BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
94/2012. (X.29.) kt. határozat:
A 2012. október 29-ei rendkívüli ülés napirendjének elfogadása
95/2012. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy község lakosai kórházi hovatartozásának
ügyében végleges döntés

11. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012.
október 29-én 14,15 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Hetényi Tamás Péter alpolgármester
Ángyán Attiláné képviselő
Farkas László képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző megbízásából:
Tolnai Anna vez. főtanácsos gazdálkodásvezető
Vass Béla Gyula társ. m. alpolgármester
Farkas László Nándor bizottsági tag
Farkasné Bogdán Anna
„
Molnárné Horváth Gyöngyi „

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6-an megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
94/2012. (X.29.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 29ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1) Balatonszentgyörgy község lakosai kórházi hovatartozásának ügyében döntés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

1) Napirend tárgyalása:
Balatonszentgyörgy község lakosai kórházi hovatartozásának ügyében döntés
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester:
Utolsó testületi ülésünkön elhatároztuk, hogy a kórházi hovatartozás ügyében eljuttatjuk
a felmérő kérdőívet a lakossághoz. A felmérés megtörtént, a kiküldött kérdőívek
megoszlása az alábbiakban alakult: 640 db. kérdőívet küldtünk ki. Ebből visszaérkezett
432 db, ez 67 %. Keszthely támogatott 397 db., 92 %, Marcali támogatott 35 db., 8 %.
Innen a döntés a testület kezében van. Eléggé fajsúlyos döntésről van szó.
Hozzászólások:
Farkas László Nándor bizottsági tag:
A későbbiek során tudatosítani kellene a lakossággal, hogy a Marcaliban lévő leletek
maguktól nem kerülnek át Keszthelyre.
Farkas László képviselő:
Kicsit aggódtam a közvélemény kutatástól. Én úgy gondolom, hogy az ész érvek és a
gondolkodás győzött. Szakorvosi ellátásra oda írja az orvos a beutalót, ahova a beteg
kéri.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
Úgy gondolom, aki ragaszkodik Marcalihoz az mehet, ha az orvos fogadja.
Nagy Lajos polgármester:
Nyilván célszerű lenne megkérni a keszthelyi kórház igazgatóját, hogy tartson egy
tájékoztatót a lakosságnak. Úgy gondolom, hogy a leleteket látja a keszthelyi kórház is a
korszerű technikán keresztül.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Balatonszentgyörgy község lakossága a keszthelyi
városi kórházhoz tartozzon fekvő-, és járóbeteg ellátásra, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

95/2012. (X.29.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-1257522/2012. sz. végzésében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tisztifőorvosi
Hivatalához benyújtott kérelme mind a fekvő-, mint a járóbeteg ellátásra is vonatkozik.
A képviselő-testület egyidejűleg nyilatkozik, hogy Balatonszentgyörgy község az egyes
progresszivításu esetekben a Keszthelyi Városi Kórházhoz mint egészségügyi
szolgáltatóhoz kíván tartozni. A Keszthelyi Városi Kórház aktív fekvő-, és
járóbeteg szakellátási kapacitásait valamennyi szakmában teljes körűen igénybe
kívánja venni.
c) A képviselő-testület egyidejűleg a 86/2012. (IX.27.) kt. határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 14,30
órakor az ülést bezárta.
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