása 
az elsődleges cél, és minden mást alá kell 
rendelni azok kivitelezése érdekében.

Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető 
elmondta, hogy a 2019. évi költségvetési 
koncepció elfogadásánál megfogalmazott 
elvek, illetve az intézményvezetőkkel tör-
tént egyeztetések alapján készült az idei 
költségvetés-tervezet. Minden intézményt 
érint a minimálbéremelés, ennek megfe-
lelően megtörténtek az átsorolások, és 
ez alapján került tervezésre a munkabér. 
Cafetéria-juttatás keretében Széchenyi 
Pihenőkártya feltöltésére lenne lehetőség, 
nettó 5.000,- Ft/hó összegben. Következő 
ülésre beterjesztésre kerül a közalkalma-
zottak juttatására vonatkozó hivatali javas-
lat.
A közfoglalkoztatotti alkalmazás átalaku-

lóban van, az erre vonatkozó pályázatok 
benyújtása bizonytalanná vált. Amennyi-
ben nem lesz lehetőség pályázni, a kieső 
munkaerő pótlásáról gondoskodni kell.

Ezek után rátértek a költségvetés intéz-
ményenkénti bontásban való tárgyalására:

Lukács Károly Városi Könyvtár

Az intézmény változatlan, 4 fő szakmai 
létszámmal látja el feladatait. Eddig 1 fő 
kulturális közfoglalkoztatott segítette a 
könyvtár munkáját, egyelőre bizonytalan  

foglalkoztatása. Minimális felújítási igény 
keletkezett az intézménynél. A könyvtár 
költségvetését 25.395 eFt kiadással és 
3.640 eFt bevétellel tervezték.

Béres Krisztina intézményvezető az elő-
terjesztést kiegészítette azzal, hogy a pa-
vilon felújítási költségét tervezték még, a 
Platán strandon strandkönyvtárat kívánnak 
létrehozni.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfej-

lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke javasol-
ta, hogy a Szép Kártyára egy összegben 
kerüljön feltöltésre az éves összeg.

Balatonboglári Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde

Csere Viktória, pénzügyi osztályveze-
tő elmondta, hogy az intézmény 44 fővel 
látja el a feladatát. A konyhán felmerülő 
nyári túlmunka ellentételezésére bruttó 
800.000,- Ft-ot terveztek. Az intézmény-
vezető és az élelmezésvezető felülvizsgál-
ta a nyersanyagnormákat. 10,- Ft emelés 
szükséges a magas tápanyagtartalmú élel-
miszerek költsége miatt, melynek ered-
ményeként térítési díjemelés várható. A 
következő ülésre beterjesztésre kerül a 
javaslat. Kiemelte még, hogy 2018 szept-
emberétől nem önkormányzati feladat a 
NEKA-s tanulók gyermek-élelmezésének a 
megoldása. Ennek következtében egy 10 
millió forintos tételt nem terveztek. A vá-
rosi konyhában bruttó 10 MFt-os felújítási 
igény merült fel, a részletek kidolgozása 
folyamatban van. Továbbá az óvodaudvar 
bővítésére próbálnak forrásokat találni. A 
létszámadatok alapján két bölcsődei cso-
port indítása indokolt.
Az intézmény kiadása 253.875 eFt 32.610 

eFt bevétel mellett. Az óvodai ellátásra 173 
MFt normatívát kap a város.

Közterület-fenntartó Szervezet

Az intézményben 34 fő biztosítja a fel-
adatok ellátását. Az intézményvezető 1 db 
rézsűkasza beszerzését tervezi, erre 4.500 
eFt + ÁFA összeget terveztek. Az intéz-
mény kiadása 165.445 eFt 8.000 eFt be-
vétel mellett.

Hujber Lászlóné intézményvezető azzal 
egészítette ki az elhangzottakat, hogy az 
illemhely fenntartását célszerű lenne, ha 
az intézmény látná el, és nem vállalkozó. 
Ehhez 2 fő alkalmazott bérét tervezték a 
költségvetésben.

Spanics Gabriella, a Szőlőskislaki Telepü-
lésrészi Önkormányzat tagja szerint Sző-
lőskislakon az idős emberek körében igény 
merült fel ingatlanuk karbantartására (fű-
nyírás), és ehhez igénybe vennék az intéz-

mény kapacitását.
Hujber Lászlóné intézményvezető szerint 

ennek nincs akadálya, ez a szolgáltatás két 
éve működik. Előzetes egyeztetés szüksé-
ges.

Platán Szociális
Alapszolgáltatási Központ

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető 
elmondta, hogy amennyiben a Munkaügyi 
Központon keresztül pályázat igénybevéte-
lével nem tudnak munkavállalót alkalmazni, 
1 fő Munkatörvénykönyves dolgozó alkal-
mazása indokolt. Továbbá 1 fő nyugdíjba 
vonulása miatt átmenetileg megbízási dí-
jas alkalmazással látnák el a feladatát. Az 
épület felújításával összefüggésben remél-
hetőleg energetikai megtakarítás érhető el. 
Ettől függetlenül tavalyi szinten tervezték 
ezeket a tételeket. Az intézmény 70.322 
eFt kiadás mellett 18.880 eFt bevétellel 
tervezett, a központi normatíva 21 MFt.
Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturá-

lis Központ
Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető is-

mertette, hogy a szakmai feladatellátásban 
6 fő vesz részt. Áprilistól át kell szervezni 
az intézmény működését a felújítás miatt, 
a bérleti díjakra vonatkozó tétel emelésre 
került. Költségvetését 34.913 eFt kiadással 
és 1.300 eFt bevétellel tervezte, 3.500 eFt 
normatíva igénybevételével.

Dr. Török Sándor
Egészségügyi Központ

Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető 
elmondta, hogy az intézményben jelenleg 
25 fő látja el a szakmai tevékenységet. Az 
intézmény 225.892 eFt kiadással, 210.092 
eFt bevétellel és 15 MFt maradványösszeg-
gel tervezett.

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke tájé-
koztatásul elmondta, hogy Dr. Fritz Izabella 
2019. február 1-től az egészségügyi köz-
pontban végzi háziorvosi tevékenységét. 
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke 
megkérdezte, hogy lesz-e változás a labor-
vizsgálatok tekintetében?

Dr. Balázs Lajos intézményvezető szerint 
továbbra is bejelentkezés útján, napi 20 
vizsgálat lehetséges, mely nem bővíthető 
és nem tudnak sürgősségi ellátást biztosí-
tani.

Balatonboglári Közös Ön-
kormányzati Hivatal

Csere Viktória pénzügyi osztályveze-
tő hangsúlyozta, hogy a megbízási díjak 

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜGYRENDI BIZOTT-
SÁGÁNAK, HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK, EGÉSZSÉGÜGYI 

ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK, A JANKOVICH ÜDÜLŐ-
TELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, VALAMINT 
A SZŐLŐSKISLAKI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 
2019. JANUÁR24-ÉN, A FISCHL-HÁZBAN (8630 BALA-

TONBOGLÁR, ERZSÉBET U. 12-14.) MEGTARTOTT, 14.30 
ÓRAKOR KEZDŐDŐ, ÖSSZEVONT, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

(KIVONATOS KÖZLÉS. A JEGYZŐKÖNYV ÉS A HATÁLYOS 
RENDELETEK A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN ÉS 
A BALATONBOGLAR.HU WEBOLDALON TEKINTHETŐK MEG.)
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esetében az idegenforgalmi adóellenőrök 
juttatását magasabb összegben tervezték, 
továbbá két fő segédfelügyelő alkalmazá-
sát tervezik a nyári szezonban, a Közterü-
let-felügyelet megerősítésére. Amennyiben 
a Munkaügyi Központon keresztül nem lesz 
megoldható, 1 fő Munkatörvénykönyves 
takarítói álláshely biztosítását kérik 2019. 
áprilistól. Költségét tervezték a feladat el-
látása érdekében. Így 28 fő látja el a hi-
vatali feladatokat. Egyébként 181.980 eFt 
kiadással, 8.320 eFt bevétellel terveztek, 
98 MFt normatíva mellett.

