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HATÁROZATAI 
 
151/2007./XII.28./.kt.határozat:   - 2007. december 28-i rendkívüli ülés na- 
         pirendjének elfogadása 
 
152/2007./XII.28./kt.határozat:   - Marcali Hatósági-Igazgatási Társu- 
       lás társulási megállapodásának elfo- 
       dása 
 
153/2007./XII.28./kt.határozat:   - A 111/2007./X.18./kt.határozat módo- 
       sítása (hatósági-igazgatási társulás által 
       ellátandó államigazgatási feladatok ellá- 
       tása tekintetében) 
 
154/2007./XII.28./kt.határozat:   - Kiemelt építéshatósági ügyintézı Bala- 
       tonszentgyorgy községben történı  
       ügyfélfogadása biztosítása iránti kérelem
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2007. 
december 28-án 15,30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 
nyilvános ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Nagy Lajos polgármester 
  Farkas László alpolgármester 
  Besenczki Józsefné képviselı 
  Farkas László Nándor képviselı 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
  Vass Béla Gyula képviselı 
 
Igazoltan távol van: Dr. Darabont Ferenc képviselı 
           Hetényi Péter Tamás képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyzı 
 
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 
tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Farkas László alpolgármestert és Besenczki Józsefné képviselıt 
kéri fel a testület egyetértése alapján.  
 
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület. 
 
A képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2007./XII.28./kt.határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. december 28-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend: 1.) Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás Társulási megállapodásának elfogadása 
 
           Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
      2.) 111/2007./X.18./kt.határozat módosítása 
 
           Elıadó: Nagy Lajos polgármester 



 
     3.) Kiemelt építéshatósági ügyintézı Balatonszentgyörgy községben történı 
  ügyfélfogadása biztosítása iránti kérelem 
   
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
1.) Napirend tárgyalása 
Marcali Hatósági-Igazgatási Társulás Társulási megállapodásának elfogadása 
 
Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(A társulási megállapodás tervezet jelen jkv.mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos: 
A képviselı-testület már 2007.év  február 1-jei testületi ülésén döntést hozott arról, hogy 
amennyiben a település átkerül a Fonyódi kistérségbıl a Marcali kistérségbe, akkor 
csatlakozni kíván a Marcali Hatósági-Igazgatási Társuláshoz szabálysértés, és birtokháborítási 
államigazgatási feladatok ellátása tekintetében. 
Miután a kistérségi átsorolás megtörtént, a testület a 111/2007./X.18./kt.határozatával döntött 
arról, hogy nemcsak a már fent említett két feladat tekintetében, hanem más államigazgatási 
feladatok ellátására is társul.  
Kéri a testület tagjait, hogy a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által megküldött 
Hatósági-Igazgatási Társulási megállapodásban foglaltakat tekintse át, tárgyalja meg, és a 
megállapodást fogadja el. 
 
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
152/2007./XII.28./kt.határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Marcali Kistérség-
Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásában foglaltakat megismerte, 
megtárgyalta, az elfogadja, magára nézve az abban foglaltakat kötelezınek elismeri. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
2.) Napirend tárgyalása 
111/2007./X.18./kt.határozat módosítása 
 
Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 



Nagy Lajos polgármester: 
Az elızı napirend tárgyalása során már említette, hogy a testület a 
111/2007./X.18./kt.határozata d.) pontjában döntött arról, hogy a korábbi határozatától 
eltérıen társulni kíván még pénzügyi végrehajtás, szakfordítói és tolmácsigazolvány, ipar és 
kereskedelmi hatáskörök tekintetében is. Javasolja a testületnek, hogy most amikor döntött a 
testület a társulási megállapodás elfogadásáról döntsön arról, hogy az ipar- és kereskedelmi 
hatáskörök tekintetében nem kíván társulni. Véleménye szerint az állampolgárnak kényelmi 
szempontból mindenképpen jobb, ha ezen ügyeit (pl. üzlet mőködési engedély kiadása) 
helyben tudja intézni, és ezért nem kell elutaznia Marcali. Amennyiben a testület úgy látja, 
úgy a Marcali Kistérséggel történt egyeztetés alapján e feladat tekintetében a késıbbiekben is 
csatlakozhat. 
 
