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4. számú 
 
 

Jegyzıkönyv 
 
 
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2008. 
március 27-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános 
ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 
  Farkas László alpolgármester 
  Besenczki Józsefné képviselı 
  Hetényi Tamás Péter képviselı 
  Navrasics Endre képviselı 
  Takácsné Lengyel Valéria képviselı 
  Tüskés Balázs képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
  Török Csilla körjegyzı 
  Dr. Németh Zsuzsanna fogszakorvos 
 
 
Igazoltan távol maradt: 
 
  Dr. Darabont Ferenc képviselı 
 
 
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselı-
testület tagjai közül 7-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére Besenczki Józsefné és Tüskés Balázs képviselıket kéri fel 
a testület egyetértése alapján.  
 
Javasolja, hogy a fogorvosi szolgálat 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 1. 
napirendként, majd a napirend elıtti beszámolót tárgyalja a testület.  
 
A képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. március 
27-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 
 



1) A fogorvosi szolgálat 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámoló. 
  Elıadó: Dr. Németh Zsuzsanna fogszakorvos 
 
 Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
2) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
3) Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról.  
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
4) Belsı ellenır végzett munkájáról beszámoló. 
  Elıadó: Belsı ellenır 
 
5) Egyéb ügyek.  
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
Farkas László Nándor képviselı az ülésre megérkezett, a képviselı-testület 
létszáma 8 fıre kiegészült, a testület ülése folytatódik. 
 
 
 
1) Napirend tárgyalása: 
A fogorvosi szolgálat 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámoló. 
 Elıadó: Dr. Németh Zsuzsanna fogszakorvos 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
K é r d é s e k: 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
Köszönjük a részletes beszámolót. A vizitdíj eltörlése milyen problémákat, távlati 
nehézségeket okozhat? Szeretném megkérdezni, hogy távlati terveirıl pár szót 
hallhatnánk-e?  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Balatonszentgyörgyiek mennyien veszik igénybe a szolgáltatást? 
 
 



Vass Béla Gyula képviselı az ülésre megérkezett, a képviselı-testület létszáma 9 
fıre kiegészült, a testület ülése folytatódik.  
 
 
Dr. Németh Zsuzsanna fogszakorvos: 
 
A vizitdíj megszüntetésének részben nem örültem. Egy év alatt kb. 400 e Ft-ot szedtünk 
össze, amit teljes egészében a rendelıre fordítottam. Az adminisztráció szempontjából 
örültem, mert nekünk az egy plusz munkát jelentett. A balatonszentgyörgyi betegek 
igénybe veszik a szolgálatot, sok új beteg van. Az elızı évekhez képest, nem lett 
lényegesen kevesebb a betegek száma, én meg vagyok elégedve. A rendelıt igyekszem 
rendben tartani. Nagyon örültünk az Internetnek. Szeretném, ha a járdát felújítanák, 
mert az nagyon rossz.  
 
 
Besenczki Józsefné képviselı: 
 
A térítések változását hogyan tudják meg a betegek? 
 
 
Dr. Németh Zsuzsanna fogszakorvos: 
 
Ki van függesztve a rendelıben. Ezek évente, másfél évente változnak, ezeket állandóan 
ellenırzik.  
 
 
Tüskés Balázs képviselı: 
 
Korábban a képújságban is megjelent a felhívás, hogy a balatonszentgyörgyiek 
jelenjenek meg évente egyszer szőrésen, mert ez függvénye a finanszírozásnak. Ez most 
is így van? 
 
 
Dr. Németh Zsuzsanna fogszakorvos: 
 
Ez nem befolyásolja, mert ha beteg eljön, akkor megcsináljuk a szőrést.  
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Kérem, aki a fogorvosi szolgálat 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