Balatonboglár Város Önkormányzat
Urányi Sport és Szabadidőközpont

Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető 
szerint a feladatokat 10 + 4 fővel látja el az 
intézmény. Költségvetését 58 MFt kiadás-
sal és 29 MFt bevétellel tervezte.

Buborék Élményfürdő

Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető 
elmondta, hogy az élményfürdő költségve-
tését 26 MFt kiadással és 21 MFt bevétel-
lel tervezték. Karbantartásra 1.750 eFt-ot 
szerepeltetnek.

Támogatások

Szabó György, intézményvezető elmond-
ta, hogy a kézilabda szakosztály meghí-
vás kapott a német testvérvárostól, ehhez 
támogatás biztosítását kéri. Dr. Sziberth 
László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügy-
rendi Bizottság elnöke a következő ülésre 
kérte beterjeszteni a kérelmet.
Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető 

kiemelte, hogy a támogatások rovaton be-
lül két plusz tétel szerepel, az üdülőorvosi 
feladatok ellátására tervezett 2 MFt és a 
Pótszilveszter rendezvény folytatására 400 
EFt.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke 
javasolta, hogy a Helyiérték Egyesület tá-
mogatása külön rovaton szerepeljen a költ-
ségvetésben, és működési támogatásként 
legyen részére biztosítva. Ugyanakkor nyil-
vánítsák ki, akik ebben a formában kapnak 
támogatást, úgy tervezzenek, hogy külön 
kéréssel évközben már ne forduljanak sem 
a bizottság civil alapjához, sem a képvise-
lő-testülethez, hogy ne fordulhasson elő a 
tavalyi anomália.
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-

lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke szerint 
ennek megfelelően a civil keret (6.5 MFt) 
csökken 3.5 MFt-ra és a Helyiérték Egyesü-
let részére biztosítsanak 3 MFt-ot működési 
támogatásként. A javaslatot Szalai Tünde 
képviselő érintettség miatti kizárása után 
egyhangúlag elfogadták.

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy az üdülőorvosi feladat ellátását 
a helyi háziorvosokkal javasolja elláttatni, 
melyre 2.000 eFt-ot terveztek be. Erről 
egyeztetni szükséges az érintettekkel.

Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető el-
mondta, hogy a Jankovich Üdülőtelepi Te-
lepülésrészi Önkormányzat esetében 6 MFt 
dologi kiadással számolnak. Két beruhá-
zást terveztek, az Akácfa utca útburkolat-
tal történő ellátására 2 MFt + ÁFA összeget, 
illetve egy buszváró pavilon felújítására 1.2 
MFt + ÁFA összeget irányoztak elő. Az ál-
talános iskola esetében tervezésre került a 

tornaterem és az összekötő folyosó felújí-
tása 4.5 MFt + ÁFA összegben, illetve egy 
szint vizesblokkjának felújítása 6.5 MFt + 
ÁFA összegben.

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke 
hangsúlyozta, hogy 3 x 200.000,- Ft-ot 
különítettek el a Köztisztviselők, a Sem-
melweis-, illetve a Pedagógus Napra. Sza-
lai Tünde, bizottsági tag javasolta, hogy a 
Közalkalmazottak Napjára is különítsenek 
el 200.000,- Ft-ot.

Beruházások, felújítások

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke ismer-
tette, hogy 2019-ben a következő kiemelt 
fejlesztési célokhoz szükséges tervezése-
ket szeretnék elindítani:
    • Kislaki kultúrház felújítása
    • Platán Alapszolgáltatási Központ mö-

götti épületrész átalakítása
    • Vikár B. u. (Gaál G. u. – Balatonlellé-

ig) csapadékvíz elvezetés
Csere Viktória, pénzügyi osztályvezető 

szerint tervezésre 25 MFt + ÁFA összeget 
tartalmaz a költségvetés. Felújításokra 
bruttó 45 MFt-ot terveztek.
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-

lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke szerint 
a kislaki részönkormányzat a kislaki teme-
tő teljes körbekerítését tartja szükséges-
nek. A következő ülésre kérte ennek költ-
ségvonzatát kidolgozni.

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető is-
mertette, hogy Balatonboglár Város 2019. 
évi költségvetési sarokszámai a követke-
zők:

Bevétel: 1.522.259.000,- Ft
Maradvány:    815.800.000,- Ft
Összesen 2.338.059.000,- Ft

Kiadás: 2.325.023.000,- Ft
Finansz.kiad.      13.036.000,- Ft
Összesen: 2.338.059.000,- Ft

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke szava-
zásra bocsátotta a 2019. évi költségvetés 
I. fordulós anyagát az elhangzott kiegészí-
tésekkel, melyet a képviselők egyhangúlag 
elfogadtak. Ezek után rátértek a BBSC által 
benyújtott kérelem megvitatására.
Pintér Gabriella, a BBSC elnöke tájékoz-

tatta a jelenlévőket, hogy a BBSC éves 
költségvetése 50 millió forint, ebből 10 
millió forint az önkormányzati támogatás 
összege. Pályázat útján is kapnak támoga-
tást, melyhez a szükséges önerőt az önkor-
mányzati támogatásból biztosítják. Az idén 
sajnos a pályázati forrásokat nem tudták 
lehívni, ezért jelenleg 30 millió forint hiány 
keletkezett. Segítséget szeretne kérni az 
önkormányzattól olyan formában, hogy a 
helyi vállalkozókat megkeresve, kérni őket 
a sportegyesület támogatására. Amennyi-
ben nem sikerül a hiányzó összeget biztosí-
tani, az egyesület léte kerül veszélybe.
Mészáros Miklós polgármester elmondta, 

hogy egyeztetett erről már a BBSC elnöké-
vel. Természetesen mindent megtesz annak 
érdekében, hogy segítse az egyesületet, 
bár elsősorban ez a sportkör vezetésének 
a feladata. Sajnos kicsit késő van, hisz év 
végéig lezajlik a TAO-s támogatások feltöl-
tése, de ne mondjanak le róla. Már tárgyalt 
néhány céggel, de még visszajelzés nem 
érkezett. Még egyszer hangsúlyozza, amit 
lehet meg fog tenni az ügy érdekében.
Pintér Gabriella a BBSC elnöke hangsú-

lyozta, hogy az egyesület részéről is történt 
megkeresés, de úgy érzi, ha a polgármes-
ter úr keresi meg a vállalkozókat, az sok-
kal biztosabb tárgyalási alapot biztosít az 
egyesület részére. Elmondható, hogy idén 
viszonylag jelentős a helyi vállalkozások 
támogatása a BBSC felé. Dr. Sziberth Lász-
ló, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi 
Bizottság elnöke kihasználva a televízió 
nyilvánosságát, a vállalkozók fi gyelmébe 
ajánlotta a BBSC-t és kérte, hogy lehetősé-
gükhöz mérten támogassák az egyesületet.

