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17. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007. 
december 13-án 15,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 
ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 
  Farkas László alpolgármester 
  Besenczki Józsefné képviselı 
  Dr. Darabont Ferenc képviselı 
  Farkas László Nándor képviselı 
  Hetényi Tamás Péter képviselı 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
  Vass Béla Gyula képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
  Török Csilla körjegyzı 
  Szaka Zsolt divízióigazgató 
  Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı 
 
 
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-
testület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Farkas László Nándor és Hetényi Tamás Péter 
képviselıket kéri fel a testület egyetértése alapján.  
 
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület azzal a módosítással, 
hogy 4-dik napirendként tárgyalja a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását.  
 
A képviselı-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 

138/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. december 
13-ai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 



 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
1) A Képviselı-testület 2008. évi munkaterve. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
2) Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 
    beszámoló. 
 Elıadó: Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke 
 
3) Beszámoló a Védını tevékenységérıl. 
 Elıadó: Takácsné Lengyel Valéria védını 
 
4) Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
5) Az Önkormányzat 2008. évi rendezvénynaptára. 
 Elıadó: Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı 
 
6) Helyi adórendelet módosítása. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
7) Helyi jelentıségő védett természeti terület védettségének fenntartása. 
 Elıadó: Török Csilla körjegyzı 
 
8) Egyebek. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
Napirend elıtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
- November 28-án Fonyódon volt a Kistérségi Társulás ülése, ahol a Közigazgatási 
Hivatal vezetıje tartott elıadást.  
- 30-án néhány képviselı társammal részt vettünk az általános iskola névadó 
ünnepségén.  
- December 1-én Öregek bálján vettünk részt. 
- 4-én rendkívüli testületi ülésen a Bursa Hungarica fellebbezéseket tárgyaltuk meg és 
vizsgáltuk felül. Mind a négy elutasított kérelmet támogatta a testület. 
- 7-én Rákóczi Attila volt községünk vendége, a nyugdíjreformról tartott elıadást a 
kultúrháznál.  
- 10-én Szaka Zsolt divízióigazgató úrral tárgyaltunk a jövı évi hulladékgazdálkodási 
díjról.  
- A fenyıfa kiszállítását a jövı héten megkezdjük a rászorulók részére.  



- Közmunka programra pályáztunk a fonyódi kistérségben. Hivatalos értesítést még nem 
kaptunk, de úgy tudjuk, hogy ez nem nyert.  
- A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központtal kötött megállapodás felülvizsgálata 
megtörtént. Azt kell mondanom, hogy a marcali még hátrányosabb lenne. Maradunk 
Balatonkeresztúrnál.  
- Hivatalosan még nem értesültünk, de az Interneten már olvasható, a gyalogátkelıhely 
áthelyezésére benyújtott pályázatunk nyert. Jövı év elején el tudjuk kezdeni. 
- A Marcali Kistérség ülésén a kistérség közmővelıdési programját fogadta el. 
Balatonszentgyörgyöt mint lehetséges mikrotérséget fogadta el.  
Kérem, aki a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót 
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 

139/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti 
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
1) Napirend tárgyalása: 
A Képviselı-testület 2008. évi munkaterve. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület részérıl kérdés, hozzászólás nem merült fel, 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
munkájának alapjául szolgáló 2008. évi munkatervet elfogadja. 

Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
2) Napirend tárgyalása: 
Szociális és Egészségügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 
beszámoló. 
 Elıadó: Takácsné Lengyel Valéria Bizottság elnöke 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 



Hozzászólások: 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı: 
 
Az Egészségügyi Bizottság talán még többet is megtesz, segít az embereken mint 
amennyi szükség lenne. Emberségesen mőködı, ember központú Szociális Bizottság 
mőködik Balatonszentgyörgyön. Határesetekben is megtörténik a segítségnyújtás a 
törvényes kereteken belül. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ennek a Bizottságnak van a legtöbb munkája. A legtöbb problémát oldja meg. 
Munkájukat kiemelten jónak kell mondani. Munkájukat köszönjük.  
Kérem, aki elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

141/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2007.évben – átruházott hatáskörben – végzett munkájáról 
szóló beszámoló megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
Dr. Darabont Ferenc képviselı az ülésrıl eltávozott. A testület tagjainak száma 9 
fıre csökkent, az ülés határozatképes, tovább folytatódik. 
 
 
3) Napirend tárgyalása: 
Beszámoló a Védını tevékenységérıl. 
 Elıadó: Takácsné Lengyel Valéria védını 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Takácsné Lengyel Valéria védını: 
 
Röviden próbáltam megfogalmazni beszámolómat. A tárgyi feltételekben változás nem 
volt,  személyi változás nem történt. Kevesebb gyermek született. A veszélyeztetettek 
száma továbbra is magas. Anyatejes világnapot tartottunk. A tavasszal csontritkulás 
szőrést, nyáron méhnyakrákszőrést, az ısszel pedig mellrákszőrészt szerveztünk.  
 
