JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonrendes Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2019. november 26-án (szerdán) 16:10 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános,
együttes üléséről.
Az ülés helye: Révfülöp Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Vella Zsolt
polgármester
Kovács József
alpolgármester
Gáspár József
képviselő
Miklai Zsuzsanna
képviselő
(4 fő)
Tóth Gábor képviselő jelezte távolmaradását.
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Lenner István
polgármester
Schöck Ferenc Istvánné
alpolgármester
Csabáné Varga Anikó
képviselő
Kuti Istvánné
képviselő
Péringer Martina
képviselő (5 fő)
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Kondor Géza
polgármester
Miklós Tamás
képviselő
Slemmer József János
képviselő
Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő
Zsifkovics Szilvia
képviselő (5 fő)
Szabó Sándor Pál képviselő jelezte késését, Török Péter képviselő jelezte távolmaradását.
A meghívottakból jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző Kővágóörsi KÖH, Wolf Viktória jegyző
Badacsonytomaji KÖH
Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
révfülöpi testület határozatképes, 5 fő jelen van. Szabó Sándor Pál képviselő jelezte késését,
Török Péter képviselő jelezte távolmaradását.
Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Megállapítja, hogy az ábrahámhegyi testület
határozatképes, 4 fő jelen van. Tóth Gábor képviselő jelezte távolmaradását.
Lenner István polgármester (Balatonrendes): Megállapítja, hogy a balatonrendesi testület
határozatképes, 5 fő jelen van.
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Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok
elfogadását, melyet ismertet, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2019. (XI.26.) határozata
A 2019. november 26-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 26-i együttes ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. Feladat-ellátási szerződés kötése háziorvosi feladatok ellátására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István
polgármester
2. Háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz önkormányzati
támogatás biztosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István
polgármester
Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok
elfogadását, melyet ismertet, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2019. (XI.26.) határozata
A 2019. november 26-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 26-i együttes ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. Feladat-ellátási szerződés kötése háziorvosi feladatok ellátására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István
polgármester
2. Háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz önkormányzati
támogatás biztosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István
polgármester
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Lenner István polgármester (Balatonrendes): Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok
elfogadását, melyet ismertet, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2019. (XI.26.) határozata
A 2019. november 26-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 26-i együttes ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. Feladat-ellátási szerződés kötése háziorvosi feladatok ellátására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István
polgármester
2. Háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz önkormányzati
támogatás biztosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István
polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Feladat-ellátási szerződés kötése háziorvosi feladatok ellátására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István polgármester
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Kéri dr. Szabó Tímea jegyző asszony segítségét a
napirend ismertetéséhez.
dr. Szabó Tímea jegyző (Kővágóörsi KÖH): Ez a folyamat már a májusi együttes ülésen
elkezdődött. Akkor döntés született arról, hogy előszerződést kötnek a települések a doktor
úrral, illetve az általa képviselt Kft.-vel. Ez a folyamat azonban megakadt, most vannak abban
a helyzetben, hogy lehetőség nyílik a befejezésére. Most kell ezeket a dokumentumokat
elfogadni, illetve benyújtani engedélyeztetésre. Egyszerre kerül az előszerződés és a feladat
ellátási szerződés is benyújtásra, az engedélyező szervvel egyeztetve, az időhiány okán, más
lehetőség már nincs. A feladat ellátási szerződés a jelenleginek a tartalma alapján készült. A
kiküldött anyaghoz képest a doktor úr a tegnapi napon elküldte javaslatait, ezek a most kiosztott
anyagban dőlt betűvel szerepelnek. A rendelési időt kell megnézni, hogy mindenkinek
megfelel-e. A dőlt betűs részhez is, annyi változás lenne, hogy az ÁNTSZ jelezte, a 6.1.4.
pontban szereplő feladatokat kihagynák most, arra később Révfülöp köt külön megállapodást a
doktor úrral. A határozati javaslatban ennek a megállapodás jóváhagyásán túl még szerepel,
hogy a jelenleg hatályban lévő szerződést közös megegyezéssel november 30.-ával
megszüntetnék a Németh doktor úrral.
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Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Köszöni az ismertetést. Amire tudnak, válaszolnak,
és Vizeli doktor úr jelezte, hogy telefonon elérhető lesz az ülés folyamán. Javasolja, hogy a
polgármester urak, képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Csabáné Varga Anikó képviselő (Balatonrendes): A balatonrendesi rendelési idővel