Az ülés végén a képviselők megszavazták, 
hogy benyújtják a Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására kiírt pályázatot. Végül a 
levezető elnök bezárta az összevont bizott-
sági ülést.

sz.l.
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KULTÚRA

KLUBKONCERTEK BALATONBOGLÁRON

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának és a Helyiérték Egyesü-

let szervezésének köszönhetően idén is jobbnál jobb koncerteken 
vehetnek részt a zenekedvelők Balatonbogláron, a „Koncertre fel!” 
sorozat keretében. A kínálat nagyon változatos, hiszen a minőségi 
jazztől, az unplagged énekléstől a lazább vagy éppen keményebb 
rockig minden megtalálható benne.
A sorozat január 19-én az Acoustic Umbrella fellépésével kezdő-

dött, majd február 8-án a népszerű, magyar rock-klasszikusokat 
játszó, s ezzel sokakat táncra csábító Sokol-403 zenekar lépett fel. 
Az ő koncertjük előtt, a már több formációban és stílusban fellépő, 
balatonboglári Tuli Patrik mutatta meg, hogy szólóban, egy szál 

akusztikus gitárral is képes szórakoztatni a közönséget. A siker 
nem is maradt el, hiszen a jobbára barátokból és munkatársakból 
álló közönség hálás tapssal jutalmazta a produkciót.

Február 16-án a fi atal, de nagyon tehetséges jazz-zenészekből 
álló, instrumentális jazz-rock zenét játszó DAS Trio lépett a boglári 
közönség elé. A Nagy Ábel - Kéri Samu - Fábry Adonisz felállásban 
muzsikáló csapat nagy sikert aratott. 
A program március 23-án, a Légrádi Antal Tehetségkutató 

Rockfesztivál esti zárásaként, a Doors Emlékzenekar fellépésével 
folytatódik majd, ami valószínűleg emlékezetes este lesz azoknak, 
akik még emlékeznek a korát messze megelőző csapat mai napig 
hallgatható dalaira.

sz.l.

ELTEMETTÉK A TELET

Február 23-án, szombaton délelőtt a 
Lengyel-Magyar Barátság Házában Csere 
Andrea vezetésével izgalmas, farsangi bo-
hócjelmezeket gyártottak az alkotásra fogé-
kony gyerekek, majd díszként ki is rakták a 
lufi orros álarcokat. Miután elkészültek, kez-
detét vette a nap fő programja, a telet szim-
bolizáló, úgynevezett kiszebáb elkészítése. 
Ennek során rissz-rossz ruhákat tömtek ki 
szalmával, majd öltötték össze, s ennek kö-
szönhetően egészen életszerű, nagypocakú 

báb született.
Időközben a művelődési ház udvarán, a 

boglári tűzoltók szakértő felügyelet mellett 
meggyújtották a tüzet, majd a gyerekek 
a bábut tartva kisorakoztak az épületből. 
Némi közös éneklés után a kiszebáb tűzre 
került azzal a reménnyel, hogy ezzel a rossz 
és a tél elmegy, s utat ad a napsugaras ta-
vasznak. Végül közös körtánccal ért véget 
a télűzés az egyébként napsütéses időben, 
mintha csak a tél már előre megadta volna 
magát.

sz.l.

BALATONBOGLÁRI
SZÁLLÁSADÓK, VENDÉGLÁTÓK FIGYELEM!

A tavalyi évben megújult Balatonboglár város turisztikai hon-
lapja, a balatonboglar.com, ami már a fi atalos lendületet sugalló 
balatonikaland.hu címről is elérhető. Idén, év elején pedig el-
kezdődött a település hivatalos honlapjának, a balatonboglar.hu 
oldalnak a megújítása is.

A két honlap teljes beüzemelése után a jövőben hirdetések el-
helyezésére a balatonboglar.com oldalon lesz lehetőség. Ráadá-
sul, a város a marketing keretének egy részéből ezen az oldalon 
bonyolítja majd Balatonboglár turisztikai értékeinek a reklámo-
zását. Így, a balatonboglar.com vagy a balatonikaland.hu oldalon 
való hirdetés megfelelően látogatott felület lesz a helyi vállalko-
zásoknak. 

A balatonboglar.hu oldalon kizárólag Balatonbogláron működő 
vállalkozások adhatnak fel hirdetéseket az alábbi témákban:

- Szálláshely
- Vendéglátás
- Turisztikával kapcsolatos szolgáltatás (beleértve a nya-
ralógondozást, háztartási gépjavítást, egyéb kiegészítő 
szolgáltatást)

A megjelenés ára minden témában bruttó 10.000 Ft/év készen 
átadott hirdetés esetén. A Boglár Média által megszerkesztett 
hirdetéseknél további 5.000 Ft/alkalom az elkészítés díja. Igény 
esetén fotózást is vállalunk!

Megjelenési szándékát kérem, jelezze a

boglartv@gmail.com

E-mail címen! 

Éljen a megújult felületek által kínált lehetőségekkel!
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA BALATONBOGLÁRON

Évtizedek óta január 22-én - azon a napon, melyen a hagyomány szerint Kölcsey befe-
jezte a Himnuszt - ünnepeljük a magyar kultúra napját. A jeles eseményt idén a Lengyel-
Magyar Barátság Házában, programütközés miatt egy nappal korábban, a KultKikötővel 
közösen szervezett színpadi esttel ünnepelhették az érdeklődők.
A versekből és dalokból összeállított előadáson fellépett a sokak által kedvelt Sarkadi 

Kiss János, a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze, de nagy sikert arattak társai, 
Martos Flóra és Solymos Luca is. A dalokat pedig Fodor Éva kísérte zongorán.

ÁT A GYÖNGYÖZŐ IDŐN

Mintha csak pár napja történt volna, pedig 
immár másfél éve, 2017. október 3-án Vá-
sárhelyi Tibor elköltözött valahová a felhők 
fölé, s ezzel űrt hagyott maga után mind-
azokban, akik szerették, tisztelték, kedvel-
ték. Barátai akkor egy fát ültettek emlé-
kére a Kápolna dombon. Kalász Józsefben, 
a Városvédő Egyesület vezetőjében pedig 
érlelődni kezdett egy gondolat, hogy Tibor 
verseit újra szerkesztve, kiegészítve ismét 
ki kellene adni.
Így került sor január 22-én, a magyar 

kultúra napján ennek az új könyvnek a 
bemutatójára, amit egyben az emlékek fel-
elevenítésével is összekötöttek. Az est há-
zigazdája Kopasz Árpád, a Jankovich László 
Közalapítvány elnöke volt, aki az asztalnál 
Vásárhelyi Lillával, a könyvet illusztráló Pór 
Katával és a verseket újra rendező Kalász 
Józseffel beszélgetett. Lilla, Tibor lányaként 
egészen más, bensőséges szemszögből 
elevenített fel édesapja életéből pár pilla-
natot. Pór Kata elárulta, hogy nehezen jött 
az ihlet a könyv illusztrációihoz, de aztán a 
versek hangulata sokat segített.

A beszélgetések között Kiss Dávid vers-
mondó adott elő párat Vásárhelyi Tibor 
verseiből, majd az est végén levetítették 
Kalász József fi lmjét, melyhez a verset írta 
és elmondta Vásárhelyi Tibor, s így valami 
egészen földöntúli módon, a hangján ke-
resztül ő is megjelent a Fischl-ház nagy-
termében.
Végül minden jelenlévő átvehetett egy 

példányt az „Át a gyöngyöző időn” című kö-
tetből, majd megtekinthették a Tibor raj-
zaiból és montázsaiból rögtönzött kiállítást.

