
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 25-én, 
15:00 órai kezdettel – Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselő-

testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről a pécselyi Kultúrházban 
 

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

Mórocz László   polgármester 
Klepeisz Péter    alpolgármester 
Bácsi Bernadett   képviselő 

 
ifj. Dallos Zoltán és Henn Sándor és képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni.  
 
B./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

Kis-Pál Miklós   polgármester 
Király László    alpolgármester 
Bogdán Attila    képviselő 
Deák Attila    képviselő 
Szini Erzsébet    képviselő 

 
C./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: 

ifj.Sebők Lajos   polgármester 
Kosztor Lajos    alpolgármester 
Szélesi László    képviselő 

 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna és Szücs Sándor képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak 
részt venni. 
 
D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

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

 
E./ Tanácskozási joggal: 

Cseh Jenőné    körjegyző 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
 
ifj. Sebők Lajos 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. 
(1. sz. melléklet) 
 
 
A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

35/2011. (III. 25.) Kt. Határozat 
 
 



Napirend: 
 
1.) A háziorvosi szolgálat működtetésének megtárgyalása 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 
2.) A védőnői szolgálat működtetésének megtárgyalása 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 3.) Az óvodai konyha üzemeltetésére (iskolai, óvodai étkeztetés biztosítására) kiírt pályázat 

megtárgyalása 
 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4.) Vegyes ügyek 
 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (34/2011. (III.25.) Kt. határozat) 
 
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirend tárgyalása 
 
1.) A háziorvosi szolgálat működtetésének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Mint ismeretes, a háziorvosi praxis működtető Budai és 
Tímár Bt. felmondta a feladat-ellátási szerződést. A felmondási idő alatt – 2011. február 1-től 
2011. április 30-ig – még ellátják a háziorvosi teendőket. Pécsely Község Önkormányzata – a 
másik három település megbízásából – pályázatot hirdetett a praxis működtetésére. A 
meghirdetett pályázatra egy jelentkezés érkezett, Dr. Gógl Álmos Zalán részéről. Ismerteti a 
pályázatot. 
(2. sz. melléklet) 
 
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Tájékoztatja a Képviselő-testületeket arról, hogy 
előzetesen beszélgetést folytatott a pályázóval. Összességében jó benyomást keltett. Fiatal kora 
ellenére sok területen, nagy tapasztalatot szerzett, támogatja a pályázatot. Szeretné, ha egy olyan 
orvosi praxis alakulna ki, ahol megelőzik a betegségeket, nem csak utólag kezelik. Fontosnak 
tartja, hogy állandó kapcsolat legyen orvos és beteg között. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szintén támogatja a pályázatot. Elmondja, hogy a 
pályázó praxisjoggal nem rendelkezik, ezért azt tartaná legegyszerűbbnek, ha a praxisjog 
átadásra kerülne.  
 
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Vászoly is támogatja a pályázót. A doktor úr – amint 
megjön külföldről – személyesen is szeretne bemutatkozni az Önkormányzatoknak és bemutatná 
a helyettesítő kolléganőjét is. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja, hogy a pályázatról döntsenek a Képviselő-
testületek. 
 
A balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg: 
 
 



36/2011. (III. 25.) Kt. Határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Balatonszőlős, 
Pécsely, Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatai által, a háziorvosi teendők 
ellátására kiírt pályázatra – Dr. Gógl Álmos Zalán által benyújtott pályázati anyagot 
megismerte, megtárgyalta, a háziorvosi teendők ellátásával Dr. Gógl Álmos Zalánt 
bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat 
feladat-ellátási kötelezettségét átadó megbízási szerződést – valamennyi jogszabályi 
feltétel fennállása esetén – kösse meg Dr. Gógl Álmos Zalánnal. 

 
Felelős: Mórocz László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Dr. Gógl Álmos Zalán pályázatát a háziorvosi teendők ellátására, a dörgicsei Képviselő-testület 
5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (19/2011. (III. 
25.) Kt. határozat) 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán pályázatát a háziorvosi teendők ellátására, a pécselyi Képviselő-testület 3 
igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (35/2011. (III. 
25.) Kt. határozat) 
 
Dr. Gógl Álmos Zalán pályázatát a háziorvosi teendők ellátására, a vászolyi Képviselő-testület 5 
igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (14/2011. (III. 
25.) Kt. határozat) 
 
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Javasolja, hogy a háziorvossal megkötendő megbízási 
szerződés kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a háziorvosnak milyen eszközfenntartási, 
működtetési feladatai vannak, továbbá, hogy a gyógyszerkészlet finanszírozását ki vállalja. 
 
Jurics Tamás körjegyző: A szerződés végleges szövegének megállapításakor valamennyi 
javaslatot – amelyet mindkét fél elfogad – beépítem a szerződésbe. 
 