kapcsolatban szeretné, ha kedden délután is lenne rendelés, ugyanúgy, mint eddig volt.
Miklós Tamás képviselő (Révfülöp): Kifogásolja, hogy kedden egyáltalán nincs rendelés
Révfülöpön, az új rendelési idő tervezet szerint. És délutánonként egyáltalán nincs rendelés
egyik településen sem.
16:20 órakor Szabó Sándor Pál képviselő (Révfülöp) megérkezett az ülésre.
Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): A 9. pontnál van a kihúzott mondat, illetve tisztán
látszik, hogy egyik településen sincs délután rendelés. Vélelmezi, hogy ennek van valami oka,
komplexen kellene ezt kezelni. Fontos, hogy a délutáni rendelési idő megmaradjon mindhárom
településen. A 11. pontban nem eléggé meghatározó az, hogy Megbízott részt vesz az ügyeleti
feladatok ellátásában, ez komoly probléma volt a kistérségi üléseken az elmúlt időszakban is.
Nem ró rá olyan kötelezettséget, hogy muszáj, kötelező vállalnia hétvégi ügyeletet. Az, hogy
részt vesz, egy eléggé gyenge meghatározás.
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Köteles részt venni, akkor legyen így.
Wolf Viktória jegyző (Badacsonytomaji KÖH): A 10. pontban a helyettesítés, a távollét egy
óriási probléma tud lenni, ne csak a betegeket tájékoztassa arról, hogy egy rövidebb-hosszabb
szabadságra megy és a helyettesítéséről is rendelkezik, hanem a támogató önkormányzatokat
is.
Péringer Martina képviselő (Balatonrendes): A vérvételi idő ugyanúgy megmarad hétfő
reggel?
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Igen 8-9 óráig, mint eddig.
Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő (Révfülöp): A helyettes orvossal kapcsolatban
érdeklődne, pár napig nem volt doktor úr, a zánkai doktor volt kiírva helyettesként. A helyettest
ki határozza meg? A korábbi években Kővágóörssel volt egy jó kapcsolat.
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): A háziorvos dönti el, hogy kivel szerződik.
16:30 - 16:48 óra között távbeszélőn egyeztetés folyik, Dr. Vizeli József Mihály orvossal a
felmerült kérdésekkel kapcsolatban.
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Kéri a jegyző asszonyokat, hogy foglalják össze a
testületeknek a módosításokat.
dr. Szabó Tímea jegyző (Kővágóörsi KÖH): Ismerteti a feladat-ellátási szerződéssel
kapcsolatos módosításokat: Az ülés elején kiosztott, a kiküldötthöz képest a doktor úr
észrevételeit dőlt betűvel tartalmazó tervezethez képest a 6.1.4. pont kiegészülne azzal, hogy a
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján; a 6.2.3. és a 11.
pontokban a részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában helyett köteles részt venni; a 9. pont
marad úgy, ahogy eredetileg kiküldésre került; a 10. pont kiegészül azzal, hogy a
helyettesítésről a Megbízókat is köteles tájékoztatni.
(Az elfogadott feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2019. (XI.26.) határozata
Háziorvosi feladatok ellátására szerződés kötéséről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp-ÁbrahámhegyBalatonrendes körzet háziorvosi feladatai ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Vindelici
Korlátolt felelősségű Társasággal (székhely: 8253 Révfülöp, Káli út 6.; adószám: 267614062-19; cégjegyzékszám: 19-09-520581; képviseli: Dr. Vizeli József Mihály, ügyvezető; személyes közreműködésre kötelezett Dr. Vizeli József Mihály háziorvos-).
A feladat-ellátási szerződés tervezetét megismerte, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert
az aláírására.
Elhatározza, hogy a Révfülöp-Ábrahámhegy-Balatonrendes körzet háziorvosi feladatai
ellátására Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvossal 2000. január 31-én kötött megállapodást
közös megegyezéssel 2019. november 30-i hatállyal megszünteti.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2019. november 28.
Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2019. (XI.26.) határozata
Háziorvosi feladatok ellátására szerződés kötéséről
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp-ÁbrahámhegyBalatonrendes körzet háziorvosi feladatai ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Vindelici
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Korlátolt felelősségű Társasággal (székhely: 8253 Révfülöp, Káli út 6.; adószám: 267614062-19; cégjegyzékszám: 19-09-520581; képviseli: Dr. Vizeli József Mihály, ügyvezető; személyes közreműködésre kötelezett Dr. Vizeli József Mihály háziorvos-).
A feladat-ellátási szerződés tervezetét megismerte, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert
az aláírására.
Elhatározza, hogy a Révfülöp-Ábrahámhegy-Balatonrendes körzet háziorvosi feladatai
ellátására Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvossal 2000. január 31-én kötött megállapodást
közös megegyezéssel 2019. november 30-i hatállyal megszünteti.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2019. november 28.
Lenner István polgármester (Balatonrendes): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2019. (XI.26.) határozata
Háziorvosi feladatok ellátására szerződés kötéséről
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp-ÁbrahámhegyBalatonrendes körzet háziorvosi feladatai ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Vindelici
Korlátolt felelősségű Társasággal (székhely: 8253 Révfülöp, Káli út 6.; adószám: 267614062-19; cégjegyzékszám: 19-09-520581; képviseli: Dr. Vizeli József Mihály, ügyvezető; személyes közreműködésre kötelezett Dr. Vizeli József Mihály háziorvos-).