Vásárhelyi Tibor – Februári levél

Az akácosok – még lomb és fehér sziromhullás nélkül – tüskéikkel a kócos, eltévedt 
szeleket fésülik. Lehet-e otthona, honvágya a szélnek, ha igen, milyen fi zikai kény-
szer az, ami onnét száműzi? Hamis nézet lenne csak a szó: „szabad, akár a szél”?

Közeli rokonok ők, felismerhetők a hiányról, létükre hatásukból biztonsággal követ-
keztethetünk. Amit megérintenek, az felsóhajt, felzúg, ha mást nem tehet. Elrongyo-
lódott újságpapírokat, időtlennek gondolt eszméket közönyös utcaseprőként söpröget 
a szél. Megzörgeti az önzések kerítéseit.

Mert ma minden eddiginél alattomosabb dróthálót fonnak, láthatatlanul. Aki ezen 
sebzetten fennakad, rádöbben, a kollektív lágereknél nem jobb az egyéni önzés cel-
lája, igaz, lehet összkomfortosabb.
Fenntartása gazdaságos, mert nem kell őrszemélyzet, titkosszolgálat. Mindenki ön-

kéntesen magára zárhatja az ajtót.
Volt idő, amidőn a borospohár felszínét látván, az olvadó jégtócsákban is, álmodhat-

tunk magunknak tengert és zúgó szeleket hallgattunk, hallgattuk a szívverésünket, a 
titkos rádióadót.
Ma jégkorszakok omlanak el,
de prófétáktól hangos a tér…
Ezen a térképészeti ponton megtörténhet, hogy a megkérgesedett akácok alantról 

nézik, megfordul, távolodik az esőt hajtó, hűvös szél, vele a józanság, és dörmögő 
öregként arról álmodoznak: fényló, kócos haját fésülik.

Pór Kata illusztrációja 

Vásárhelyi Tibor:

Felvitorlázom életem

c. verséhez

Felvitorlázom életem

hajadból vásznat szőve

arcos mutatja az irányt

vétkeimből

elérek öledig

időtlenség-kikötőbe

VÁSÁRHELYI TIBORRA EMLÉKEZTÜNK
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Húsz éves lett a Helyiérték. Milyen 
érzés volt az ünnepségen visszaemlé-
kezni a kezdetekre? Hogyan élte meg 
ezt a tagság?

A tagság nevében annyira nem tudok 
nyilatkozni, inkább csak arról, ahogy én. 
A visszatekintés, nem csak ez az egy nap 
volt, hanem a látszat ellenére, már más-
fél-két hónapja mentek az előkészületek. 
Szerintem a legizgalmasabb az volt, amikor 
keresgéltük a fotókat. Küldték a barátok, 
tagtársak, ismerősök a fényképeket, és az 
első probléma mindig az volt, hogy nem 
tudtuk beazonosítani. Egy - melyik évben, 
kettő - milyen helyszínen, három - milyen 
rendezvény. Ezért össze kellett dugni a 
fejünket, hogy ezt eldöntsük. 20 év nagy 
idő, és ilyen alkalommal az ember arra is 
rájön, hogy már nem 
25 éves. No, meg arra 
is, hogy mennyire 
más világ volt, amikor 
kezdtük, vagy éppen 
mennyire nem volt 
más világ. 
Az, hogy kik jöttek 

el, és kik nem jöt-
tek el, azóta is furcsa 
kérdésként maradtak 
a fejemben. Az volt 
jó, amikor készült 
a könyvecske, meg 
amikor beszélgettünk 
többekkel, hogy ki-
nek mit jelent ehhez 
a közösséghez tartoz-
ni, meg, hogy ki, mi-
ért kötődik azokhoz 
a rendezvényekhez, 
amikben részt vesz-
nek, vagy amiben dol-
goznak. Izgalmas volt, 
meg tanulságos.

Szemlélve a pre-
zentációt, ami el-
hangzott, bennem 
az a benyomás 
alakult ki, hogy az 
volt az erőssége a 
Helyiértéknek, hogy mindig, mindenre 
időben mozdult rá. A törvényi válto-
zásokra, a pályázati kiírásokra. Ez ho-
gyan működik?  Te vagy az, aki fi gyel 
erre, vagy a tagságnak van egy része, 
aki begyűjti ezeket az információkat? 

Azt gondolom, itt Szabó Zénó nevét kell, 
hogy megemlítsem. Amikor elkezdtünk dol-
gozni, a Zénó volt az, aki nagyon fi fi kásan 
fi gyelt, és neki volt olyan rálátása, hogy 
összekapcsolt dolgokat. Attól, hogy mi el-
sősorban ifjúsági ügyekkel foglalkozunk, 
nem biztos, hogy ez a kultúrát üti. Attól, 
hogy mi egy kisváros vagyunk, attól még 
az uniós kereteket lehet feszegetni. Gondo-
lok itt az első akciós erdélyi kirándulásra, a 
rock fesztiválra. Ez azért megmaradt. 

Elsősorban nekem ez a munkám. Engem 
ezért tartanak, én fi gyelem a pályázatokat. 
Ezeknek a 70%-a már bejáratott történet. 
Mindenki tudja, hogy van egy-két szerv, 
akiknek a támogatását élvezzük már hosz-
szú évek óta. Azt gondolom, ennek az oka 
az, hogy hitelessé vált az egyesület. Olyan 
beszámolókat küldünk, hogy sírni lehet, és 
valóban megtörténik minden, amit bevál-
lalunk. Aztán, vannak páran a tagságból, 
akik közel vannak ezekhez a történetekhez 
és jeleznek. Aki először meglát egy kiírást, 

az azonnal küldi, és lelevelezgetjük, hogy 
érdemes-e meglépni. Akinek van hozzá 
kedve, annak szabad a pálya. Nálunk bárki 
írhat pályázatot a tagságban, ha van ked-
ve, csak az az alapelv, ha elindítod, akkor 
megírod, megcsinálod, és neked is kell el-
számolni. Ez egy hosszabb folyamat. 

Nem úgy van - amit én már mondok har-
minc éve - hogy kapjuk, és csak el kell köl-
teni, hanem felelősségteljes munkára kell 
számítani, és azt is várjuk el. A másik ok, 
ami miatt ez működőképes, hogy egye-
sületünk szerencsére nagyon sok, kiváló 
szakemberrel van tele. Azok, akik egy-egy 
szférában dolgoznak, hamarabb értesülnek 
egy változás, egy lehetőség esélyéről, és 
mi ezekre fel tudunk időben készülni. Azt 
gondolom, hogy ez többünknek a fi gyelmét 
és elhivatottságát bizonyítja.

Így jött ez a közművelődési kerek-
asztal ötlet is?

Ez onnan jött, hogy módosult a törvény. A 
sors úgy intézte, hogy Dóri Évi és én ma-
gam is tanítunk pár olyan képzésben, ahol 
közművelődési szakembereket képeznek, 
és ott ez tananyag is volt. Tehát, kényte-
lenek voltunk nagyon utánanézni. Az Éva 
a kidolgozásában is, és a folyamatos, fel-
sőbb szintű munkában is részt vett. Mivel 
olvasgattuk ezt a törvényt, és vesézgettük, 
egyszerűen nem volt mit tenni. Ott kiabált, 
hogy közművelődési kerekasztal kell, hogy 
legyen Balatonbogláron, hiszen az elején is 
elmondtam a társainknak, amit már mű-
ködtetünk, az már nagyjából az, csak nem 

ilyen szervezett formában, és hívhatjuk mi 
ezt civil fórumnak is, vagy hívhatjuk kerek-
asztalnak is. Teljesen mindegy, miről be-
szélünk, igaz itt most csak egy szakmai vo-
nalat emeltek ki. Közös együttműködésről, 
és a város minőségi kulturális munkájáról 
szól ez a dolog.