 
 
 



Hozzászólások: 
 
Vass Béla Gyula képviselı: 
 
A védınıi szolgálat mőködésével messze menıleg meg vagyunk elégedve. Mint 
hallottuk, munkáját az elıírások alapján végzi. Ezen kívül segítség nyújtó, felvilágosító, 
szenvedély betegségekkel kapcsolatos, táplálkozási és higiéniai elıadásokat tart. 
Nemcsak szemmel tart, de konkrétan vizsgálja is a gyerekeket. Köszönet érte.  
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Köszönjük szépen munkáját, így tovább.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki elfogadja a védını tevékenységérıl szóló beszámolót, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

142/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a védını 2007.évi 
munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
4) Napirend tárgyalása: 
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Török Csilla körjegyzı:  
 
A képviselı-testületek minden évben meg kell állapítani a következı évi 
hulladékgazdálkodási díjat. Ez ügyben tárgyaltunk Szaka Zsolt divízióigazgató úrral. 
Elég tetemes az emelés összege. Két lehetısége van a testületnek. Az egyik az, hogy 
továbbra is ebben a formában elfogadja a szemétszállítási díjat, a lakosságtól átvállalja, 
egy összegben kifizeti a Zöldfok Rt-nek, vagy bevezeti a szemétszállítási díjat, ami 
lakóingatlanonként 7690,- Ft + áfa.  
 
 
 



Nagy Lajos polgármester: 
 
Ha a lakosság kötne szerzıdést a Zöldfok Rt-vel,  akkor a 9200,- Ft/hó egy db. 110 l-es 
kukára vonatkozna szemben azzal, ami most van. Ha az önkormányzat fizetné továbbra 
is, akkor a lakosság részérıl bármennyi kitett hulladékot elszállítanának. Ez lenne az 
elınye, ha maradnánk úgy ahogy vagyunk. Egyenlıre az az álláspont alakult ki, hogy ne 
adjuk ki kezünkbıl ezt a dolgot. A lakosság érdekeit jobban tudjuk így védeni. A 
negatív jelzık bennünket érnek, ha a lakosság kötne szerzıdést, akkor a Zöldfok Rt-ét 
érnék a jelzık. Lakossági szerzıdésnél az iparcikk boltban vásárolt zöldfokos nejlon 
zsákba tehetnék ki a többlet szemetet.    
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Mibıl alakult ki ez a magas költség? Új gépkocsik álltak üzembe, közbeszerzés alapján 
mőködünk. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzatok állapítják 
meg. A Zöldfok Rt. állapítja meg az amortizációt. Tartalékot kell képeznünk. Tehát a 
költségek úgy tevıdnek össze: ISPA külön költség, a többi költségünk az inflációs 
emelkedéssel emelkedik meg. Ha a lakosságra terjesztenék át a fizetést, az egy más 
megoldás lenne. Nekünk így egyszerőbb, ha az önkormányzat vállalja.  
 
 
K é r d é s e k: 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Az ISPA külön költség az új gépek rendszerbe állását jelenti. Az új eszköz 
költségnövekedéssel jár. Mibıl tevıdik ez össze? A kalkulált nyereségnek mi lesz a 
sorsa? 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Az 543 Ft/lakos egység mit takar? Nem látok párhuzamot a lakos szám és a képzett 
költség között.  
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
A Zöldfok Rt. és az önkormányzat között lévı szerzıdés 30. sz. melléklete tartalmazza 
a lakosegyenértékre vonatkozó számokat. Minden településre adott. Állandó lakos szám 
+ állandó lakos szám/lakó ingatlan szám szorozva az üdülı ingatlan számával. A 
lényege az, hogy a tulajdonviszony is ez alapján van felosztva, a költségeket is ez 
alapján viselik. Ezen az önkormányzatok konzorciuma változtathat. A hulladék 
szállításban nem lehet csodákat várni. Eddig LIAZ-okkal és IFA-kal végeztük a 
szállítást, melyek már le voltak íródna, értékcsökkenésük nem volt. Az új gépeknek van 
értékcsökkenése, ez a használati díj. A fenntartási költségük jóval magasabb. Itt 
ellentmondások vannak. Valami megtakarítás lesz, de ezeknek a gépeknek a 
szervizköltsége biztos, hogy drágább. Az üzemanyag fogyasztásban ezek a gépek 



