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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonrendes Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete 2019. május 9-én (csütörtökön) 16:30 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 

                        Homonnay Zsombor  képviselő       (4 fő) 

                         

Zavari Judit Andrea képviselő jelezte távolmaradását. 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

  Fuchs Henrik  polgármester 

  Kuti Istvánné  alpolgármester 

  Csabáné Varga Anikó képviselő 

  Piros Zita  képviselő  (4 fő) 

 

Perger János képviselő jelezte távolmaradását. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Simon László  képviselő  

  Slemmer József János képviselő   

                       Sümegi Gábor  képviselő        (7 fő) 

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző Kővágóörsi KÖH, 

Wolf Viktória jegyző Badacsonytomaji KÖH, Dr. Németh Csaba háziorvos, Dr. Vizeli József 

Mihály háziorvos jelölt 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

révfülöpi testület határozatképes, 7 fő jelen van.  

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Megállapítja, hogy a balatonrendesi testület 

határozatképes, 4 fő jelen van. Perger János képviselő jelezte távolmaradását. 

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Megállapítja, hogy az ábrahámhegyi testület 

határozatképes, 4 fő jelen van. Zavari Judit Andrea képviselő jelezte távolmaradását.  
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Kondor Géza polgármester (Révfülöp): A napirendek előtt Dr. Németh Csaba pár szóval 

elmondaná a helyzetet, hogy mi fog történni, hogy áll az ügy, utána átadná a szót Dr. Vizeli 

Józsefnek, aki elmondaná terveit, eddigi tapasztalatait. Javasolja a meghívó szerinti napirendi 

pontok elfogadását, melyet ismertet, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 

 

69/2019. (V.09.) határozata 

 

A 2019. május 9-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 9-i együttes ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

  

1.) Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztása 

2.) Szándéknyilatkozat a praxis megvásárlásához nyújtandó önkormányzati támogatásról 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok 

elfogadását, melyet ismertet, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:  

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 

 

54/2019. (V.09.) határozata 

 

A 2019. május 9-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 9-i együttes ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1.) Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztása 

2.) Szándéknyilatkozat a praxis megvásárlásához nyújtandó önkormányzati támogatásról 

 

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 

 

82/2019. (V.09.) határozata 
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A 2019. május 9-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 9-i együttes ülés 

napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1.) Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztása 

2.) Szándéknyilatkozat a praxis megvásárlásához nyújtandó önkormányzati támogatásról 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

1. Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Átadja a szót Dr. Németh Csabának. 

 

Dr. Németh Csaba: 28 éve már, hogy átvette a praxist elődjétől. 12 éve nyugdíjas és ebben a 

hónapban lesz 72 éves. Úgy gondolta, most már vissza kell vonulnia, egészsége sem olyan már, 

mint régen. Kb. 1 éve keresi az utódját, Vizeli doktor úr nagyjából egy évvel ezelőtt jelentkezett, 

Tapolcán egy ügyeletben beszélgettek először. Községünk nagy szülöttje Kellermayer Miklós 

professzor úr kifejezetten támogatta Vizeli doktor utódlását, ő nagy tisztelője a professzor 

úrnak, így elhiszi, hogy tisztességgel, lelkesedéssel fogja ellátni, Vizeli doktor a praxist az 

elkövetkező években. Nagyon szerette ezt a 3 községet, köszöni. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Köszöni szépen. Átadja a szót, Dr. Vizeli Józsefnek. 

 

Dr. Vizeli József Mihály: Nagyjából 1 éve találkozott Németh doktor úrral, a tapolcai 

ügyeletben átbeszélték ezeket a dolgokat. Kellermayer professzor úrtól hallott először erről a 

lehetőségről. Tapolcán nőtt fel, ott járt gimnáziumba, majd Pécsre került az orvosi egyetemre, 

először fogorvos szeretett volna lenni, utána áttért a humán medicinára. Nős, felesége most 

végzi az egyetemi évei végét, szintén orvosi végzettségűvé válik, Veszprémben kapott 

radiológiai osztályon munkakört. Pécsett avanzsálódott, a pécsi egyetem keretei között végzi a 

szakorvosi képzést, egy 2000 kártyás háziorvosi praxisban töltötte ezt, mellette ügyeletet vállalt 

a Budai Irgalmasrendi Kórházban, a hospice, krónikus osztályokon, ez havonta 3-4 alkalom 

volt, illetve Komlón vállalt vegyes ügyeletet, havonta kétszer. Jelenleg Szigligeten, Raposkán 

dolgozik. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Azt gondolja, hogy 1 éve zajlik ez a dolog, kb. 3-4 

hónapja kapta meg a bizalmat a doktor úrtól és a polgármester uraktól, hogy ő tárgyaljon, az ő 

elérhetőségei voltak megadva a praxis meghirdetésével kapcsolatban. Vizeli doktor urat kivéve, 

nagyon komoly érdeklődés nincs, részéről támogatja. Javasolja, hogy a polgármester urak, 

képviselők tegyék fel kérdéseiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 