A kerekasztal-
nál megalakulni 
lehet, hogy köny-
nyebb volt, mint 
tartalmat adni, 
és működtetni. 
Hogyan látod ezt 
a részét?

Nagyon boldog 
vagyok, hogy 12 
szervezet is úgy 
gondolja, dolgozni 
akar a közös ügyért. 
Kíváncsi vagyok, 
mert többen nem 
teljesen olvasták 
végig, hogy ez ke-
mény munka lesz, 
és az a feketeleves, 
hogy egyetlen fo-
rint sincs hozzá, és 
nem is lehet. Azért, 
mert amit megal-
kotott a közössé-
günk, abban olyan 
szakmai tevékeny-
ségek vannak meg-
fogalmazva, amik 
nem pénzt, ha-
nem szaktudást és 
munkát igényelnek. 

Azt gondolom, hogy ez nem lesz bonyolult, 
mert a tagok, akik megalakították a kerek-
asztalt, azok amúgy is aktívan részt vesz-
nek a város kulturális életében. 

Egyébként pont ezt akartam gerjeszteni, 
hogy azoknak, akik csinálják, legyen leg-
alább véleményezési joga arról, amit a vá-
ros dönt, vagy hoz. Legyen kicsi jó érzése 
azoknak, akiknek a munkájáról szó van. A 
másik, ami miatt azt gondolom, hogyha 
valóban ilyen sokan akarnak tevékeny-
kedni, az húzni fogja azokat, akik az alapí-
tók között nincsenek, de később bármikor 
csatlakozhatnak. Ennek semmiféle akadá-
lya nincs. Van egy-két szervezet, akiket 
sajnálok, akik most nem akartak, de én azt 
gondolom, hogy még fognak csatlakozni 
hozzánk azok, akik a város életét ilyen cso-
dálatosan színesítik. 

Még egy apró dolgot szeretnék ehhez 
fűzni. Ha már egyszer van egy kerekaszta-
lunk, akkor talán komolyan fogjuk gondolni, 
hogy ne szúrjunk ki egymással, és a prog-
ramtervet vegyük fi gyelembe, próbáljunk 
meg egymással, egymás mellett elegánsan 
együttműködni. Ha nem is együttműködni, 
de legalább úgy működni, hogy ne bántsuk 
a másikat.

ÉVTIZEDEK A KÖZMŰVELŐDÉSBEN

DECEMBERBEN JUBILÁLT A SZELENCE GYERMEK TÁNC-
EGYESÜLET ÉS A HELYIÉRTÉK EGYESÜLET IS. A KETTŐT 

PEDIG EGY SZEMÉLY KÖTI ERŐSEN ÖSSZE: SZALAI TÜNDE, 
AKI JELENLEG FŐÁLLÁSBAN AZ UTÓBBI PROGRAMIGAZGA-
TÓJA. VELE BESZÉLGETTÜNK AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKRŐL.
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Idén a felújítás miatt kiesik a mű-
velődési ház, mint helyszín. Mennyire 
fogja ez megnehezíteni pont a közmű-
velődési pályát?
Azt gondolom, hogy ezt igazgatóasszony 

jobban átláthatja. Így, inkább csak a mi 
éltünkről tudok jobban beszélni. Van pár 
esemény, aminek a helyszíne még gondot 
okoz. Az egészen biztos, hogy 2019. egé-
szen más lesz, mint eddig. A helyszínvál-
tozások hozhatnak pozitív, vagy negatív 
dolgokat is. Nem egyszer hallottunk már 
olyanról, hogy új helyszínre került egy ren-
dezvény, és szkeptikus volt a szervező, de 
kiderült, hogy sokkal jobb helyen vannak 
így. Meglátjuk, de azt gondolom, hogy ez 
az év túlélőstratégiát igényel, mert aztán, 
amikor megépül a szépen felújított műve-
lődési ház, mindenki boldog lesz. Az igaz-
gatónő már tett lépéseket, és, ahogy látom, 
a civilek is próbálkoznak. Ez is a fórumunk 
egyik témája lesz januárban. Az, akinek 
esetleg gondja van még, próbáljuk közö-
sen megokoskodni, hogy mindenki tudjon 
dolgozni ebben az évben is.

Érdekes a helyzeted, mert tagja vagy 
a képviselő-testületnek is, és arról az 
oldalról is rálátsz erre a területre. Vé-
leményed szerint, az elmúlt ciklusban 
hogyan állt hozzá a város a civilekhez, 
a kultúrának a kérdéséhez?

Azt mindenkinek tudnia kell, hogy pont az 
érintettségem miatt minden civil kérdés-
ben tartózkodnom kell, mivel civil alkalma-
zott vagyok, a törvényi előírások miatt nem 
szavazhatok. Mindig kérem, hogy zárjanak 
ki a szavazásból. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy nem értesülök a dolgokról, vagy nem 
veszek részt az előkészítő munkában. Azt 
gondolom, hogy először is megemelkedett 
a civil keret, amire lehet pályázni, ezt nagy 
tisztelettel köszönöm képviselőtársaim-
nak. Többször beszéltünk már róla, de, ha, 
mondjuk, 6 fabatkát ajánl fel a város, a ci-
vilek harminc fabatka értéket csinálnak be-
lőle. Megsokszorozzák ezt a pénzt a pályá-
zatokkal, a hozzáadott önkéntes munkával. 

Azt gondolom, hogy ez a testület kimon-
dottan kultúratámogató testület. Elég vé-
gignézni, ami az elmúlt években történt. Új 
rendezvények megjelenése, a KULTKIKÖTŐ 
befogadása és támogatása. Azt gondolom, 
hogy büszkék lehetünk erre az elmúlt, pár 
évre. Több helyről lehet hallani a bezzeg 
Boglárt, aminek van is alapja. Kicsit a het-
venes évek hangulata van a kultúra szem-
pontjából. Azt gondolom, hogy dél-balatoni 
központ tudunk lenni a kultúra szempont-
jából, a kultúra fellegvárában, ha minőség-
ről beszélünk. Színház, a zenei világ, és 
ezek az én szívem csücskei. Szeretem a 
mulatóst is, de azt hiszem, hogy abból bő-
ven van az összes többi településen, nem 
kell nekünk ezzel versenyezni.

Nem visz el sok időt a civil tevékeny-
ségektől a képviselői munka?

Nem. Pont ezért szegődtem képviselőnek. 
Nem kell intézményt vezetnem, így retten-
tő sok szabad időm maradt. Az nagyon sok 
időt és energiát elvitt. Most az idő, ami így 
felszabadult, lett a képviselői munka. Kö-
szönöm, de nekem pont így jó. Ugyanany-
nyit dolgozom, mint mondjuk 5 évvel ez-
előtt, de más jellegűt sokak örömére.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!

TÁJÉKOZTATÓ A SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLA-
TOSAN BEKÖVETKEZŐ 2019. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL

Az Országgyűlés elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. 
törvényt, így jövő évtől változások várhatóak a szálláshely működtetés terén. A jövőben 
a szálláshelyek által kötelezően használandó digitális alkalmazásokon keresztül rendeződ-
nének a szálláshely-szolgáltatás során keletkezett statisztikai adatok a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: Rendszer) felé. A szálláshely-szolgáltatók kötele-
zettsége lesz a technológiailag megfelelő szálláshely-kezelő szoftver használata és annak 
napi szintű vezetése. A Rendszer lépcsőzetes jelleggel lép hatályba, első körben tesztüzem 
jelleggel 2019. január 1-jétől a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által befogadott szerve-
zetek használhatják.