valamennyivel kedvezıbbek. A megtakarítást nem ezektıl várjuk, hanem a 
munkagépektıl, a telepektıl, az automata válogató gépektıl. Várható lesz még a 
szelektív hulladékgyőjtéstıl is. Én bízom benne, hogy ezek átfordulnak pozitív oldalra.  
A nyereséget jogszabály szabályozza, ez alapján 8 % nyereséget kell beépíteni a 
költségek mellé, azért, hogy tartalék legyen.  
 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Lehet tudni most, hogy a falunak mennyi volt a szemétszállítása? Hogy tudják 
elkülöníteni az általános iskolától elszállított mennyiséget? Más önkormányzatoknál 
nincs arra törekvés, hogy bele lássanak az Önök lapjaiba? 
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Jelenleg pontos adatot nem tudunk, mi mindig számolunk egy várható mennyiséget, ami 
437 tonna. El tudjuk különíteni az iskolától szállított mennyiséget a szerzıdésben 
lekötött mennyiség alapján. Van erre módszerünk. Általában konténerben v. 
edényzetben van lekötve. Ebbıl visszaszámolunk a súly alapján, olyan súllyal, hogy 
kedvezıbb helyzetbe hozzuk a lakosságot. Többet vonunk le, mint a valóság. Van rá 
példa, hogy az önkormányzat által megbízott személyek leellenırzik mérlegeléseinket, 
tevékenységünket. Igazából ahol önkormányzati díjfizetés van, oda minden évben 
megküldjük az elszámoló listát. Minden adatot rendelkezésre bocsátunk az 
önkormányzatoknak. Mindenkinek megadjuk a lehetıséget az ellenırzésre.  
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Rövid számolás alapján a közületi megrendelıkre hány járat jut a lakossági elszállítás 
mellett? Szerintem ennyit nem tud egy gépkocsi elszállítani.  
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Napra pontosan meg tudom mondani. 2006-os adatok vannak nálam, közületi 
beszállítás 176,58 t volt. Ez meg van bontva. Ebben a súlyban benne van a lomtalanítás 
is. A nagyobb autó 10,5 t-át be tud szállítani. Az elszámolás január elején szoktuk 
megküldeni.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Évek óta félve nyitjuk ki a Zöldfok Rt-tıl kapott elıterjesztéseket, papírokat. Mindig ér 
bennünket meglepetés. A munkagépek által megtakarított összegek meg fognak itt 
jelenni mínusz vagy plusz elıjellel? 
 
 



Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
A megtakarítás várhatóan meg fog jelenni. A munkagépekre is használati díj lesz 
felszámítva. A telepek képviselik a nagy értéket. A megtakarítás lesz-e olyan jelentıs, 
mint az amortizáció? Ezt nem tudjuk megmondani. A jövıben a szelektív 
hulladékgyőjtés bevételeit külön soron ki kell emelnünk, remélhetıleg ez a bevétel jól 
lefedi a szelektív hulladékgyőjtés költségeit.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A szelektív hulladékgyőjtésnek két célja van, az egyik az, hogy a környezetszennyezést 
visszaszorítsuk a minimálisra. Ne jelentsen ez aránytalanul többletköltséget az 
önkormányzatnak.  Vagy minimális költséget. 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Remélhetıleg ez meg fog változni. Nagyon jól ki lesz építve a szelektív hulladékgyőjtı 
sziget. Ez már tényleg költség takarékos lesz.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Több lehetıségünk van. Elfogadjuk az ajánlatot vagy nem fogadjuk el, de akkor is 
ennyit kell fizetni.  
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Jogszabály szerint december 31-ig ármegállapító joga van a testületeknek. Ha nem 
fogadják el a díjemelés mértékét amit a szolgáltató benyújt elıterjesztésként, a 
szolgáltató érvényesítheti ezt az árat. Az önkormányzatnak lehetısége van arra, hogy 
bírósági úton megállapíttassa a díj mértékét.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ha elfogadjuk, abban is dönteni kell, hogy milyen formában fizetjük. Az önkormányzat 
fizeti vagy áthárítjuk a lakosságra? 
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A lakosságra hárítással sok problémánk lenne. Elégedetlenség, rendezetlenség, 
elszállítási gondok lennének. Így viszont a szolgáltatás stabil lenne.  
 