 

70/2019. (V.09.) határozata 

 

Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztásáról 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 

vonatkozóan, hogy a Révfülöp, Balatonrendes, Ábrahámhegy háziorvosi körzetre - a praxisjog 

engedélyezésére jogosult JNI véleményének kikérését követően - praxisjogot megszerezni 

kívánó orvossal (Dr. Vizeli József Mihály) az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván 

kötni, erről a felek előszerződést kötnek.  

Az előszerződés a hatályos jogszabályok és a jelenlegi feladat ellátási szerződésben foglaltak 

alapján kerül előkészítésre.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 

- a praxisjog engedélyezésére jogosult JNI véleményének alapján - történő előszerződés 

megkötésére, és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 

 

55/2019. (V.09.) határozata 

 

Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztásáról 
 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 

vonatkozóan, hogy a Révfülöp, Balatonrendes, Ábrahámhegy háziorvosi körzetre - a praxisjog 

engedélyezésére jogosult JNI véleményének kikérését követően - praxisjogot megszerezni 

kívánó orvossal (Dr. Vizeli József Mihály) az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván 

kötni, erről a felek előszerződést kötnek.  

Az előszerződés a hatályos jogszabályok és a jelenlegi feladat ellátási szerződésben foglaltak 

alapján kerül előkészítésre.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 

- a praxisjog engedélyezésére jogosult JNI véleményének alapján - történő előszerződés 

megkötésére, és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

83/2019. (V.09.) határozata 

 

Háziorvosi praxis megvásárlására ajánlatot tevő orvos kiválasztásáról 
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 

vonatkozóan, hogy a Révfülöp, Balatonrendes, Ábrahámhegy háziorvosi körzetre - a praxisjog 

engedélyezésére jogosult JNI véleményének kikérését követően - praxisjogot megszerezni 

kívánó orvossal (Dr. Vizeli József Mihály) az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván 

kötni, erről a felek előszerződést kötnek.  

Az előszerződés a hatályos jogszabályok és a jelenlegi feladat ellátási szerződésben foglaltak 

alapján kerül előkészítésre.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 

- a praxisjog engedélyezésére jogosult JNI véleményének alapján - történő előszerződés 

megkötésére, és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Szándéknyilatkozat a praxis megvásárlásához nyújtandó önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Németh doktor elkezdte ezt a praxist árulni 

valamikor, a végére be kellett látnunk, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között, általában 

megvárják, amíg egy praxis betöltetlenné válik, pl. a pályázatoknál is. A szolgálati lakásokra a 

tartósan betöltetlen praxisoknak adják az összeget, illetve a pályakezdési támogatásoknál is. 

Úgy gondolták, hogy a praxisvásárlási összeget átvállalnák. A jelenlegi helyzetben arról van 

szó, hogy Vizeli doktor úrnak lehetősége van, mint első praxis vásárlása a NEAK-nál pályázatot 

benyújtani 4 millió Ft-ra, ami, ha meg is kapja 1 millió Ft-tal kevesebb, lehetséges, hogy a 

NEAK csak 3 millió Ft-ot ad, az is lehetséges, hogy nem ad semmit. Ezért az előterjesztés 

szerint, a doktor urat kötelezzük arra, hogy igényelje ezt a támogatást és a kapott támogatási 