A feladat-ellátási szerződés tervezetét megismerte, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert
az aláírására.
Elhatározza, hogy a Révfülöp-Ábrahámhegy-Balatonrendes körzet háziorvosi feladatai
ellátására Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvossal 2000. január 31-én kötött megállapodást
közös megegyezéssel 2019. november 30-i hatállyal megszünteti.
Felelős: Lenner István polgármester
Határidő: 2019. november 28.
16:52 – 17:06 óra között távbeszélőn ismételt egyeztetés folyik Dr. Vizeli József Mihály
orvossal.
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2. Háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz önkormányzati támogatás
biztosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester, Vella Zsolt polgármester, Lenner István polgármester
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés,
észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
A lakosságarányosan fizetendő összegek az ülést megelőzően egyeztetésre kerültek.
Wolf Viktória jegyző (Badacsonytomaji KÖH): Egy kérésük lenne a tekintetben.
Költségvetési rendelet módosításán vannak túl, minden egyes momentummal egyetértve,
nyílván Képviselő-testületi döntéstől függően, annyit kérnek korrigálni, hogy az eredeti
határozatban az általános tartalék terhére rendelkezett Ábrahámhegy Község Önkormányzata.
Itt módosítanák azzal, hogy Ábrahámhegy a 2019. évi költségvetésében a működési keret
terhére biztosítja a szükséges forrást a finanszírozáshoz. Köszöni.
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Van-e még kérdés, észrevétel?
dr. Szabó Tímea jegyző (Kővágóörsi KÖH): Nemcsak az összegszerűségről beszéltek,
hanem a visszafizetési kötelezettség esetén, az időarányos, évente 20%-os visszafizetésről.
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Igen, ha a praxist a doktor úr eladná, akkor
időarányosan vissza kell fizetnie az összeget.
Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott
kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2019. (XI.26.) határozata
A 71/2019. (V. 09.) határozat módosításáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szándéknyilatkozat a háziorvosi
praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz nyújtandó önkormányzati támogatásról”
szóló 71/2019. (V. 09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A praxisjog megvásárlásához nyújtott egyszeri támogatás Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatára lakosságarányosan jutó összege 620. 400 Ft.
A gépjármű vásárlásához nyújtott egyszeri támogatás Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára
lakosságarányosan jutó összege 930. 600 Ft.
Az arra az esetre kikötött visszafizetési kötelezettség, ha a háziorvos a feladatellátást a
működési engedély kiadásától számított 5 évig nem biztosítja, időarányosan, évenkénti 20 %al csökkentett mértékben terheli a támogatott háziorvost a mindenkori jegybanki alapkamattal
növelt összegben.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
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Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2019. (XI.26.) határozata
A 84/2019. (V. 09.) határozat módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szándéknyilatkozat a háziorvosi
praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz nyújtandó önkormányzati támogatásról”
szóló 84/2019. (V. 09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A praxisjog megvásárlásához nyújtott egyszeri támogatás Ábrahámhegy Község
Önkormányzatára lakosságarányosan jutó összege 296. 900 Ft.
A gépjármű vásárlásához nyújtott egyszeri támogatás Ábrahámhegy Község Önkormányzatára
lakosságarányosan jutó összege 445. 350 Ft.
Az Önkormányzat a támogatás összegét a 2019. évi költségvetésben a működési keret terhére
biztosítja.
Az arra az esetre kikötött visszafizetési kötelezettség, ha a háziorvos a feladatellátást a
működési engedély kiadásától számított 5 évig nem biztosítja, időarányosan, évenkénti 20 %al csökkentett mértékben terheli a támogatott háziorvost a mindenkori jegybanki alapkamattal
növelt összegben.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Lenner István polgármester (Balatonrendes): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2019. (XI.26.) határozata
Az 56/2019. (V. 09.) határozat módosításáról
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szándéknyilatkozat a háziorvosi
praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz nyújtandó önkormányzati támogatásról”
szóló 56/2019. (V. 09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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A támogatás lakosságarányosan Balatonrendes Község Önkormányzatára jutó része – praxis
megvásárlásához: 82. 700 Ft, gépjármű vásárláshoz: 124. 050 Ft – finanszírozását a Képviselőtestület vállalja.
Az arra az esetre kikötött visszafizetési kötelezettség, ha a háziorvos a feladatellátást a
működési engedély kiadásától számított 5 évig nem biztosítja, időarányosan, évenkénti 20 %al csökkentett mértékben terheli a támogatott háziorvost a mindenkori jegybanki alapkamattal
növelt összegben.
Felelős: Lenner István polgármester
Határidő: azonnal
Kondor Géza polgármester (Révfülöp): A napirendi pontok végére értek, megköszöni a
részvételt, az együttes testületi ülést 17:12 órakor bezárja.

K.m.f.

Kondor Géza
Révfülöp polgármestere

Vella Zsolt
Lenner István
Ábrahámhegy polgármestere Balatonrendes polgármestere

dr. Szabó Tímea
jegyző
Kővágóörsi KÖH

Wolf Viktória
jegyző
Badacsonytomaji KÖH
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