A Kormány rendelete meghatározta a csatlakozások kötelező időpontjait.
A csatlakozás ütemezése:
A szállodák esetén:
Kötelesek 2019. június 1-je és 2019. június 30-a között regisztrálni, majd 2019. év júliu-

sától napi és havi adatszolgáltatást teljesíteni az új rendszerben.
A panziók esetén:
Kötelesek 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között regisztrálni, majd 

2019. év októberétől napi és havi adatszolgáltatást teljesíteni az új rendszerben.
Az egyéb szálláshelyek, kempingek, üdülőházak és közösségi szálláshelyek esetén:
Kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között regisztrálni, majd 2020. 

év januárjáról napi és havi adatszolgáltatást teljesíteni az új rendszerben.
A szálláshely-szolgáltató a szolgáltatás megkezdését követő 5 napon belül köteles re-

gisztrálni a Rendszerben. A szálláshely-kezelő szoftver meghatározott adatokat képes majd 
tárolni saját adatbázisában. A Rendszer maga személyes adatokat nem, kizárólag admi-
nisztratív adatokat tartalmaz, azok rögzítését a szálláshely-szolgáltatók végzik.
A szálláshely-szolgáltató a vendégek bejelentkezéskor elektronikusan rögzíti az adatokat. 

Erre vonatkozóan az alábbi jogszabályok tartalmaznak szabályozásokat:
� 2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 

2016. évi CLVI. tör-
vény és kapcsolódó 
törvények módosítá-
sáról
� 2016. évi CLVI. 

törvény a turisztikai 
térségek fejlesztésé-
nek állami feladatai-
ról
� 237/2018. (XII. 

10.) Korm. rendelet 
a turisztikai térségek 
fejlesztésének álla-
mi feladatairól szóló 
2016. évi CLVII. tör-
vény végrehajtásáról

Balatonboglár, 2019. 
február 11.

 dr. Markó Péter
 jegyző
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Hogyan látod az elmúlt időszakot 
Kislak életében? Hogy vált be a rész-
önkormányzat? Tudott-e úgy működni, 
ahogy az tervben volt?

A sort azzal kezdeném, hogy nagy öröm 
volt, amikor a Jankovich-telep után Sző-
lőskislaknak is lett részönkormányzata, hi-
szen Balatonboglár lakosságának nagyjá-
ból 10%-a, több mint 600 ember él itt. A 
részönkormányzat megalakítása választási 
ígéret volt, amit sikerült betartani. Az elért 
eredmények pedig magukért beszélnek. Itt 
is meg kell emlékeznem Krastenics Zoltán-
ról, akinek nagy szerepe volt a munka elin-
dításában, sokat tett Szőlőskislakért.
Természetesen, biztosan lehetett volna 

többet is tenni, mi is többet szerettünk 
volna, de legalább az első lépéseket meg-
tettük. A megalakítás volt a legfontosabb, 
mert ez elindított egy folyamatot, amiben 
elkezdtünk az itt élőkkel együtt gondolkod-
ni, feltárni a problémákat. Sok minden van, 
amit sikerült megvalósítanunk, vagy hiva-
tali támogatást szerezni hozzá. 
Idénre is vannak tervek. A költségvetés-

ben már biztosítva van az összeg, hogy fej-
lesszünk a temetőben. Körbekerítjük vég-
re, mert nem állapot, hogy 3 oldalon nincs 
kerítés, és besétál az őz, a szarvas is, és 
lelegeli a virágot a sírokról. Lesz járda a 
bejárattól a ravatalozóig, továbbá padokat 
szeretnénk elhelyezni, és lépcsőzetes kiala-
kítást is, hogy könnyebb legyen közlekedni. 
Tervben van egy tíz autót befogadó parko-
ló kialakítása is. Korábban már elkészült a 
ravatalozó, tavaly a Római út, amit hosszú 
idő után sikerült megvalósítani. 
Kulturális dolgok tekintetében Kislak Nap-

ja az, amit szeretnék megemlíteni. Most 
készülünk rá, és azt gondolom, hogy szín-
folt lett a falu életében. Támogatjuk a ci-
vil szerveződést is, az Összefogás Szőlős-
kislakért Egyesületet. A többi rendezvény 

a régebbi időkből, mint például a Szüreti 
felvonulás és a Töklámpás fesztivál, szin-
tén mennek tovább, és támogatjuk őket. 
Nyilván asztalon vannak újabb fejlesztési, 
felújítási javaslatok is. Nem egyszerű, mert 
nincs mindenre pénz, de úgy gondolom, 
hogy elindult valami Kislakon, aminek mi is 
részesei vagyunk. Reméljük, hogy a követ-
kező években sikerül ezt még inkább előre 
mozdítanunk.

Érdekes változást hozott a falu éle-
tében a Római út. Megnövelte a for-
galmat, és az áthaladó járművek se-
bességét. Tud ezzel valamit kezdeni a 
részönkormányzat?

Valóban megnövekedett a forgalom, és a 
sebesség is. Gyorsabban mennek az em-
berek, ezért kértünk intézkedéseket sebes-
ségkorlátozó- és helységnévtábla kihelye-
zésére. Az is probléma, hogy utána meg 
leszűkül, és az út minősége is rosszabb. Ez 
a belső, házak között levő szakaszt még 
jobban fogja amortizálni. Előbb-utóbb nem 
kerülhető el a felújítás, és a padka kialakí-
tása. A kerékpárturizmust is fejleszti, ami-
hez lesz mit hozzátenni. Szóval, az út szép 
lett, jó lett, de felvetett további problémá-
kat is. 

Rendszeresen tartasz képviselői fo-
gadóórát. Milyen tapasztalataid van-
nak? Nyitottak rá az emberek, érdek-
lődnek, elmondják a problémáikat?
Vegyes a tapasztalat, mert valamikor 

egyedül ülök ott, valamikor meg jönnek 
ketten-hárman is. Nagyon változó és időjá-
rásfüggő is szerintem, de jönnek azért, és 
elmondják a problémákat. Utakkal, járdák-
kal van gond. Fel kell tölteni, vagy legalább 
murva-utakat csinálni olyan helyeken, ahol 
nincs kialakítva az utca, de ott él 3-4 lakó, 
hogy ne kelljen sártengerben járni egy esős 
időszak után. A kerékpárút is veszélyes a 
gyalogosoknak és a bicikliseknek is. Jön-
nek, hogy pad kellene, virágosítani kelle-
ne, miért nem érdemel meg ez a városrész 
egy kicsit többet? Ennek is utánajártam, és 
felvettem a közterület-fenntartó vezetőjé-
vel, Gabikával a kapcsolatot. Egyeztettem, 
hogy tavasszal kerüljenek a bolt elé padok, 
hogy az anyukák le tudjanak ülni baba-
kocsival, vagy a biciklis turistáknak, vagy 
az idősek meg tudjanak pihenni. A nagy 
súlyú autók mérését szeretnénk gyakrab-
ban, mert süllyed az utca, ezt is jeleztem 
a rendőrség felé. Zebrát szeretnének, és 
ez is jogos, hiszen nincsen egyetlen zebra 
sem. Szóval, megtalálnak az ügyes-bajos 
dolgokkal, én pedig továbbítom a megfele-
lő helyre: a jegyző felé, vagy a közterület-
felügyelet felé.