Kéri a testület tagjait, hogy a szóbeli elıterjesztében foglaltakat tárgyalják meg. 
 
Vass Béla képviselı: 
Egyetért a polgármester javaslatával, maradjon helyben az ipar és kereskedelmi hatáskörök 
gyakorlása. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
153/2007./XII.28./kt.határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 111/2007./X.18./sz. 
határozata d.) pontjában foglalt  csatlakozási szándékát az ipar-, és kereskedelmi hatáskörök 
gyakorlása tekintetében a Marcali Kistérség Hatósági-Igazgatási Társulásához v i s s z a v o n 
j a. 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Marcali Kistérség Hatósági-Igazgatási 
Társulását értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
3.) Napirend tárgyalása: 
Kiemelt építéshatósági ügyintézı Balatonszentgyörgy községben történı 
ügyfélfogadása biztosítása iránti kérelem 
   
Elıadó: Nagy Lajos polgármester) 
 
(Szóbeli elıterjesztés) 
 
Nagy Lajos: 
A képviselı-testület a szintén a 2007. október 18-i ülésén a 112/2007./X.18./kt.határozatában 
kezdeményezte, hogy Balatonszentgyörgy település kiemelt építéshatósági igazgatási ügyei  
tekintetében 2008. január 1-tıl Marcali Város Jegyzıje legyen kijelölve eljáró hatóságként. Ez 
a 220/1997./XII.5./Korm.1.sz. mellékletének módosítását jelenti. 
Eddig a Fonyódi kiemelt építésügyi hatóságtól 1 fı ügyintézı külön megállapodás alapján 
heti 2 órában szerdánként kihelyezett ügyfélfogadást tartott Balatonszentgyörgyön a 
Körjegyzıség hivatalában a balatonszentgyörgyi kiemelt építésiügyi hatósági hatáskörbe 



tartozó ügyek intézése vonatkozásában. Ez egy jól bevált gyakorlat lett, az ügyfelek pozítiv 
visszajelzéssel éltek. Kényelmesebbé vált pl. az építési engedélyek kiadása iránti ügyintézés. 
Javasolja a testületnek, hogy amennyiben a Korm.rendelet módosítása megtörténik, és 
Marcali Város Jegyzıjét kijelölik mint eljáró hatóságot, úgy testület próbálja meg azt 
biztosítani, hogy Marcaliból is járjon ki egy fı ügyintézı külön megállapodás alapján 
ügyfélfogadást tartani a balatonszentgyörgyi ügyfelek részére. 
 
A képviselı-testület tagjai a szóbeli elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalták, és azzal 
egyetértettek. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
154/2007./XII.28./kt.határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kérelemmel fordul a 
Marcali Város Jegyzıjéhez, mint a kiemelt építésügyi hatósági jogkör gyakorlójához, hogy – 
Balatonszentgyörgy Község kiemelt építésügyi hatósági feladatainak ellátása idıpontjától 
kezdıdıen – kéri 1 fı ügyintézı heti kettı óra idıtartamban – lehetıség szerint szerda délután 
– Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzsége hivatali helyiségében 
(8710.Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.) sz. alatti helyszíni ügyfélfogadását külön 
megállapodás alapján biztosítani szíveskedjen. 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatáról Marcali Város Jegyzıjét 
értesítse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Nagy Lajos polgármester a képviselı-testület 
rendkívüli nyilvános ülését 16,30 órakor berekeszti. 
 

k.m.f.t. 
 
Nagy Lajos                   Török Csilla 
polgármester                   körjegyzı 
 
 

Jegyzıkönyvhitelesítık: 
 
 
 
Farkas László          Besenczki Józsefné 
alpolgármester         képviselı 


