
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. április 02-án, 17:00 

órai kezdettel – Dörgicse, Balatonszőlős és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselő-

testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Pécsely Község Tanácstermében. 

 

Jelen vannak: 

A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: 

  Burgyánné Czibik Éva         polgármester 

  Mészáros József                    alpolgármester 

  Liga Andrea 

  Németh Mónika        

Kósa Gábor     k é p v i s e l ő k 

 

B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: 

Mórocz László   polgármester 

Klepeisz Péter   alpolgármester 

Bácsi Bernadett   képviselő 

Valler Ferenc    képviselő 

 

 

C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

Mlinkó István   polgármester 

Kurucz Attila   alpolgármester 

Deák Attila   képviselő 

Király László   képviselő 

 

D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

Rózsahegyi Tibor              polgármester 

Henn Istvánné    alpolgármester 

Endrődi Miklós    képviselő 

Németh József    képviselő 

 

 



E./ Tanácskozási joggal: 

 

Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja 

  Dr. Ács Károly igazgató Balatonfüredi Rendelőintézet 

  Dr. Balla György háziorvos 

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 

(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 

 

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Megállapította, hogy a balatonszőlősi, a 

pécselyi, a dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott 

meghívó szerint tett javaslatot a napirend elfogadására. (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. 

számú melléklete tartalmazza.) 

 

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 

 

35/2015. (04. 02.) Határozat 

 

Napirend: 

1.) Gógl Álmos Zalán háziorvos felmondása 
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 
 

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (  26/2015. (04. 02.) határozat) 

 

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat 

és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (   35/2015. (04.02.) határozat) 

 

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (  27/2015. (04.02.) határozat) 

 

Napirend tárgyalása 

 



1. Gógl Álmos Zalán háziorvos felmondása 
 

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Mint ismeretes, Dr. Gogl Álmos Zalán 

háziorvos el kívánja adni a praxist, vagy felmondással szeretne távozni. Dr. Balázs Mária 

szeretné megvásárolni a praxist, valamennyi testület találkozott vele, meghallgathatta és 

érdeklődhetett a doktornő iránt másfelől is. A pécselyi testülettel történt előzetes megbeszélés 

alapján mi nem kívánunk a doktornővel feladat-ellátási szerződést kötni, így javaslom, hogy 

erről hozzunk határozatot is. 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el 

 

A pécselyi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

36/2015. (04.02.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván feladat-ellátási szerződést 

kötni Dr. Balázs Mária háziorvossal abban az esetben, ha a háziorvosi praxist Dr. Gogl Álmos 

Zalántól megvásárolja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 

A Dr. Balázs Máriával történő feladat-ellátási szerződéskötés elutasítását a dörgicsei 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatta. 

(27/2015. (04.02.) határozat) 

 

A Dr. Balázs Máriával történő feladat-ellátási szerződéskötés elutasítását a balatonszőlősi 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 

támogatta. (36/2015. (04.02.) határozat) 

 



A Dr. Balázs Máriával történő feladat-ellátási szerződéskötés elutasítását  a vászolyi 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 

támogatta. (28/2015. (04.02.) határozat) 

 

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Dr. Gogl Álmos Zalán kérelmezte szerződése 

közös megegyezéssel történő megszüntetését arra az esetre, ha a praxisjog eladásához nem 

járulunk hozzá. Kérelmében mai vagy holnapi dátummal kéri a szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését úgy, hogy még legyen lehetősége 6 hónapon belül 

értékesíteni a praxist. Azt nyilatkozta továbbá, hogy ingyenesen átadja a praxist abban az 

esetben, ha az önkormányzat találna valakit esetleg. 

 

Dr. Ács Károly: Úgy gondolom, ha hozzájárulnánk, hogy ő is értékesítse a praxist, verseny 

és adott esetben tisztázatlan helyzet alakulna ki. 