Pont a falu központjában dőlt össze 
egy épület. Tud ilyen helyzettel kezde-
ni valamit a hivatal?

Igen, de nem egyszerű. Magántulajdon-
ban van, de úgy tudom, hogy elkelt ez a 

ház, és egy testvérpár vette meg. Remé-
lem, jól tudom, és rendbe hozzák, hiszen 
konkrétan kidőlt az utcafronti fal.

Érdekes helyzetben van Kislak, mert 
Csere Andrea Balatonboglár alpolgár-
mestere, és ő ott tevékenykedik a mű-
velődési házban. Összedolgoztok vele 
is?

Természetesen, igen. Minden részönkor-
mányzati gyűlésre a vendégünk, és építő 
jelleggel mindig hozzá is szól, és aktívan 
részt vesz a dologban. Neki is szívügye 
Kislak, hiszen ott él, és nagyon szereti a 
települést. Ő még mindig harcol az iskola-
buszért, ami már nincs, sajnos. Szoktunk 
egyeztetni, és szoktam segítséget, infor-
mációt kérni tőle, hiszen ott él, ismer min-
denkit, ott nőtt fel. Összedolgozunk, akár 
Kislak napja, vagy kulturális területen, de a 
fesztiválügyekben is számítunk egymásra.
Turizmus és testvérváros ügyekben is té-

ged neveznek meg felelősként a testület-
ben. Talán egy éve volt egy turisztikai ta-
nácskozás itt, Bogláron, és akkor vetetted 
fel, hogy milyen jó lenne, ha össze tudná-
nak a környező települések egy kiadvány-
ban dolgozni. Aztán eltűnt ez a történet.
Igen, ez nagy szívfájdalmam. Sokat já-

runk külföldre, és ott régióban gondolkod-
nak. Nem csak város, aztán lezártuk falak-
kal. Összefognak a környékbeli települések, 
mert nem biztos, hogy nálunk el tud tölteni 
egy napot a vendég, és, ha nincs neki való 
program, akkor menjen át a másik telepü-
lésre. Ott egy ilyen látnivaló van, ott egy 
olyan gasztronómiai élmény van. De nem 
kell ehhez külföldre sem elmenni, mert ná-
lunk is vannak erre példák. Mátra, Mecsek, 
sokat túrázom, és látom ezeket. Ezért volt 
ez a kezdeményezésem, hogy keressük 
meg a környékbeli településeket. Szárszó-
tól Máriáig régióban gondolkodtam. Úgy 
hívtam munkacímen, hogy nyugati öböl. 
Gondoltam még Lengyeltótira is, de a nyolc 
településből mindössze ketten reagáltak. 
Egy prospektusban gondolkodtam, ahol 
mind a nyolc település megjelenik. Jövőre 
talán megpróbáljuk újra.

A testvérvárosi kapcsolatok hogyan 
állnak?

Úgy látom, hogy a szentegyházi kapcsola-
tunk az feléledt. Ez hosszú évekig nem volt 
annyira intenzív, viszont 2-3 éve jól műkö-
dik. Többször találkozunk, mint korábban. 
Ők is jönnek hozzánk, és mi is megyünk. 
Nagyon kedvesek, a polgármester úr, a 
képviselők, mindenki. Szívesen megyünk 
mi is. Polgármester úr is volt küldöttséggel, 
és én is voltam a helyi médiával a télteme-
tésen. A múlt ősszel pedig az Őszi Hadjárat 
rendezvényen voltunk kint a Senior  Tánc-
csoporttal. Májusban a Nárcisz fesztivál-
ra a Szelence Tánccsoporttal szeretnének 
menni. Mi pedig várjuk a szentegyháziakat 
a mi fesztiváljainkra. Tavaly itt volt a Kar-

SZŐLŐSKISLAK LENDÜLETBEN

AZ IDÉN VÉGET ÉRŐ ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS ELEJÉN, AZ 
ELSŐ DÖNTÉSEK EGYIKE VOLT A SZŐLŐSKISLAKI RÉSZÖNKOR-

MÁNYZAT MEGALAKÍTÁSA, MELYNEK VEZETŐJE KEZDETBEN 
CSERE ANDREA VOLT, AKI ALPOLGÁRMESTERRÉ VÁLASZTÁSA 

UTÁN ADTA ÁT A STAFÉTÁT KESERŰ ZOLTÁNNAK. VELE BESZÉL-
GETTÜNK A FALU ÉLETÉBEN MÁR VÉGBEMENT ÉS A TERVEZETT 

FEJLESZTÉSEKRŐL, VALAMINT A KÉPVISELŐI MUNKÁRÓL.
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tal nevű rock-zenekar. Remélem, hogy ez a 
felélénkült kapcsolat hosszú távon is gyü-
mölcsöző lesz. 

Nagy öröm, hogy végre van Balatonbog-
lárnak lengyel testvérvárosa. Tavaly két-
szer is voltak a képviselők. Tavaly augusz-
tus végén írtuk alá a közös, testvérvárosi 
szerződést, megállapodást. Küldöttség 
volt már kint, polgármester úr és képvi-
selőtársaim. Nagyon kedvesek az ottaniak. 
Bönigheimi kapcsolatunk működik. Tavaly 
voltunk. Nyugdíjba ment a polgármester 
úr, Kornéliusz Bamberger úr. Egy kis kül-
döttséggel vettünk részt a búcsúztató ün-
nepségen. Várjuk őket, és jönnek is a mi 
rendezvényeinkre. Idén a BBSC kézilab-
da-szakosztály szervez oda egy utat. Egy 
ottani, régi, kézilabdás úrral felvették a 
kapcsolatot. Ő itt volt a nyáron, és eljött a 
huszadikai műsorra is egy képviselővel, aki 
szintén a sportért felelős, és sportkedvelő 
képviselő ott kint. 
Kalinovac, horvát testvérvárosunkkal 

szintén jó kapcsolatot ápolunk. Korábban 
kint voltunk a néptánccsoportunkkal, a fo-
cicsapatunk is volt kint. Viszont az nagy 
szívfájdalmunk, hogy az osztrák és olasz 
testvérvárosi kapcsolat nem működik. 11 
éve voltak utoljára nálunk, a Boglár 800 
éves ünnepség-sorozatkor. Úgy láttuk, 
hogy jó a kapcsolat, szívesen jönnek ide, 
de azután semmilyen megkeresésre nem 
jelentkeztek sem az olaszok, sem az oszt-
rákok. Mindig küldtünk meghívót a rendez-
vényeinkre, és nem jöttek. Még csak azt 
sem mondták, hogy sajnos nem tudunk. 
Megkerestem őket külön is levélben olaszul, 
hogy mi a baj, mit tudnánk tenni a kap-
csolat helyreállítása érdekében, de nem 
sikerült. Úgy látom, hogy elengedték ezt a 
dolgot.

Mit vársz az idei szezontól, mint tu-
risztikai ember?