 
Navrasics Endre képviselı: 



 
Úgy gondolom mi nem hárítjuk át a lakosságra. Nem lehetne ezt kirakatba helyezni és 
egy kicsit vékonyabban számolnának? 
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Ahol önkormányzati díjfizetés van, ott eleve olcsóbb díjat állapítunk meg. Lakossági 
fizetésnél más ajánlatot adunk, többlet hulladékot nem szállítunk el. Önkormányzati 
fizetésnél mindent elviszünk. Ennél több kedvezményt nem tudunk adni. Nincs 
mozgásterünk. 
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
Véleményem szerint ezt nem errıl az oldalról kell megközelíteni, a költségszerkezetet 
vizsgálni. A másik oldalát nézném, abban a helyzetben érzem magunkat, úgy van ez 
feltüntetve mintha tulajdonosok lennénk és saját magunknak csinálnánk jó világot vagy 
rossz világot. Ugyanakkor minden évben az ármeghatározás során egy kicsit 
kiszolgáltatottaknak érezzük magunkat helyzetünkbıl adódóan, mivel a folyamatokat 
nem tudjuk elemezni, nyomon követni. Másrészt pedig a szolgáltató jogi személyébıl 
adódóan egy monopol helyzetben lévı szolgáltató szolgáltatását kell elfogadnunk. Azt 
látom, hogy a legvadabb versenyhelyzetnek a produkcióját közel 50 %-os díjemelést 
kell kigazdálkodnunk. Úgy kell kezelni ezeket, hogy hosszú távon szeretnénk partnerek 
lenni, melynek eleme, élni és élni hagyni.  
 
 
Nagy Lajos polgármester  
 
Valóban kettısség van. Ebbıl a kistérségbıl Ordacsehi polgármestere Kiss Miklós 
keményen védi az önkormányzatok érdekeit. Bizonyos részben „nyugodt” vagyok.  
 
 
Szaka Zsolt divízióigazgató: 
 
Minden szolgáltató monopol helyzetben van. Az önkormányzatoknak a jogszabály 
alapján 10 éves szerzıdést kell kötni a közszolgáltatásra. Amikor a közbeszerzési 
pályázatot kiírják, akkor van lehetıség arra, hogy válasszon. Az önkormányzatok 2002-
ben kötöttek szerzıdést, közösen választottak szolgáltatót.  
 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Ezelıtt 25 évvel, amikor tanultam a pécsi fıiskolán, nem értettem miért mondja nekünk 
tanárunk, hogy milyen nagy és szuper üzlet lesz a szemét. Most megértem, hogy milyen 
nagy üzlet a szemét. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 



Kérem, aki egyetért azzal, hogy a régi rendszer szerint az önkormányzat átvállalja a 
hulladékszállítás díját, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

143/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000.évi 
XLIII.tv. 23.§.-ában foglaltakat figyelembe véve, a községben 2008.évben felmerülı 
hulladékszállítás díját a lakosságtól 100 %-os mértékben átvállalja, annak megfizetését 
a lakosságra nem hárítja át. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki az elıterjesztés szerint elfogadja a hulladékgazdálkodási rendelet 
módosítását, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
megalkotta következı rendeletét: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
14/2007. /XII.13./ sz. rendelete a 

6/2006./III.28./sz. rendelettel 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt  

17/2005./XI.29./sz. rendelet 
a  települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról módosításáról   

 

A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a környezet védelmérıl szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 
bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 
továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás rendjérıl és a közszolgáltatás díjáról a következı rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
A 6/2006./III.28./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
17/2005./XI.29./sz. rendelet 2.sz. melléklete helyébe az alábbi az alábbi rendelkezés lép: 

 
“2.sz.melléklet 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl és a közszolgáltatás díjának 



megállapításáról szóló  6/2006./III.28./sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt  

17/2006./XI.29./sz. rendeletéhez 
 

I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 
 
1.) A háztartási és háztartási jellegő szilárd hulladék rendszeres győjtésének-
szállításának rendje: 
 a.) a győjtés-szállítás éves idıtartama 
  - állandó ingatlanok esetében egész évben 
  - üdülı ingatlanok esetében: egész évben 
 

b.)a győjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok :  heti egy alkalommal: január 
1-tıl december 31-ig csütörtöki napokon, az éves  
járatnapok száma: 

  
  - állandó ingatlanok esetében:  52 járatnap/év 
  - üdülı ingatlanok esetében.     52 járatnap/év 
 
2.) A lomtalanítás gyakorisága és idıszaka: 
Évente 1 alkalommal, május 31-tıl június 2-ig terjedı idıszakban 
 
3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2008.évi  díja: 
 
a. ) 400 tonna éves lakossági hulladékmennyiség esetén:    4.523.000.- Ft + ÁFA 
 
b.) A többlethulladék elszállításának díja (amennyiben a beszállított hulladék mennyi- 
sége eltér a fenti mennyiségtıl, úgy a különbözeti  
mennyiség elszámolási djya:                              5.000.- Ft/to + ÁFA 
 
c.) Az önkormányzat képviselı-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 
2008.évi díjának megfizetése alól a lakosságot mentesíti. A képviselı-testület a díj 
mértékét a lakosságtól ,-  hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§.-ában foglaltakra -  100 
%-os mértékben átvállalja, és negyedéves bontásban a közszolgáltató részére megfizeti. 
 