20/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nédent Bt. 
(fogorvosi szolgálat) 2007.évben végzett tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte, 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
- Március 14-én ünnepeltük meg nemzeti ünnepünket, a korábbi évekhez hasonlóan 
színvonalasan, a lakosság nagy létszámú részvételével. Köszönöm az Általános Iskola 
pedagógusainak és diákjainak a színvonalas mősort, valamint a Kis-Balaton 
Táncegyüttes közremőködését is. 
- 17-én az alpolgármester úrral tárgyaltunk a Mozaik Kft. képviselıivel a játszóterek 
felújításáról. 2008. december végéig UNIÓ-s normáknak megfelelıen a játszótereket át 
kell alakítanunk. Addig, amíg erre nem jelennek meg a pályázatok, ez a cég 
megelılegezné a kivitelezés költségeit. Kértük, hogy az egyik játszótérre adjanak 
konkrét ajánlatot, amit a testület elé fogok hozni.  
- 19-én részt vettem a Marcali Kistérségi Társulás elnökségi ülésén, ahol a társulási ülés 
napirendi pontjait tárgyaltuk. Korábban már tájékoztattam a testületet, hogy a Marcali 
Rendırkapitányság vezetıjével történt tárgyaláson felvetettem egy modern trafipax 
készülék beszerzését a kapitányság részére. Most dr. Sütı László polgármester úr 
tájékoztatott, hogy a Megyei Kapitányság vezetıje betervezte ez évi tervükbe, és 
valószínőleg még ebben az évben meg is kapják az új készüléket.  
 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
Iskola busz témában merült fel a kistérségi ülésen, hogy május 1-tıl a Kéthely-
Somogyszentpál vonalon közlekedı Volán járat iskolabusz szerepet fog betölteni, ami 
azt jelenti, hogy a Volán szerzıdést fog kötni a Kistérségi Társulással, erre normatívát 
lehet lehívni, az önkormányzatok meg fogják spórolni a bérletek árát. Várhatóan 
szeptember 1-el be fog indulni a Balatonszentgyörgy-Vörs-Hollád-Tikos járat is, illetve 
a Sávoly-Szegerdı járat is.  
 
 
Farkas László alpolgármester: 
 
A polgármester úr megbízásából a DRV Zrt. tulajdonosi közgyőlésén vettem részt. Két 
témában kellett döntést hozni, a DRV 2008. évi üzleti tervét kellett elfogadni, illetve az 
elnök-vezérigazgató premizálását.  
 
 



A  képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés közötti 
fontosabb eseményekrıl, intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
2) Napirend tárgyalása: 
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetıt, hogy röviden 
egészítse ki az elıterjesztést. 
 
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı röviden ismerteti az elıterjesztést. 
 
 
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 
 
A Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

Balatonszentgyörgy  Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 3/2008.(III.27.) sz. rendelete 

a 9/2007.(IV.16.) sz. és a 13/2007.(XI.22.) sz. rendelettel módosított 2/2007.(III.1.) 
sz. rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl módosításáról 

 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a  alapján –
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
– módosított 217/1998.(XII.30.) korm. rendeletben meghatározottakat- a 2007. évi 
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
 



1. § 
 
A módosított 2/2007.(III.1.)sz. rendelet 3.§-a helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 

403.761.000.-Ft bevétellel 
413.103.000.-Ft kiadással 
9.342.000.-Ft hitellel 

 
állapítja meg. 
 
Ezen belül: 

• a mőködési célú bevételt      386.771 e Ft-ban 
• a mőködési célú kiadásokat      386.771 e Ft-ban 

ebbıl: 
- a személyi juttatások kiadásait      177.332 e Ft-ban  
- a munkaadókat terhelı járulékokat        52.848 e Ft-ban 
- a dologi kiadásokat      117.780 e Ft-ban 
- szociális segélyek        22.200 e Ft-ban 
- a speciális célú támogatásokat        16.611 e Ft-ban 

• a felhalmozási célú bevételt        26.332 e Ft-ban 
• a felhalmozási célú kiadást        26.332 e Ft-ban 

ebbıl: 
- a beruházások összegét        14.814 e Ft-ban 
- a felújítások összegét          3.946 e Ft-ban 
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               125 e Ft-ban 
- felhalmozási célú hiteltörlesztés - csatorna                   1.170 e Ft-ban 
                                                          - csónakkikötı           6.277 e Ft-ban 
 

állapítja meg. 
 

Záró rendelkezések 
 

2.§. 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott 
módon. 
 
 
3) Napirend tárgyalása: 
Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról. 
  Elıadó: Nagy Lajos polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 



Nagy Lajos polgármester felkéri Tolnai Anna gazdálkodásvezetıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Tolnai Anna gazdálkodásvezetı röviden  ismerteti az elıterjesztést. 
 