összeg és az 5 millió Ft-os praxisvásárlási összeg közti különbséget pedig az önkormányzatok 

kifizetik. Balatonrendes polgármestere jelezte, hogy a község adottságai miatt ennek nem látják 

lehetőségét. Ábrahámhegy polgármesterével ezt megvitatták, nyilván jobb lett volna, ha 

egységesen vállalják a terhet, jelenleg azt se tudják megmondani, hogy mennyit kell adniuk. A 

szerződéskötésig ezen lehet még változtatni. Lehet, hogy még úgy alakul, hogy Balatonrendes 

akár egy jelképes összeggel be tud majd szállni. Pénzen nem bukhat meg ez a lehetőség. A 

szerződésen még ügyvédek dolgoznak, értelemszerűen mi is beletesszük azokat a garanciákat, 

amit a NEAK is beletesz a doktor urak felé, hogy amennyiben itt hagy bennünket, mi 

természetesen szeretnénk azt a pénzt visszakapni. Erről szólna az első támogatás. A második 

pedig, hogy gépjármű vásárlásra 1.500.000 Ft-os támogatást nyújtanak. Azzal, hogy a 

praxisvásárlást támogatjuk, az az egyetlen lehetőség arra, hogy egyáltalán legyen jelentkezőnk. 

Javasolja, hogy a határozati javaslat szerint ehhez járuljanak hozzá. Elmondaná még, hogy van 

a szolgálati lakás, aminek felújítására a Révfülöpi Önkormányzat a 2019-es költségvetésének a 

terhére 15 millió Ft-ot elkülönített.  



6 
 

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Hosszú hónapok megbeszélése ez, ahova ma 

elérkeztünk, amiben Révfülöp polgármestere nagyon sok dolgot vállalt. Ami kérdést vet fel, 

hogy Balatonrendesnek a pénzügyi finanszírozással kapcsolatban, más jellegű elképzelése volt. 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Részükről soha nem is volt vállalás, az előzetes 

megbeszélések során ilyen nem hangzott el. Balatonrendes nem mondhatja azt, hogy a 

tartalékkeret terhére vállalja, mivel nincs tartalékkeret Balatonrendes költségvetésében. A 

másik pedig az, hogy ma egy biankó döntés születik, vagy ennyi, vagy annyi, tehát nincs 

meghatározva összeg. Ilyet felelősségteljesen Balatonrendes, ilyen költségvetéssel nem tud 

meghozni. A gépjárműkérdés is csak a legutolsó megbeszélésen merült fel, addig sosem volt 

róla szó. Legelső alkalommal, amikor felmerült a doktor úr személye, úgy indult ez az egész, 

hogy megvásárolja a praxist, kész tényként, utána változott. A lényeg az, hogy számára is a 

legutolsó megbeszélésen derült fény arra, hogy esetlegesen közös költségvállalásról beszélünk. 

Ő ezt azonnal jelezte a révfülöpi polgármesternek, hogy itt van egy kis félreértés, ez így eddig 

nem volt kommunikálva. Ha tudnának pontos összeget, akkor határozottabban tudnának igen-

nemet mondani. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Megérti azt, hogy Balatonrendesnek mások az 

adottságai. Azt szeretné kérni gesztusként, hogy amikor már pontosan tudjuk az összeget, akkor 

ígérjék meg, hogy újra gondolják, és esetleg beszállnak valamennyivel. Mi pedig addig is 

Ábrahámhegy polgármesterével jótállunk azért, amit ígértünk. 

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Igen frekventált helyen vagyunk a Balaton-parton, 

nem mehetünk neki úgy a nyárnak, hogy nincs háziorvosunk. Nyílván elfogadjuk 

Balatonrendesnek ezt a döntését. Tény és való, hogy nagyon minimális bevételeik vannak, csak, 

mint kötelező önkormányzati feladat, ezt el kell látni.  

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Kérdezi Balatonrendes polgármesterét, hogy az 

előterjesztést el tudják-e fogadni, úgy, hogy a későbbiekben a pontos számok ismeretében, erre 

még visszatérnek? 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Részéről rendben van.  

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Az mit jelent, hogy visszatérünk rá? 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Volt egy olyan tárgyalás, amiből 

Balatonrendes ki volt hagyva. Részt vett rajta Ábrahámhegy település alpolgármestere és 

Révfülöp polgármestere, illetve egy másik körzet orvosa. Erről őt senki nem értesítette. 

Megtörtént egy próbálkozás egy másik orvos irányába is. 

 

Kovács József alpolgármester (Ábrahámhegy): Ő nem volt semmilyen tárgyaláson. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Elmondaná a pontos információt. Révfülöp 

polgármestere és alpolgármestere volt ott, és a kővágóörsi doktornővel tárgyaltak arról, hogy 

helyettesítés szinten tudna-e foglalkozni ezzel a körzettel. Azt nem tudtuk elfogadni, hogy itt 

kevesebb óraszámmal rendeljen, mint Kővágóörsön.  