 
2.) A védőnői szolgálat működtetésének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Tájékoztatja Képviselő-testületeket arról, hogy a 
védőnői szolgálatot ellátó Kovács Károlyné, nyugdíjazását kérte az Önkormányzatoktól.  
(3. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy Kovács Károlynét – a törvény szerint kötelező – négy hónapra mentsék fel a 
testületek a munkavégzés alól, így 2011. július 1. napjától felmentési idejét tölthetné, 2011. 
október 31-ig. 
A balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg: 

 
37/2011. (III. 25.) Kt. Határozat 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Károlyné 
védőnő nyugdíjazási kérelmét megtárgyalta és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény alapján, 2011. július 1-től 2011. október 31-ig terjedő 
időszakra mentesíti a munkavégzés alól. A Képviselő-testület Felhatalmazza a 
polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Mórocz László polgármester 
Határidő: azonnal 



 
Kovács Károlyné nyugdíjazási kérelmét, a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (20/2011. (III. 25.) Kt. határozat) 
 
Kovács Károlyné nyugdíjazási kérelmét, a pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (36/2011. (III. 25.) Kt. határozat) 
 
Kovács Károlyné nyugdíjazási kérelmét, a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (15/2011. (III. 25.) Kt. határozat) 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja, hogy védőnői állásra írjanak ki pályázatot a 
Képviselő-testületek. A pályázati kiírás tervezetét valamennyi Képviselő-testületi tag megkapta. 
A védőnő közalkalmazott, ezért a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozik rá, így 
a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján közzé kell tenni a pályázatot. Szóban ismerteti az 
írásos előterjesztést. 
 
A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 
38/2011. (III. 25.) Kt. Határozat 

 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatot ír ki 
területi védőnői állásra. A részletes pályázati kiírás jelen határozat mellékletét 
képezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Felelős: Mórocz László polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
A pályázati kiírást jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékelte tartalmazza 

 
A védőnői szolgálat ellátására kiírandó pályázatot, a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (21/2011. (III. 25.) 
Kt. határozat) 
 
A védőnői szolgálat ellátására kiírandó pályázatot, a pécselyi Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (37/2011. (III. 25.) 
Kt. határozat 
 
A védőnői szolgálat ellátására kiírandó pályázatot, a vászolyi Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (16/2011. (III. 25.) 
Kt. határozat) 
 
 
3.) Az óvodai konyha üzemeltetésére (iskolai, óvodai étkeztetés biztosítására) kiírt pályázat 
megtárgyalása 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzata a napirendi pontban nem érintett, ezért annak 
tárgyalásán nem vesz részt. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Részletesen ismereti az óvodai konyha bérbeadásának 
előzményeit. A 2010. június 3-án megtartott együttes ülésen nem sikerült valamennyi település 
által elfogadott pályázót találni, ezért akkor eredménytelenül zárult a pályázat és az eddigi 



üzemeltető biztosította továbbra is az étkezést, 2011. június 30. napjáig. A választásokat és azok 
eredményét meg kellett várni, ezután kerülhetett sor, a pályázat ismételt kiírására. Az új 
pályázati kiírásra öt pályázat érkezett. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Úgy tudja, hogy Dörgicse és Vászoly már döntött 
ebben a kérdésben, ezért javasolja, hogy most a pécselyi Képviselő-testület is döntsön. 
 
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Javasolja, hogy előbb tájékoztassák a saját döntésükről 
a testületek a többieket. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Felkéri Dörgicse és Vászoly polgármestereit, hogy 
tájékoztassák a döntésükről az együttes ülést. 
 
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Mi testületi ülésen tárgyaltunk és a Természetes 
Konyha Kft. ajánlatát fogadtuk el. (7/2011. (II.11.) Kt. határozat) 
 
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A vászolyi Képviselő-testület is a Természetes 
Konyha Kft. pályázatát találta a legjobbnak, ezért ezt a pályázatot fogadták el. (3/2011. (II.8.) Kt. 
határozat) 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Kéri, hogy a pécselyi Képviselő-testület tagjai 
szavazzanak a felsorolt ajánlatokra. 
 
Az benyújtott pályázók nevét ábécé sorrendben olvassa fel. 

1. Bakony GASZT Zrt.  - 0 szavazat 
2. Gál István   - 0 szavazat 
3. Hullay Krisztián  - 0 szavazat 
4. Pataki Sándor   - 0 szavazat 
5. Természetes Konyha Kft. - 3 szavazat 

 
 
A pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazat 0 ellenszavazat 0 tartózkodás mellett, a 
Természetes Konyha Kft. pályázatát fogadta el. (38/2011. (III. 25.) Kt Határozat) 
az alábbi határozatot hozta meg: 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megállapítja, hogy az óvodai konyha üzemeltetésére 
(iskolai, óvodai étkeztetés biztosítására) kiírt pályázat eredményes volt., mivel mindhárom 
Önkormányzat egyazon pályázó mellett foglalt állást, így 2011. július 1. napjától, a Természetes 
Konyha Kft. fogja biztosítani a szolgáltatást. 
 
 
4.) Vegyes ügyek 
 
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: A Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
kialakításához szükség van az Önkormányzatok részvételére annak érdekében, hogy a helyi 
idegenforgalmi adót biztosítani tudják a TDM számára. 2011. május 1-ig kell a pályázatokat 
benyújtani. Jelenleg a TDM regisztráció kapcsán lehet döntést hozni, a testületeknek. 
 
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Az energetikai pályázatok kapcsán, az óvodára 
javasloják benyújtani a pályázatot, együttesen. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: A négy település együttesen köt pályázatot a 
pályázatíró céggel, azonban a településeknek eltérőek a lehetőségeik, első sorban az önerő 



mértékében. Turisztikai területen is lesznek pályázatok, amit össze lehetne fűzni és egy pályázat 
keretében benyújtani. Tájékoztatja a településeket arról, hogy a 4 falu találkozója 2011. július 2-
án kerül megrendezésre, Pécselyen. 
 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 15:35 órakor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

Mórocz László      Jurics Tamás 
 polgármester         körjegyző 