Tüskés Balázs Pénzügyi Biz. elnöke: 
 
A Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Összegzésképpen csak egy mondat; Soha ennél rosszabb évet, mint az elmúlt évi.  
Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2008. (III.27.) sz. rendelete 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 
2007. évi költségvetési zárszámadásról a következı rendeletet alkotja. 
 

1. §. 
 

(1)Balatonszentgyörgy Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 2.  számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelıen  
 
                                               398.106. ezer Ft bevétellel, 
                                               404.861 ezer Ft kiadással 
jóváhagyja. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként 
részletezve a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. 
 
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 
bevételeit és kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését címenként 4. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. 
 
 
 
 
 



2. §. 
 

(1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 21.520 ezer Ft fıösszegben, 
valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
(2) A felújítási kiadások teljesítését 3.893 ezer Ft fıösszegben, valamint annak 
célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 

3. §. 
 

Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú melléklet  
- a mérlegben valamint a vagyon leltárban szereplı adatok alapján 695.214 ezer Ft-ban 
állapítja meg.  

4. §. 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

5. §. 
 

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9/a., 9/b. számú mellékleteknek 
megfelelıen jóváhagyja. 

 
 

6. §. 
Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezık és eszközök szerinti 
bontásban a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 

7. §. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint. 
 
 
4) Napirend tárgyalása: 
Belsı ellenır végzett munkájáról beszámoló. 
  Elıadó: Belsı ellenır 
 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A belsı ellenır a beszámolót írásban megtette, alapos munkát végzett 
Balatonszentgyörgyön. Maximálisan meg voltunk elégedve, segítette munkánkat. 
Kérem, aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. 



 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot: 
 

22/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Dobó István” 
Általános Iskola (volt Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs 
Községek Általános Iskolája) belsı ellenırzésérıl szóló jelentést megismerte, 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal belsı ellenırzésérıl szóló jelentést 
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
c.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgyi „Margaréta” Óvoda belsı ellenırzésérıl szóló jelentést 
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
d.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyód 
Kistérség Többcélú Társulás belsı ellenırzési tevékenységének keretében 2007.évben 
Balatonszentgyörgy Önkormányzatánál elvégzett belsı ellenırzési munkáiról szóló 
beszámolót megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
e.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzıségének belsı 
ellenırzésérıl szóló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
f.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat belsı ellenırzésérıl szóló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
g.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Dobó István” 
Általános Iskola (volt Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs 
Községek Általános Iskolája) 2006.évi belsı ellenırzésének utóvizsgálatáról szóló 
jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
h.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzısége 2006.évi belsı 
ellenırzésének utóvizsgálatáról szóló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
i.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat 2006.évi belsı ellenırzésének 
utóvizsgálatáról szóló jelentést megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 



5) Egyéb ügyek. 
5/a. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ének és Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata. 
 
Török Csilla körjegyzı: 
 
A Marcali Kistérségi Társulás kibıvült a négy településsel. Így szükségessé vált 
SZMSZ-ének és Társulási Megállapodásának felülvizsgálata. A Megállapodásban 
lényeges változás nem történt, fıbb témák a társulás által fenntartott intézmények 
önkormányzati hozzájárulása, az orvosi ügyelet, nem fizetı tagoktól a tagdíj beszedése, 
iskolabusz hálózat megszervezése.  
 
Hozzászólás: 
 
Navrasics Endre képviselı: 
 
Két hete néztem Marcali honlapját, nem láttam a négy települést a Társulás tagjai 
között. Az iskolabusz olyan lesz, hogy idegenek nem szállhatnak fel rá? 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Amennyiben ezt a módosítást minden település elfogadja, akkor kerülünk be a Társulás 
tagjai közé. Az iskolabuszra idegenek nem szállhatnak fel.  
Kérem, aki elfogadja a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ének és Társulási 
Megállapodásának módosítását, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az  
alábbi határozatot: 
 

23/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 

a.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Marcali 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt jóváhagyólag elfogadja. 

 
b.) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Marcali 

Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását megismerte, megtárgyalta, azt 
elfogadja. 