 

Homonnay Zsombor képviselő (Ábrahámhegy): Beilleszkedni, elkezdeni a munkát egy ilyen 

tág környezetben, ismeretlen emberek, betegek között, segíthet az, ha minden önkormányzat 
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vállal ebben kockázatot. Elősegíti az orvos-beteg kapcsolatot, ha egyezség születik, úgy, hogy 

mindenki hozzá tud járulni. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Részükről támogatják. Elfogadják Balatonrendes 

döntését. Úgy látja, hogy törés van a települések együttműködésében.  

 

Kovács József alpolgármester (Ábrahámhegy): Neki is az a véleménye, hogy ezt a 

lehetőséget nem szabad elszalasztani, meg kell ragadni. Ő is megérti, hogy Balatonrendes olyan 

anyagi körülmények közt van, amilyen. De nekik is ugyanolyan lutri, hogy 1 millió Ft-ba kell 

beszállni vagy 5 millió Ft-ba, nyilvánvaló, hogy senkinek nem mindegy. A korrektség azt 

kívánná, hogy minden egyes fél a maga részéről járuljon hozzá. Az, hogy most ezt, ez évi 

költségvetésből azonnal nem tudja megtenni, az egy dolog. Például megelőlegezi 

Balatonrendes helyett akár 1, akár 2 település a rárovott összeget, és utána Balatonrendes azt 

az összeget akár több év alatt is visszafizeti adott településnek. Ezt tartaná egy korrekt és 

elfogadható hozzáállásnak.  

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Ha a tárgyalások legelején így indulnak a 

dolgok, akkor ő is. 

 

Kovács József alpolgármester (Ábrahámhegy): Most is alakulhatnak így, ez 

mindannyiunkon múlik. 

 

Sümegi Gábor képviselő (Révfülöp): Balatonrendes tekintetében lakosságszám arányosan 

nem jön ki olyan szám, ami nem vállalható. Gazdasági szakemberként ezt kizártnak tarja, egy 

gazdasági évben lehetséges, de többe már nem. Nem azon múlik, hogy az eddigi tárgyalások 

miről szóltak, most értünk el abba a fázisba, hogy ezt a kérdést el kell dönteni. Felveti azt a 

kérdést, akkor mi van az ellátási kötelezettséggel? Ha Balatonrendes azt mondja, hogy nem 

tudja kifizetni soha sem, akkor megkérdezi azt, hogy a háziorvosi praxis működtetés 

szerződésében, hogyan fog megállapodni. Mindenki tudta már régóta, hogy Németh doktor 

úrnak előbb vagy utóbb abba kell hagyni a munkát. Egyetért azzal, hogy olyan álláspontot kell 

elfogadnia Balatonrendesnek, hogy bevállalja ezt a dolgot, és akkor úgy állunk fel, hogy korrekt 

megállapodást kötöttünk. 

 

Török Péter alpolgármester (Révfülöp): Mégiscsak egy új háziorvost próbálunk a 

településeink körébe fogadni. A 3 település kártyaszáma nagyon fontos a doktor úrnak, fel sem 

merülhet, hogy a 3 település nem együtt küzd azért, hogy az orvosi ellátás meglegyen. Javasolná 

a tovább gondolkodás tekintetében azt a középpontot, hogy a doktor úr szempontjából 

vizsgáljuk, ne pedig a települések képviselőinek egymás közötti estleges nézeteltérései legyen 

a fókusz. Okozhat feszültséget az a helyzet, amit Balatonrendes polgármestere felvázolt, de ez 

nem lehet kizáró ok, hogy ezt a támogatást meghozzuk, és az orvosi ellátást biztosítsuk. Nem 

tartja jó iránynak, hogy élcelődünk azon, hogy ki, hogyan, miért. A döntéshozásnak az lenne a 

legfontosabb része, hogy meg tudjunk állapodni a megkapott határozati javaslat alapján, hogy 

a települések egymás között akkor, hogy támogatják ezt, és hogy indítjuk el ezt a praxisátadást 

a finanszírozás részéről. Kérné a közös ülést vezető polgármester urat, hogy valahogy indítsuk 

el ennek a szavazási procedúrának a lényegi részét. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Úgy gondolja, hogy ma majdnem mindenben egyet 

értenek. Egy kis dolog van, amiben nem kéne tovább menni, mert előbbre nem visz. Azt 
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gondolja, hogy hozzák meg a döntést, hogy egyetértenek azzal, hogy ezt az összeget biztosítják 

a praxis, illetve járművásárlásra, és Balatonrendessel még a szerződés előkészítése előtt még a 

pontos összeg ismeretében tárgyalásokat folytatnak, hogy esetleg a jövőben mennyivel tudnak 

hozzájárulni. Jó lesz így?  