4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel  
hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt. 
 
 
 

II. Zöldhulladék szállítás 
 
a.) Győjtés, szállítás díja:      27.900.- Ft/forduló + 
ÁFA 
 
b.) Kezelés díja:       9.200.- Ft/tonna     + 
ÁFA 
 



2.§. 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba,  az 1.§-ban  foglalt díjtételeket 2008.év 
január hó 1.napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint. 
 
5) Napirend tárgyalása: 
Az Önkormányzat 2008. évi rendezvénynaptára. 
 Elıadó: Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı 
 
(Rendezvény-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı: 
 
Ez egy címszavas terv, tele újításokkal. A rendezvényeket három csoportra tudom 
felállítani, a hagyományos, az évente ismétlıdı és az önkormányzati rendezvényekre. 
Az újításokkal az a célom, hogy minél több célcsoportot nyerjek meg. Ilyen rendezvény 
lenne a családi sportnap, van egy olyan rendezvény, amelyben a gyerekeket és a 
fiatalokat szeretném megszólítani. Szeretnék egy anyáknapi mősort szervezni. 
Szeptember a Kultúrházak éjjel-nappal címő rendezvényt láthatják. Ez egy országos 
rendezvény, szeretném, ha ebbe Balatonszentgyörgy is bekapcsolódna. Non-stop nyitva 
tartással nyílt nap lenne a Mőv. Házban. Egész nap érdekes programokat kínálnánk. 
Újszerő dolog lenne egy jótékonysági bál, mellyel a vállalkozókat keresném meg. 
Szintén újszerő kezdeményezés az Adventi gyertyagyújtás. Minden gyertyagyújtáshoz 
egy kis mősort szerveznénk. Ötletgazda a Vöröskereszt. Az önkormányzat rendezvényei 
a nemzeti ünnepekbıl állnak. A jövıben a falunapot szeretnénk nagyobbra bıvíteni. 
Tervezzük a sepsiszentgyörgyi és testvérvárosai, partnervárosai képviselıinek 
találkozóját. Meg lehetne-e határozni az önkormányzati ünnepi megemlékezések 
idıpontját? Megfelelıek-e a rendezvények idıpontjai? Kérem támogassák 
elképzeléseimet. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Minden évben elıfordult, hogy rendezvények egymásra szervezıdnek. Ennek elkerülése 
végett jó lenne határozni, hogy a rendezvények összefogója a Müv. Ház vezetıje 
legyen. Annyival több jogosítványt adni neki, hogy egy 100 e Ft-os alapot létrehozni, és 
aki az önkormányzaton keresztül szervezné rendezvényét, az ebbıl az alapból kapna 
támogatást a reklámra. Ezzel ösztönöznénk a rendezvény-szervezıket arra, hogy 
bejelentsék rendezvényeiket.  
 
Farkas László alpolgármester: 
 



Hasonló nagyságú települések között azt hiszem elsı helyen állunk a rendezvények 
szervezésében. Ha belenézek a rendezvény-tervbe, büszke vagyok rá.  
 
 
Vass Béla Gyula képviselı: 
 
Egyetértek, büszkék lehetünk rá. Az Adventi gyertyagyújtás egybe esik az általános 
iskola mősorával. Az iskola augusztus-szeptemberben készíti el rendezvény-tervét, amit 
el is fogadtak. E szerint december 7-én immár hagyományosan ad mősort a vörsi 
templomban az iskola, valamint az iskola saját rendezvénye lesz december 21-én 
délelıtt a balatonszentgyörgyi templomban. Idıpont egyeztetéssel meg lehet oldani. 
 
 
Fehér Katalin Mőv. Ház vezetı: 
 