 

Deák Attila képviselő Dörgicse: Úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha hozzájárulnánk 

az azonnali megszüntetéshez, így nekünk is mihamarabb lehetne orvosunk. 

 

Kurucz Attila képviselő Dörgicse: Az asszisztensnő foglalkoztatása továbbra is kérdéses, de 

ezt nem nekünk kell megoldani.  

 

Dr. Balla György: A helyettesítést úgy tudom elképzelni, hogy ebben az időszakban az 

asszisztens az önkormányzatok alkalmazottja lenne, mivel nekem, mint helyettesítő orvosnak 

túl nagy felelősséggel járna. A másik lehetőségnek azt látom, hogy a saját asszisztensemmel 

látom el a helyettesítést, de akkor a jelenlegi asszisztensnő problémája nem oldódik meg. 

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Mi a jelenlegi asszisztenst szeretnénk megvédeni. 

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Egyszerűbb lenne, ha a helyettesítő orvos venné 

fel az asszisztenst. Azt mindenki tudja, hogy az asszisztensre lehet számítani, olyan 

szolgáltatásokat vezetett be, amit szeretnénk megtartani. Ha mi választhatunk orvost, lehetne 

szempont, hogy őt vegyék fel. 

 

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A szolgálati lakást is rendbe kell tenni. 

 

Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha a 

jelenlegi háziorvos kipakolja onnan a dolgait. 



Deák Attila képviselő Dörgicse: A közös megegyezés elhúzódhat, ha nem tudunk 

megegyezni a praxisjog kérdésében és megy az idő. 

 

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Én nem gondolom, hogy az Álmos vissza 

szeretne élni a helyzettel, ő biztosan alá fogja írni. 

 

Dr. Balla György: A mai ellátást szívességi alapon végeztem, hiszen nincs még szerződésünk 

a helyettesítésre.  

 

Dr. Ács Károly: Javaslom, hogy a területi ellátási kötelezettséget hirdessék meg úgy, hogy a 

praxisjog további egyeztetést igényel. 

 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Javaslom, hogy feltétellel fogadjuk el a felmondást és 

bízzuk meg Dr. Balla Györgyöt határozott idejű helyettesítésre. 

 

A pécselyi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

37/2015. (04.02.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gogl Álmos Zalán háziorvos 

2015. április 01-jén benyújtott kérelmének teljesítéséhez, amelyben a 2012. december 02-án 

létrejött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kéri 2015. 

április 01. napjával, csak abban az esetben járul hozzá, ha Dr. Gogl Álmos Zalán háziorvos a 

közös megegyezésben lemond a praxisjog értékesítési jogáról, egyben hozzájárul ahhoz, hogy 

a praxisjog Vászoly, Dörgicse, Pécsely és Balatonszőlős Községek Önkormányzataira 

ingyenesen visszaszálljon a szerződés megszűnésének napjával. Pécsely Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös 

megegyezés létrejöttével kapcsolatosan eljárjon és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 

megkötendő szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 



A közös megegyezéssel történő megszüntetés feltételekkel történő elfogadását a dörgicsei 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatta. 

(28/2015. (04.02.) határozat) 

 

A közös megegyezéssel történő megszüntetés feltételekkel történő elfogadását a balatonszőlősi 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 

támogatta. (37/2015. (04.02.) határozat) 

 

A közös megegyezéssel történő megszüntetés feltételekkel történő elfogadását a vászolyi 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 

támogatta. (29/2015. (04.02.) határozat) 

 

 

A pécselyi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

38/2015. (04.02.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Balla György háziorvossal köt 

feladat-ellátási szerződést a háziorvosi helyettesítésre határozott időre, 2015. április 03-tól 

2015. június 30-ig.  

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

feladat-ellátási szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 

A határozott idejű feladat-ellátási szerződés megkötését a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatta. (29/2015. (04.02.) határozat) 

 

A határozott idejű feladat-ellátási szerződés megkötését a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 

igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (38/2015. 

(04.02.) határozat) 

 



 

 

 

 