 

Vella Zsolt polgármester (Ábrahámhegy): Röviden és nem tovább feszítve ezt a 

megbeszélést, fals információt kaphatott Balatonrendes polgármestere, mert ez abszolút nem 

állta meg a helyét. 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Ezek szerint Ábrahámhegy polgármestere is, 

mert ő soha nem mondott olyat, hogy működik így ez a dolog. Soha nem állította azt, hogy 

Balatonrendes bármennyi összeg is kell, azt közösen összedobják. 

 

Gáspár József képviselő (Ábrahámhegy): Hagyjuk ezt, értelmetlen dolog erről beszélni, ilyen 

formában. 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Nem ma kellett volna. Az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot Balatonrendes támogatja, semmi más határozati javaslat nincs itt, 

még ma sem hangzott el más javaslat. Illetve az hangzott el, hogy esetlegesen a jövőben, ez elől 

nem zárkózott el Balatonrendes. Az, hogy egy megfoghatatlan összegről szavazunk, ezt lehet, 

hogy Ábrahámhegy és Révfülöp megengedheti magának, de Balatonrendes nem.  

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Lépjünk tovább. Révfülöp, Ábrahámhegy jótáll a 

határozati javaslatban megfogalmazottakért, és a hátralévő időszakban még Balatonrendessel 

folytatjuk a tárgyalásokat, hátha még nekik lesz lehetőségük konkrét szám ismeretében 

beszállni, ezzel egészítsük ki a határozati javaslatot. Jó lesz így?  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző (Kővágóörsi KÖH): Mi legyen a pontos 

kiegészítés, kinek a határozati javaslatában szerepeljen? 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Lehet az ő javaslata, egészítsük ki azzal, míg a 

szerződés készül a pontos összeg függvényében, Balatonrendessel még tárgyalást folytassanak 

le a teherviseléssel kapcsolatban, addig is Révfülöp, Ábrahámhegy garanciát vállal az összeg 

finanszírozására. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző (Kővágóörsi KÖH): A pontos támogatási 

összeg ismeretében Balatonrendes Község Önkormányzata a támogatás lehetőségét 

felülvizsgálja. Így jó? Mindenkinek a határozatában benne lesz ez a mondat. 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Igen. Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 

 

71/2019. (V.09.) határozata 
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Szándéknyilatkozat a háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz 

nyújtandó önkormányzati támogatásról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, a Révfülöp, 

Balatonrendes, Ábrahámhegy Háziorvosi Körzet praxisjogának megvásárlása esetén, hogy a  

a.) praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Vizeli József Mihály háziorvost a praxisjog 

megvásárlására egyszeri támogatásban részesíti. A támogatás összege a praxisjogot 

megszerezni kívánó orvos által NEAK-tól elnyert pályázati összeg és a praxisjog 

vételára (5.000.000,-Ft) közötti különbözet. A támogatást Révfülöp Nagyközség és 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata lakosság arányosan biztosítja, 

b.) praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Vizeli József Mihály háziorvost a feladat ellátása 

érdekében, a háziorvosi praxis működési engedélyének birtokában, gépjármű 

vásárlásra, 1.500.000,-Ft egyszeri támogatásban részesíti. A támogatást Révfülöp 

Nagyközség és Ábrahámhegy Község Önkormányzata lakosság arányosan biztosítja. 

A támogatás kifizetésének feltétele annak vállalása, hogy a támogatott a Háziorvosi körzetben 

történő feladat-ellátást a működési engedély kiadásától kezdődően  legalább 5 évig biztosítja. 

Ellenkező esetben a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, a támogatás mindenkori 

jegybanki alapkamattal növelt összegben.  

Az Önkormányzat a támogatás összegét a 2019. évi Költségvetés tartalék keret terhére 

biztosítja. 

A pontos támogatási összeg ismeretében Balatonrendes Község Önkormányzata a támogatás 

lehetőségét felülvizsgálja. 