Ez nem rászervezés egyik sem, de az iskolások gyönyörő templomi mősorából a 
lakosság nem részesül. Itt úgy éreztük, hogy hiányzik valami, innen jött az ötlet. Az 
iskola rendezvényeit figyelemmel kísérem, nem akarok belezavarni.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Próbáljunk meg mikro térségben gondolkodni, ezt várják el tılünk. Tartsuk tiszteletben 
az iskolát mőködtetı önkormányzatok rendezvényeit, vonjuk be a mi rendezvényeinkbe 
ıket, így lenne igazán jó ez a rendezvény-terv.  
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Rendszeresen visszatérı téma az egyesületek támogatása. Döntsünk arról, hogy minden 
egyesületet támogatunk vagy pályáztatunk. Legyen meg ez a keret, ami az idén volt, de 
ennek felét pályázaton ítéljük oda.  
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Egyetértek polgármester úrral és Tüskés Balázs képviselı társam javaslatával is. Az a 
véleményem, hogy a keretet nem szabad csökkenteni. A teljes összeget tegyük  egy 
pályázattól függıvé. Próbáljunk meg egy olyan pályázati rendszert összeállítani, hogy 
kategóriánként jelöljék meg milyen célra kívánják felhasználni. A sportkörnél is 
megkérdezhetjük, hogy mire kívánja felhasználni. Az egyesületek pályázati önrészéhez 
is létre kellene hoznunk egy alapot.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Ne legyen automatikus, azokat támogassuk akik pályáznak. Olyan programokkal 
álljanak elı, amihez pénz kell. Mi lássuk, hogy mire adjuk a pénzt.  
 
 



Nagy Lajos polgármester: 
 
Alternatívákat fogunk felállítani. Most ne döntsünk, a költségvetés tárgyalásának 
idıszakában térjünk vissza erre. Marcali kistérségi szinten megalakult egy egyesület, 
ami komolyabb kulturális rendezvények tartására nyújthat be pályázatot. Fıleg a 
Balaton-parti települések rendezvényeinek ellátását szolgálná.  Ha mi testvér települési 
rendezvényt akarunk szervezni, akkor be kellene lépni ebbe az egyesületbe. Egy 
felhatalmazás kellene erre.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Voltam egy ilyen összejövetelen, ahol a turisztikával kapcsolatos elképzelésekrıl volt 
szó. A szervezıdés alulról indul, hasonlóan a Leader programhoz. Ebbe kell lépni, az 
ilyen szervezıdéseket nyitottan kell fogadnunk. Korábban volt már arról szó, hogy 
Balatonberénynek volt egy ilyen kezdeményezése Balatonszentgyörgy felé. Turisztikai 
és kulturális együttmőködésre. Együtt mindenképpen kedvezıbben tudunk lépni ez 
irányba. 
 
Vass Béla Gyula képviselı: 
 
Mennyire rugalmas ez a rendezvény-terv? Ha felcserélnénk egypárat, akkor sem lenne 
baj.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Marcali Kistérségi Kulturális Egyesületbe belépjünk, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

144/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
2008. évi rendezvény-naptárát megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 

Határidı: azonnal 
Felelıs:   Fehér Katalin népmővelı 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2008. évi rendezvény-tervezetét, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
alábbi határozatát: 



 
145/2007. (XII.13.) kt. határozat: 

 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Marcali 
Kistérségi Kulturális Egyesületbe való belépési szándékát kinyilvánítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépéssel kapcsolatos ügyintézést bonyolítsa. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
6) Napirend tárgyalása: 
Luxusadó rendelet módosítása. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
2006. márciusában meg kellett alkotni a luxusadó rendeletet. Itt Balatonszentgyörgyön 
egyetlen ingatlan sem felel meg ennek. Ettıl függetlenül a települési átlag értéket kettı 
évre kellett meghatározni, 2006-2007. évre. Az új értéket 2008-2009. évre kell 
meghatározni. Javasolom, hogy a települési átlag értéket a 2006-ban megalkotott 
rendeletben foglaltak szerint hagyja jóvá, állapítsa meg 2008. évre.  
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2007. (XII.13.) sz. rendelete  

a luxusadóról  
 
A luxusadóról szóló módosított 2005.évi CXXI.tv. ( a továbbiakban: Tv.) 11.§.-ában 
kapott felhatalmazás alapján a vagyonarányos közteherviselés és a társadalmi 
igazságosság érvényre juttatása érdekében a Képviselı-testület a következı rendeletet 
alkotja: 

1.§. 
 

Az adó tárgya 
 
Adóköteles a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat illetékességi területén lévı 
lakásnak,  vagy üdülınek minısülı épület, ha az épület épületrészekre osztható, akkor 
az épületrész ( a továbbiakban együttesen: lakóingatlan) feltéve, ha annak e törvény 
szerint számított értéke a 100.000.000.- forintot eléri. 
 

2.§. 
 

Az adó alapja 
 



(1) Az adó alapja a lakóingatlan számított értéke. A számított érték a lakóingatlan 
alapértéke és a lakóingatlan-fajtára vonatkozó, a Tv. 2.sz. mellékletében meghatározott 
korrekciós együtthatók szorzata. 
 
(2) A lakóingatlan alapértéke az adó tárgyát képezı lakóingatlan adóköteles hasznos 
alapterülete és a lakóingatlan fajtája szerint irányadó települési, településrészi 
átlagértékek szorzata. 

 
3.§. 

