
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31-én, 19:00 órai 
kezdettel – Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselő-

testületeivel közösen - megtartott rendkívüli együttes üléséről a pécselyi Kultúrházban 
 

Jelen vannak: 
 
A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: 

Mórocz László   polgármester 
Klepeisz Péter    alpolgármester 
Bácsi Bernadett   képviselő 
Henn Sándor    képviselő 

 
ifj. Dallos Zoltán képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.  
 
B./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

Kis-Pál Miklós   polgármester 
Bogdán Attila    képviselő 
Deák Attila    képviselő 

 
Király László alpolgármester és Szini Erzsébet képviselő jelezték, hogy az ülésen nem tudnak 
részt venni.  
 
C./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: 

ifj.Sebők Lajos   polgármester 
Kosztor Lajos    alpolgármester 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna  képviselő 
Szélesi László    képviselő 
Szücs Sándor    képviselő  18:05 órától 

 
D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

Rózsahegyi Tibor   polgármester 
Vargáné Felföldi Zita   alpolgármester 
Béresiné Kézdy Éva   képviselő 
Henn Istvánné    képviselő 

 
Szabó István képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.  
 
E./ Tanácskozási joggal: 

Cseh Jenőné    körjegyző 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
 
A képviselő-testületek felkérték Sebők Lajos pécselyi polgármestert, az együttes ülés vezetésére. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megállapította, hogy a balatonszőlősi, a pécselyi, a 
dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes. Tájékoztatta a Képviselő-
testületeket arról, hogy a rendkívüli ülést, a háziorvosi szolgálat működése során jelentkező 
problémák azonnal megoldása tette szükségessé, majd a pécselyi testületnek, a vegyes ügyek 
keretében két ügyben kellene döntenie. Javasolja a napirend elfogadását. 
 
A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (74/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 



 
A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

68/2011. (V. 31.) Kt. Határozat 
 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1.) A háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos problémák megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 2.) Vegyes ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirend tárgyalása 
 
1.) A háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos problémák megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Emlékezteti a Képviselő-testületeket arra, hogy a 
korábbi háziorvos felmondását követően nem érdeklődött senki, a praxis iránt, majd Dr. Gógl 
Álmos Zalán végül beadta a pályázatot. A beadást követően, Budai Tamás lebeszélte Dr. Gógl 
Álmos Zalánt arról, hogy elvállalja a háziorvosi teendőket. Ezt követően a polgármesterekkel is 
beszélt az új háziorvos, végül elvállalta a feladatot. Az ÁNTSZ és az OEP gyorsan, rugalmasan 
állt hozzá az orvos-váltáshoz, a doktor úrnak azonban néhány kérdése azóta felmerült. 
Az első, hogy körülbelül két hónap időtartamra, szüksége van egy gépkocsira, amit biztosítunk 
számára. Ez mintegy bruttó 130.000 Ft-ba kerül, a két hónapos időszakra. 
A második probléma, hogy mivel közreműködőként kötöttünk szerződést a doktor úrral, és az 
OEP az Önkormányzat felé finanszíroz, csak 1-es szorzó illeti meg. Ezért, kéri, hogy amíg nem 
éri el a havi 900.000 Ft-ot a finanszírozás, addig egészítsék ki az Önkormányzatok erre az 
összegre. A későbbiekben – amikor a doktor úrral fog szerződni az OEP, az 1-es szorzó helyett, 
1.3-as szorzót fognak majd alkalmazni. 
A harmadik gond, hogy a rendelő és az eszközök átadásánál kiderült, hogy fogyóeszközök 
hiányoznak a készenléti táskából. Ennek a költsége, mintegy 300.000 Ft lenne. 
A negyedik felvetés, hogy 2011. október 31-ig az Önkormányzatoknak kellene foglalkoztatni az 
asszisztensnőt. 
 
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Addig, amíg a doktor úr nem mond véglegesen 
igent a praxisra, addig nem vagyunk hajlandóak fizeti, egy fillért sem. 
 
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Meg kell előlegezi a doktor út által kért dolgokat, de 
ha felmond és itt hagyja a praxist, akkor kamatostul vissza kell fizettetni vele a juttatásokat. 
 
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Kártyaszám-emeléssel lehetne a praxist rentábilissá 
tenni. A mencshelyi Képviselő-testület esetleg hozzájárulna a praxis körzetváltáshoz, de erről 
még dönteniük kell és körül kell járni a kérdést. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja, hogy a Képviselő-testületek támogassák Dr. 
Gógl Álmos Zalán kéréseit, amennyiben a doktor úr véglegesen elvállalja a praxist. 



Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvosnak a gépkocsi bérlésre és az orvosi készenléti táska feltöltésére 
irányuló kérelmét a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta. (75/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvosnak a gépkocsi bérlésre és az orvosi készenléti táska feltöltésére 
irányuló kérelmét a dörgicsei Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta. (27/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 
 
A pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg: 
 

69/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Balatonszőlős, Dörgicse 
és Vászoly Önkormányzataival közösen – a háziorvosi teendőket közreműködőként 
ellátó Dr. Gógl Álmos Zalán kérésére hozzájárul, 2011. május 3-tól 2011. június 30-
ig terjedő időszakra bruttó 130.000 Ft erejéig a gépkocsi bérléshez, továbbá az orvosi 
készenléti táska bruttó 300.000 Ft összegben történő feltöltéséhez, amennyiben Dr. 
Gógl Álmos Zalán a háziorvosi praxis működtetését hosszú távon vállalja. Ellenkező 
esetben, a többlet-támogatásokat kamatokkal együtt vissza kell fizetnie az 
Önkormányzatoknak. 
2. Az 1. pontban körülírt költségek megosztását az Önkormányzatok ¼-¼ arányban 
viselik. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvosnak a gépkocsi bérlésre és az orvosi készenléti táska feltöltésére 
irányuló kérelmét a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta. (24/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja, hogy a Képviselő-testületek támogassák Dr. 
Gógl Álmos Zalánnak, a finanszírozás-kiegészítésére vonatkozó kérését is., amennyiben a doktor 
úr véglegesen elvállalja a praxist. 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvosnak a finanszírozás-kiegészítésre irányuló kérelmét a 
balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag támogatta. (76/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvosnak a finanszírozás-kiegészítésre irányuló kérelmét a dörgicsei 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 
támogatta. (28/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 
 
A pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg: 
 

70/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Balatonszőlős, Dörgicse 
és Vászoly Önkormányzataival közösen – a háziorvosi teendőket közreműködőként 
ellátó Dr. Gógl Álmos Zalán kérésére kiegészítő támogatást nyújt, addig az 
időpontig, amíg az OEP finanszírozás eléri, vagy meghaladja a 900.000 Ft-ot. A 



finanszírozás-kiegészítés összege, az OEP által nyújtott finanszírozás és 900.000 Ft 
közötti összeg különbözete. A kiegészítés abban az esetben esedékes, amennyiben 
Dr. Gógl Álmos Zalán a háziorvosi praxis működtetését hosszú távon vállalja. 
Ellenkező esetben, a többlet-támogatásokat kamatokkal együtt vissza kell fizetnie az 
Önkormányzatoknak. 
2. Az 1. pontban körülírt költségek megosztását az Önkormányzatok, a területükről a 
praxisban található kártyaszámok arányában viselik. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvosnak a finanszírozás-kiegészítésre irányuló kérelmét a vászolyi 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 
támogatta. (25/2011. (V. 31.) Kt. határozat) 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja, hogy a Képviselő-testületek írjanak ki 
pályázatot, a háziorvosi szolgálat asszisztensi állásának betöltésére, Dr. Gógl Álmos Zalán 
kérésének megfelelően. 
 
A háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátására kiírandó pályázatot, a balatonszőlősi 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
támogatta. (77/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 
A háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátására kiírandó pályázatot, a dörgicsei 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
támogatta. (29/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 
A pécselyi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 
71/2011. (V. 31.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatot ír ki, a 
háziorvosi körzetben, területi asszisztensi állásra. A részletes pályázati kiírás jelen 
határozat mellékletét képezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
A pályázati kiírást jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékelte tartalmazza 

 
A háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátására kiírandó pályázatot, a vászolyi 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
támogatta. (26/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 
 
2.) Vegyes ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: A következő két téma, csak a pécselyi Képviselő-
testületet érinti 
 



I. Susanne Daucher kérelme 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szóban ismerteti Susane Daucher kérelmét, melyben a 
korábbi kérelmezett és jóváhagyott területbérlést kívánja módosítani. 
(2. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, adja bérbe a kérelmezőnek, a kért területet, 5.000 Ft/év 
összegért és kössön vele határozott idejű szerződést, 2011. december 31. napjáig. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

72/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét képező – 
bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza ifj. Sebők Lajos 
polgármestert arra, hogy Susanne Daucher pécselyi lakossal – a bérleti szerződést megkösse. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

 
II. Susanne Daucher kérelme 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szóban ismerteti Nagy Klaudia kérelmét, melyben az 
általa bérelt helyiség bérbeadásához kér hozzájárulást. 
(4. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, járuljon hozzá a bérbeadáshoz. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

73/2011. (V. 31.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Klaudia balatonszőlősi lakos 
kérelmét – amely a pécselyi 357/2. hrsz-ú ingatlanból, a kérelmező által bérelt helyiség 
2011. június 1. napjától 2012. június 1. napjáig terjedő időszakra vonatkozó bérbeadására 
irányul – támogatja. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Klaudia balatonszőlősi lakos, Németh 
Mónika Pécsely, Hosszú u. 79/C. szám alatti lakosnak 2011. június 1. napjától 2012. június 
1. napjáig terjedő időszakra a pécselyi 357/2. hrsz-ú ingatlanból, Nagy Klaudia által, az 
Önkormányzattól bérelt helyiséget bérbe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Sebők Lajos polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:30 órakor bezárta. 
 

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