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét (ügyvéd), a támogatási 

szerződés előkészítésére és annak ellenjegyzésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fuchs Henrik polgármester (Balatonrendes): Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 

 

56/2019. (V.09.) határozata 

 

Szándéknyilatkozat a háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz 

nyújtandó önkormányzati támogatásról 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, a Révfülöp, 

Balatonrendes, Ábrahámhegy Háziorvosi Körzet praxisjogának megvásárlása esetén, hogy a  

a.) praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Vizeli József Mihály háziorvost a praxisjog 

megvásárlására egyszeri támogatásban részesíti. A támogatás összege a praxisjogot 

megszerezni kívánó orvos által NEAK-tól elnyert pályázati összeg és a praxisjog 

vételára (5.000.000,-Ft) közötti különbözet. A támogatást Révfülöp Nagyközség és 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata lakosság arányosan biztosítja, 
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b.) praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Vizeli József Mihály háziorvost a feladat ellátása 

érdekében, a háziorvosi praxis működési engedélyének birtokában, gépjármű 

vásárlásra, 1.500.000,-Ft egyszeri támogatásban részesíti. A támogatást Révfülöp 

Nagyközség és Ábrahámhegy Község Önkormányzata lakosság arányosan biztosítja. 

A támogatás kifizetésének feltétele annak vállalása, hogy a támogatott a Háziorvosi körzetben 

történő feladat-ellátást a működési engedély kiadásától kezdődően  legalább 5 évig biztosítja. 

Ellenkező esetben a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, a támogatás mindenkori 

jegybanki alapkamattal növelt összegben.  

Az Önkormányzat a támogatás összegét a 2019. évi Költségvetés tartalék keret terhére 

biztosítja. 

A pontos támogatási összeg ismeretében Balatonrendes Község Önkormányzata a támogatás 

lehetőségét felülvizsgálja. 

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét (ügyvéd), a támogatási 

szerződés előkészítésére és annak ellenjegyzésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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 

 

84/2019. (V.09.) határozata 

 

Szándéknyilatkozat a háziorvosi praxis megvásárlásához és gépjármű vásárláshoz 

nyújtandó önkormányzati támogatásról 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, a Révfülöp, 

Balatonrendes, Ábrahámhegy Háziorvosi Körzet praxisjogának megvásárlása esetén, hogy a  

a.) praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Vizeli József Mihály háziorvost a praxisjog 

megvásárlására egyszeri támogatásban részesíti. A támogatás összege a praxisjogot 

megszerezni kívánó orvos által NEAK-tól elnyert pályázati összeg és a praxisjog 

vételára (5.000.000,-Ft) közötti különbözet. A támogatást Révfülöp Nagyközség és 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata lakosság arányosan biztosítja, 

b.) praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Vizeli József Mihály háziorvost a feladat ellátása 

érdekében, a háziorvosi praxis működési engedélyének birtokában, gépjármű 

vásárlásra, 1.500.000,-Ft egyszeri támogatásban részesíti. A támogatást Révfülöp 

Nagyközség és Ábrahámhegy Község Önkormányzata lakosság arányosan biztosítja. 

A támogatás kifizetésének feltétele annak vállalása, hogy a támogatott a Háziorvosi körzetben 

történő feladat-ellátást a működési engedély kiadásától kezdődően  legalább 5 évig biztosítja. 

Ellenkező esetben a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, a támogatás mindenkori 

jegybanki alapkamattal növelt összegben.  

Az Önkormányzat a támogatás összegét a 2019. évi Költségvetés tartalék keret terhére 

biztosítja. 
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A pontos támogatási összeg ismeretében Balatonrendes Község Önkormányzata a támogatás 

lehetőségét felülvizsgálja. 

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét (ügyvéd), a támogatási 

szerződés előkészítésére és annak ellenjegyzésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester (Révfülöp): Köszöni mindenkinek az együttműködést Németh 

doktor úrnak a kitartást, kívánja, Vizeli doktor úrnak, hogy hosszú ideig szolgálja 

településeinket. A napirendi pontok végére értek, megköszöni a részvételt, az együttes testületi 

ülést 17:20 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza Fuchs Henrik Vella Zsolt 

Révfülöp polgármestere Balatonrendes polgármestere Ábrahámhegy polgármestere 

 

 

 

 

Tóthné Titz Éva                                                                            Wolf Viktória 

jegyzőt helyettesítő aljegyző                                                         jegyző 

Kővágóörsi KÖH                                                                          Badacsonytomaji KÖH 
 