Évek óta azt látjuk, hogy kedvelt Boglár, 
sok minden megvalósult, évről évre szé-
pülünk. Most is egy nagy fejlesztés indul 
a Platánon, de erről polgármester úr be-
szélt már az előző újságban. A rendezvé-
nyeink is, úgy gondolom, hogy csalogató-
ak. Szépek a strandok, a gasztronómia is 
rendben van, bár ott lenne mit javítani. Azt 
gondolom, hogyha este 9-kor nem lehet a 
Platánon megvacsorázni, az nem jó. Nem 
gondolnám, hogy gyengébb lenne az idei 
nyár, mint a tavalyi. Tavaly is emelkedett 
a vendégéjszakák száma, és én bízom 
benne, hogy idén is így lesz. Sajnálatos, 
hogy nincs egy hotelünk, csak kis panziók 
működnek. Nagyon nagyot dobna a tele-
pülésen, ha egy elegáns hotellel tudnánk 
kilépni, ami éven át üzemelne. Szerin-
tem sokunk szívfájdalma, hiszen Siófoktól 
Keszthelyig nincs egy komoly szálloda a 
déli parton. Közben a minőségi turizmust 
akarjuk fejleszteni... 
Azért bízom abban, hogy jó szezont fo-

gunk zárni, és rendezvényeink is a régi 
színvonalon fognak üzemelni. A parkolás 
viszont nagy gond, és, sajnos nincs hely 
további parkolók kialakításához.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

WASS ALBERT-EST SZŐLŐSKISLAKON

Több eseményben való együttműködés után, február 16-án este önálló programmal 
állt a közönség elé, a Szőlőskislakon működő Boglár-Kislak Irodalmi Klub. A Wass 
Albert műveiből összeállított felolvasóesten a kör tagjai mellett számos meghívott ven-
dég is szereplést vállalt, így zene, tánc és egy kis színészi játék is gazdagította az 
előadást.

Az est bevezetőjében Csere Andrea alpolgármester köszöntötte a fellépőket és a kö-
zönséget, majd elmondta, hogy az Irodalmi Klub 2017-ben alakult, és azóta aktív 
résztvevői, sokszor társszervezői elsősorban Szőlőskislak, de Balatonboglár kulturális 
életének és programjainak is. Meglepetéssel nyugtázta, hogy ez alkalommal kevés 
lett a művelődési ház nagytermében lerakott székmennyiség, mert a művelődési ház 
nagyterme zsúfolásig megtelt. A köszöntő után Szekeresné Éva ismertette Wass Albert 
életútját, író munkásságát.

Az összeállítás egy népdallal kezdődött, majd a klub tagjai és meghívott vendégek 
olvastak fel részleteket Wass Albert műveiből, majd az egyik írást, több szereplővel 
megelevenítve elő is adták. A műsor vége felé, a Dió Band élőzenés kísérete mellett 
néptáncot is láthatott a közönség, akik végül hatalmas tapssal köszönték meg az elő-
adást.

ÉLETMÓD KLUB BALATONBOGLÁRON

Idén is folytatódnak a programok a Lukács Károly Városi Könyvtár és a Dr. Török Sán-
dor Egészségügyi Központ által közösen létrehozott Életmód Klubban, ahol már tavaly 
is, a nyár kivételével havi rendszerességgel tartottak valamilyen témában előadást. 
Január 25-én, az idei első alkalmon Vukovich Lászlóné vezette be az érdeklődőket a 
gyógynövények és illóolajok világába. A közönség már a kezdés előtt fi nom gyógyteá-
kat kóstolhatott, majd a végén szippanthattak is egyet a felsorolt illóolajokból.  Az elő-
adás alatt pedig Nemes Veronika gyógymasszőr adott fej- és nyakmasszázst azoknak, 
akik vállalták az egyébként nagyon kellemes megpróbáltatást.

Február 22-én egy másik izgalmas téma került napirendre, hiszen Dr. Sziberth László 
állatorvos beszélt a felelős állattartásról. A nézők között pedig ezúttal egy érintett, 
azaz egy kutya is helyet kapott. A sorozat következő előadása március 29-én, pénte-
ken 17.00 órakor szintén a városi könyvtárban lesz. A szervezők ezúttal a távol-kelet 
világába viszik majd el az érdeklődőket, hiszen Borbély Attila kungfu mester tart majd 
előadást a tai chi és a chi kung világáról. Az előadások ingyenesek.
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2019.január 22-én, a Magyar Kultúra Nap-
ja tiszteletére népdalversenyt szerveztünk 
az alsós diákok számára. A versenyen 21 
érdeklődő, dalos kedvű gyermek szerepelt. 
Közösen meghallgattuk a szépen begyako-
rolt és előadott dalokat. 

A zsűri tagjai: Végh Boglárka és Pálné 
Szelencsik Klára zenetanárok voltak. 

Minden versenyző oklevelet kapott emlékül. 
Az arany fokozatot elért gyermekek mese-
könyvet is kaptak ajándékul.

Eredményeink:

- arany fokozatot ért el:
  Szabó Dorka 1.osztályos,
  Ráduly Vanda,Tápler Janka, Goóz Levente,
  Siska Luca 2.a osztályos,
  Jáhn Döníz 2.b osztályos,
  Dankó Zsolt, Türjei Attila 3.a osztályos,
  Hiczfelder Heléna 3.bosztályos,
  Finta Fanni 4.b osztályos

-ezüst fokozatot ért el:
  Balogh Rebeka, Gebe-Sánta András,
  Terdik Lilla 1.osztályos,
  Gigollaj Dijona, Bardon Bálint 2.a osztályos,
  Katona Kíra 2.b osztályos,
  Fekete Hanga 3.bosztályos,
  Osváth Sára, Horváth Zorka 4.a osztályos

- bronz fokozatot ért el:
  Szilágyi Lara 2.a osztályos,
  Nikolics Amanda 2.b osztályos tanuló.
Gratulálunk a versenyzőinknek! 
Reméljük, hasonló örömmel és lelkesedéssel megrendez-

hetjük a következő években is a népdalversenyt.
 

Alsós munkaközösség

ISKOLA - ÓVODA

NÉPDALVERSENY - FARSANG

TITANIC AZ ÓVODÁBAN

Idén február 15-én tartották a balatonboglári Hétszínvirág Óvo-
dában a hagyományos, farsangi maszkabált, melyre ezúttal is 
meghívták a szülőket. Igaz, ebben pár évvel ezelőtt újítottak, 
mert az volt a tapasztalat, hogy a szülők csak beültek, és vár-
ták gyermekeik produkcióját, akik viszont így eléggé zavarban 
érezték magukat. Ezért az óvónők gondoltak egy nagyot, és úgy 
döntöttek, hogy bevonják az egész családot a programba. Ennek 
megfelelően idén is csak olyan szülő mehetett be a csoportszo-
bákba, aki magára öltött valamilyen jelmezt, vagy legalább egy 
álarcot. Ez pedig, az addigi feszengést önfeledt szórakozássá vál-
toztatta, melyen a felnőttek is rövid időre gyermekké változnak.
Így történt ez idén is, s ennek köszönhetően már a reggeli órák-

ban apróbb és jóval nagyobb kalózok, macskák, tűzoltók, szuper-
hősök és hercegnők gyülekeztek a csoportszobákban, hogy tánc-
cal, verssel, mókázással töltsenek el pár órát. A szülők távozása 
után, tíz órától pedig az összes ovis a tornaszobában gyűlt össze, 
hogy jelmezeikben felvonulva, majd közösen táncolva, játszva 
töltsék el a délelőtt hátralévő részét.
A jelmezek kifejezetten ötletesek voltak, de a tornaszobába be-

hajózó Titanic-ot a jégheggyel nem lehetett felülmúlni. A lányok-
nál kétségtelenül cicákból és hercegnőkből volt a legtöbb, de 
akadt boszorkány, sőt, tűzoltólány is. A fi úknál idén is a Marvel-
hősök taroltak, de rendőr, szerelő és tűzoltó is akadt bőségesen. 
A beöltözésből természetesen az óvónénik is kivették a részüket, 
az élen a bagolynak álcázott vezetővel.

sz.l.
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