Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 26-án,
18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza
Tanácstermében.
Jelen vannak:
A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Bácsi Bernadett

polgármester
alpolgármester
képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás

körjegyző

Ifj. Dallos Zoltán és Henn Sándor képviselők igazoltan voltak távol.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a rendkívüli ülés
összehívására azért került sor, mert a Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány tisztújítása
kapcsán megküldött bírósági hiánypótlás miatt, továbbá a háziorvosi körzet ellátása kapcsán is
döntést kell hozni.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 3 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
56/2011. ( IV. 26.) Kt. határozat
Napirend:
1.) A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány tisztújításának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2.) Háziorvosi körzet ellátásának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
1.) A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány tisztújításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Emlékezteti a képviselőket arra, hogy a Balatonszőlősi
Faluházért Közalapítvány kuratóriumának tisztújítása 2011. január 19-i testületi ülésen
megtörtént. A Veszprém megyei Bíróság hiánypótlást rendelt el.
(1. sz. melléklet)
Mivel az ellenőrző bizottsági tagok közül Hessz Tibor és Ulrich Béla a kuratóriumi tagok
hozzátartozói, új ellenőrző bizottsági tagok felkérése vált szükségessé. Az közalapítvány
alapítója az Önkormányzat, ezért megkeresett két balatonszőlősi lakost, akik a közügyek iránt
elkötelezetek, hogy vállalják-e az ellenőrző bizottsági tag tisztséget a közalapítványban. A
megbeszélése alapján, a közalapítvány ellenőrző bizottságába elnöknek – az eddigi tag – Kovács
Sándort, míg tagoknak Bányai Lajosnét és Koók Zsuzsannát javasolja. Javasolja, hogy a
Közalapítvány alapító okiratának módosítását, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
fogadja el a Képviselő-testület.
(2. sz. melléklet)

A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:
57/2011. ( IV. 26.) Kt. határozat
Balatonszőlős
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását
elfogadja, kiadja.
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt példánya, jelen határozat
mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester
A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalt példányát, jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartartalmazza.
2.) Háziorvosi körzet ellátásának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a háziorvosi körzet
ellátásának finanszírozása miatt. Szükséges egy olyan értelmű határozat, melyben az
egészségügyi ellátást, a GB Med Providers Bt. (1118 Budapest, Bakator u. 13. fsz. 1.) fogja
biztosítani, Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos, mint közreműködő tevékeny közreműködésével.
Javasolja, hogy a finanszírozási szerződés aláírására Sebők Lajost, Pécsely község
polgármesterét hatalmazza fel a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
58/2011. ( IV. 26.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Balatonszőlős, Dörgicse, Vászoly, Pécsely vegyes háziorvosi körzetben az egészségügyi
ellátást a GB MED-PROVIDERS Bt. (1118 Budapest, Bakator u. 13. fsz. 1.
Cégjegyzékszám: 01-06-777534, adószám: 22384366-2-43), képviseli Dr. Gógl Álmos
Zalán háziorvos, közreműködő bevonásával biztosítsa az Önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza Sebők Lajost, Pécsely Község polgármesterét arra,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szervénél (8200 Veszprém, Óvári Ferenc. út 7.) a finanszírozási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:20 órakor bezárta.
k. m. f
Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