 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
 



5/b. Budapest-Vatikán békefutás. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Schirilla György kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A Budapest-Vatikán 
békefutás alkalmával településünket is érinti, kéri, hogy csatlakozzunk hozzá, valamint 
3 fı részére biztosítsunk pihenésre alkalmas helyet és szerény étkezést. Javasolom, hogy 
vegyünk részt benne, bízzuk meg Navrasics Endre képviselı társunkat ennek 
koordinálásával, valamint Farkas László alpolgármester urat a közremőködésre, Németh 
Lászlót, mint távfutót a részvételre.  
Kérem, aki egyetért a Budapest-Vatikán békefutás támogatásával, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 

24/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Budapest-
Vatikán (1250 km) békefutást – Schirilla György Tahitótfalu, Villasor 13. – támogatási 
kérelmét megismerte, megtárgyalta, 3 fı részére pihenést, és étkezést biztosít. 
A képviselı-testülete a lebonyolítás koordinálásával Navrasics Endre képviselıt és 
Farkas László alpolgármestert megbízza. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
5/c. Siketek és Nagyothallók Somogy M. Szervezete, 
Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja 
támogatási kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
A Siketek és Nagyothallók Somogy M. Szervezetének kérelmére korábban már döntött 
a testület úgy, hogy a helyi érintett személyeket támogatja. Javasolom, hogy ennek 
megfelelıen járjon el most is.  
A Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egyesülete Marcali Körzeti Csoportját az elmúlt 
évben is balatonszentgyörgyi tagonként 2 e Ft-tal támogatta. Javasolom, hogy 
balatonszentgyörgyi tagonként 2 e Ft-tal támogassa a testület az Egyesületet.  
 
A képviselı-testület a Siketek és Nagyothallók Somogy M. Szervezetének kérelmére 9 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
 



Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Siketek és 
Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete pénzbeni támogatás iránti kérelmét 
megismerte, megtárgyalta, azt nem támogatja. A képviselıt-estület a helyileg érintett 
személyeket a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen egyéni elbírálás alapján 
támogatja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
A képviselı-testület a Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egyesülete Marcali Körzeti 
Csoportja kérelmére 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következı határozatot: 
 

26/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja pénzbeni 
támogatás iránti kérelmét megismerte, megtárgyalta. A Képviselı-testület a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti  Csoportja 
balatonszentgyörgyi lakóhellyel rendelkezı tagjait 2.000.- Ft/fı pénzbeni támogatásban 
részesíti, egyúttal megkeresi a fenti szervezetet, hogy támogatás összegének 
átutalásához nyújtson tájékoztatást a balatonszentgyörgyi lakóhellyel rendelkezı 
aktualizált taglistájáról. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
5/d. Marcali Mentık Közalapítvány kérelme. 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Az Országos Mentıszolgálat egyre nehezebb helyzetben van. Önkormányzatunk anyagi 
támogatását kéri. Javasolom, hogy támogassuk egy navigációs rendszer beszerzésével. 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselı-testület kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

27/2008. (III.27.) kt. határozat: 
 
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Marcali Mentık 
Közalapítvány (8700. Marcali, Kossuth Lajos u.41.) támogatás iránti kérelmét 
megismerte, megtárgyalta. A Képviselı-testület a Közalapítvány részére természetbeni 
támogatást állapít meg oly módon, hogy a mentıautók számára 1 db navigációs 
rendszert megvásárol. 
 
Határidı: azonnal 



Felelıs: Nagy Lajos polgármester 
 
 
 
Farkas László Nándor képviselı: 
 
Tavaly tárgyaltunk a szelektív hulladékgyőjtı szigetek kialakításáról. Hol tart a dolog? 
 
 
Nagy Lajos polgármester: 
 
Ma kaptunk a Zöldfok Rt-tıl egy telefont, hogy  a helyszíneket pontosítani kellene. 
Cziráki Zoltán mőszaki fıelıadót kérem, hogy tájékoztassa a testületet.  
 
Cziráki Zoltán mőszaki fıelıadó: 
 
Ma kaptuk a telefont, hogy a korábban egyeztetett helyeket pontosítsuk le, 
helyrajziszám, házszám szerint is jelöljük ki, errıl kell testületi döntést hozni. A 
Zöldfok Rt. el fogja faxolni az elızményeket. Ennek birtokában tudjuk pontosítani. 
Megtervezik, velünk engedélyeztetik, mint a közterület tulajdonosaival. Látványterv is 
készül. 
 
 
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést 
14,55 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
                     Török Csilla                                                                  Nagy Lajos 
                       körjegyzı                                                                   polgármester   
 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
                 Besenczki Józsefné                                                           Tüskés Balázs 
                        képviselı                                                                      képviselı 