 
Típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékek 

 
 
(1) A Képviselı-testület a 2008. adóévekre az egylakásos lakóépületben levı lakás 
települési átlagértéket  180 e Ft-ban határozza meg.  
 
(2) A Képviselı-testület a 2008. adóévekre a többlakásos épületben, illetve egyéb 
épületben levı lakás települési átlagértékét 150 e  Ft-ban határozza meg. 
 
(3) A Képviselı-testület a 2008.adóévekre az üdülı ingatlanok települési átlagértékét  
170 e Ft-ban határozza meg. 
 
 

4.§. 
 

Az adó mértéke 
 

Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100.000.000.- Ft feletti része 
után 0,5 százalék. 
 

5.§. 
 

A kétszeres adóztatás kizárása 
 

A 4.§. alapján fizetett adóból levonható a lakóingatlan után az adóévre, az adóalany 
terhére megállapított és az adóévben az adóalany által megfizetett építményadó,  
üdülıépület utáni idegenforgalmi adó, illetve magánszemély kommunális adója. 
 

6.§. 
 

Adómentesség 
 

(1) Mentes az adó alól a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, a kisebbségi 
önkormányzat, az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete. 
 
(2) Mentes az adó alól a társadalmi szervezet, az alapítvány, a köztestület, az egyház, a 
költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelızı évben a vállalkozási 
tevékenységbıl származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve a 



költségvetési szerv eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. A feltétel meglétérıl évente írásban kell nyilatkozni. 
 

7.§. 
 

Záró és hatályba léptetı rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követı 19.napon lép hatályba, a hatályba lépésével 
egyidejőleg a 7/2006./III.28./sz. rendelet hatályát veszti. 
 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a luxusadóról szóló módosított  
2005.évi CXXI.tv. és az adózás rendjérıl szóló módosított 2003.évi XCII.tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben foglaltak szerint 
a helyben szokásos módon, hirdetıtáblára történı kifüggesztéssel. 
 
 
Helyi adórendelet módosítása. 
 Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az önkormányzat évek óta nem emelte a kommunális adót. A hulladékszállítás díjának 
emelése többlet költséget jelent az önkormányzatnak. Ezt a többlet költséget nem tudjuk 
kigazdálkodni, ha nem emeljük a kommunális adó mértékét. A számítások szerint, ha 
megemeljük a kommunális adó mértékét 9 e Ft-ra, az építményadó mértékét 400 Ft-ra, 
ez kb. 4 millió Ft plusz bevételt jelent. Alapdíjat számoltunk, ami ezzel kompenzálva 
lenne. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A lakosságra csak azokat kell ráterhelni, amit muszáj. Ebbe a helyzetbe kerültünk. 
Jobban járunk, ha apránként emeljük az adót.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki a helyi adórendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodással a következı 
rendeletet alkotta: 
 
 



 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

16/2007. (XII.13.) sz. rendelete a 
18/2005. (XI.29.) sz. rendelete 
a helyi adókról módosításáról 

  

A Képviselı-testület a helyi adókról szóló l990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 
1.§ (1) bekezdésében és 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
(továbbiakban R) alkotja: 

 
1.§. 

 
A 18/2005./XI.29./sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 6.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
„6.§. Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 9000 Ft/év. „ 

2.§. 
 

A R. 15.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15.§. Az adó mértéke 400 Ft/m2.” 
 
 

Záró rendelkezések 
 

2.§. 
 
(1) E rendelet a kihirdetésér követı 19.napon lép hatályba, rendelkezését a hatályba 
idıpontjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben 
meghatározottak szerint. 
 
 
 
7) Napirend tárgyalása: 
Helyi jelentıségő védett természeti terület védettségének fenntartása. 
 Elıadó: Török Csilla körjegyzı 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 



Még 1983-ban a Somogy M. Tanács védetté nyilvánította a battyánpusztai vadkörte 
fákat. Védettségüket továbbra is hatályban kellene tartani, ehhez a rendeletet meg 
kellene alkotni.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2007. (XII.13.) sz. rendelete 

a helyi jelentıségő védett természeti terület védettségének fenntartásáról 
 
Balatonszentgyörgy község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és 
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl szóló 2007. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet 
alkotja: 

1.§. 
 
A Somogy Megye Tanács Végrehajtó Bizottságának 3/1983./VI.28./sz. 
Tanácsrendeletével védetté nyilvánított – Balatonszentgyörgy, Battyán-pusztai 
vadkörtefák -  helyi jelentıségő védett természeti terület védettségét a Képviselı-
testület e rendelettel fenntartja. 

 
2. § 

 
(1) A Balatonszentgyörgy, Battyán-pusztai vadkörtefák - helyi jelentıségő védett 
természeti terület , ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 0104 (út) 
 
(2) A területrıl készült térkép a rendelet mellékletét képezi.  
 

