
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 18-án, 18:00 órai 
kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai részéről: 

ifj. Sebők Lajos   polgármester 
Kosztor Lajos    alpolgármester 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna  képviselő 
Szélesi László    képviselő 
Szücs Sándor    képviselő 
 

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a háziorvosi szolgálat, a 
falugondnoki gépkocsi, továbbá zárt ülésen két segélykérelem ügyben sürgős döntéseket kell 
meghozni, ezért került sor a rendkívüli ülés telefonon történő összehívására. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

53/2011. (IV. 18.) Kt. határozat 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1./ Háziorvosi szolgálat működésének megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

2./ A Falugondnoki Szolgálat működésének megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről. 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
Napirend a zárt ülésre: 
 

1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
Napirend tárgyalása 

 
1./ Háziorvosi szolgálat működésének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Mint ismeretes, Dr. Tímár Renáta háziorvos felmondta az 
Önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződését, ezért új orvos választására került sor, Dr. 
Gógl Álmos Zalán személyében. Az ÁNTSZ-szel folytatott megbeszélések eredményeként, Dr. 
Gógl Álmos Zalán, illetve az általa képviselt egészségügyi szolgáltató Bt. közreműködőként 
tudja majd ellátni feladatát a településeken, ezért szükséges egy ilyen értelmű határozat 
meghozatala. Javasolja a határozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 



 
54/2011. (IV. 18.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Balatonszőlős, Dörgicse, Vászoly, Pécsely vegyes háziorvosi körzetben az egészségügyi 
ellátást a GB MED-PROVIDERS Bt. (1118 Budapest, Bakator u. 13. fsz. 1. 
Cégjegyzékszám: 01-06-777534, adószám: 22384366-2-43), képviseli Dr. Gógl Álmos 
Zalán háziorvos, közreműködő bevonásával biztosítsa az Önkormányzat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Sebők Lajost, Pécsely Község polgármesterét arra, 
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 
Szervénél (8200 Veszprém, Óvári Ferenc. út 7.) a finanszírozási szerződést aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A háziorvos részéről felmerültek további problémák is, 
melyeket megpróbálunk megoldani. Jelezte, hogy kb. két hónapra szüksége lenne egy 
gépkocsira, mert az övé Angliában van és időbe telik, mire hazahozatja. Felmerült az is, hogy 
amíg a praxis finanszírozása nem éri el a havi 900.000 Ft-ot, addig az Önkormányzatok 
egészítsék ki a finanszírozást erre az összegre. Ezeket a kérdéseket a többi Önkormányzattal még 
egyeztetni kell. A tárgyalások eredményéről folyamatosan tájékoztatni fogja a testületet. 
 
 
2./ A Falugondnoki Szolgálat működésének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatosan két dolog 
is felmerült. Az egyik, hogy a szolgálat kisbusza teljesen tönkrement, kizárólag helyi munkálatok 
elvégzésére alkalmas, ezért szükségessé vált egy használható kisbusz beszerzése. Kosztor Lajos 
alpolgármester urat bízta meg a feladattal, aki nagyon sok autókereskedésben járt, keresett 
gépkocsit az interneten is. Sajnos a legtöbb ilyen, kilenc személyes kisbusz rossz állapotban van, 
azért olcsó autót nem talált. Most adódott egy lehetőség Somogy megyében, Kaposvár mellett, 
egy Opel Vivaro kilenc személyes kisbusz megvásárlására 1.200.000 Ft-os áron. Ezt a gépkocsit 
az alpolgármester úr megnézte, és megvételre alkalmasnak találta. Javasolja, hogy hagyja jóvá a 
Képviselő-testület a gépkocsi vásárlást. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

55/2011. (IV. 18.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki szolgálat 
használatában álló gépkocsi cseréjét határozza el, a korábbi gépkocsi rossz műszaki 
állapota miatt. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Tóth és Tölli Kft-vel (7521 
Kaposmérő, Dózsa Gy. u. 22.) adásvételi szerződést kössön, a KVF 254 forgalmi 
rendszámú, Opel Vivaro gépkocsi tárgyában, továbbá felhatalmazza arra, hogy a vételár 
kiegyenlítéséről gondoskodjon. 
A Képviselő-testület a gépkocsi beszerzésének lebonyolításával Kosztor Lajos 
alpolgármestert bízza meg. 
A Képviselő-testület a gépkocsi beszerzésének fedezetét 2011. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 



 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos mások 
dolog, a gépkocsi használati szabályzat megalkotása. Eddig is rendelkezett az Önkormányzat 
ilyen szabályzattal, azonban egy új, részletesebb és a jelenlegi jogszabályi előírásoknak 
megfelelő szabályzatot dolgozott ki a körjegyző úr, amit elfogadásra javasol. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

56/2011. (IV. 18.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét 
képező – Gépjármű üzemeltetési szabályzatot jóváhagyja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Sebők Lajos polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
A Gépjármű üzemeltetési szabályzatot a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
3./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott 
hatáskörben nem történt intézkedés. Az idősek napja rendezvényt május 21-én tartja az 
Önkormányzat, kéri, hogy minél több képviselő menjen el. A 4 falu találkozójának időpontja – a 
többi település rendezvényei miatt- eléggé képlékeny. A Falunapokat- a szokásoknak 
megfelelően – júliusban, a Zádor vári napokat augusztusban tartja az Önkormányzat. 
 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:45 órakor bezárta. 
 

k. m. f. 
 
  ifj. Sebők Lajos     Jurics Tamás 
  polgármester        körjegyző 