3.§. 
 
A védettség indoka és célja a területen található 2 db vadkörte megırzése. 
 

4.§. 
 

A terület természetvédelmi kezelési feladatait Balatonszentgyörgy Község 
Önkormányzata látja el. 
 

5. §. 
 
(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl és végrehajtásáról, valamint egy példányának a mőködési 
területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történı megküldésérıl a 
jegyzı gondoskodik. 
 



 
8) Napirend tárgyalása: 
Egyebek: 8/a. Pályázati reklámanyag. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Fonyódi Kistérségnél volt egy pályázat, mely reklámanyag kiadványokról szólt. 
Minden településrıl készült ilyen kiadvány. Most  lehetıség van utólagos rendelésre. 
200 db. kiadványról van szó, 66 e Ft lenne az önköltség.  
 
A képviselı-testület  7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozta a 
következı határozatot: 
 

146/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyódi 
Kistérség által,  - pályázati pénz felhasználásával – kiadott reklámanyag kiadványból 
200 db-t utánrendel, annak 66.000.- Ft-os önköltséget a költségvetési kiadásai terhére 
átvállalja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
8/b. Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás elfogadása. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Kistérségi Társuláshoz 2008. január 1-vel csatlakozunk. Minden tagnak el kell 
fogadni.  
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A szakhatóságokhoz, hatóságokhoz mikor kerülünk át? 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ezek fel lettek terjesztve, egyedül a belügyminisztériumi államtitkár jelzett vissza, hogy 
a rendırséggel kapcsolatos bejelentést tudomásul vették, az átszervezéssel majd 
valamikor átkerülünk.  
Kérem, aki elfogadja a Marcali Kistérségi Többcélú Társulási megállapodást, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

147/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Marcali 
Kistérségi Társulási Megállapodásban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezınek elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
8/c. Polgári Védelem Kirendeltség támogatási kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Polgári Védelem az elmúlt évekhez hasonlóan most is kéri önkormányzatunk 
támogatását lakosonként 55 Ft-ot. Kérelmüket minden évben támogattuk, javasolom, 
hogy most is támogassuk. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

148/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgárvédelmi Irodával kötendı együttmőködési 
megállapodás tervezetben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, a megállapodást 
megköti, aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
A Polgári Védelmi Iroda mőködéséhez adandó ( 1676 fı x 55.- Ft= 92.180.-), azaz 
Kilencvenkettıezeregyszáznyolcvan 00/100 forint hozzájárulást a 2008.évi 
költségvetési kiadásai terhére biztosít. 
Felkéri a pénzügyi elıadót, hogy a hozzájárulás összegét 2008.év március 1-ig a 
Fonyód Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Fonyódi Fiókjánál vezetett 11743095-
15396516-00000000 sz. számljára utalja át. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
8/d. Szív a Szívért Alapítvány támogatási kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A hasonló  kérelmeket nem támogatta testületünk, javasolom utasítsa el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

149/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szív a Szívért 
Alapítvány pénzbeni támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta, az 
költségvetési fedezet hiányában nem támogatja, elutasítja. 



 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Tájékoztatom a testületet, hogy évbúcsúztató összejövetelünket december 28-án 16 
órakor tartjuk. Mindenkit szeretettel meghívok.  
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
A somogyszobi vasúti szárnyvonal megszüntetése 2008. májusában várható. 
Tudomásom szerint a Marcali Kistérség kistérségi mőködtetésbe kívánja venni. 
Legyünk mi is azok között, akik csatlakozunk ehhez.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Ehhez a témához tudnunk kellene adatokat. Mennyien veszik igénybe, vagy milyen 
ipari szolgáltatást végez? 
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
A menetrend idegen a fıvonaltól.  Érdemben nem tudok rá válaszolni. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Tudomásom szerint ez a vonal nem fog megszőnni. Naponta 250 fı az utasok száma. 
Abban határozzunk, hogy mi ebben részt veszünk. Kérem, aki ezzel egyetért, 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

150/2007. (XII.13.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy-Somogyszob vasútvonal esetlegesen Marcali Kistérségi 
fenntartásba kerülésével egyetért, azt elviekben támogatja. Amennyiben a kistérségi 
társulási tanácsban döntést születik a fenntartással kapcsolatban, úgy az önkormányzat 
részvételére a fenntartás vonatkozásában visszatér.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgámester 
 



Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 
17,45 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
                       Török Csilla                                                        Nagy Lajos 
                         körjegyzı                                                         polgármester 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
                Farkas László Nándor                                         Hetényi Tamás Péter 
                          képviselı                                                            képviselı 
 


