Községi Önkormrínyzat Képviselőtestülete
E8409 Úrkút, Rákóczi u.45. E 88/230-003
E-mail : i e gyzourkut@vnet.hu
Szám: 14-1212005.

Jegvzőktinvv
KészÍilt:Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2005. szeptember 15.-én
(csütörtökön)

du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester

ImriZoltán,
Kökönyei Edit,
Kocsó Jánosné'
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Vassné Balé.zs Györgyi képviselők

Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor alpolgármester,
Mádlné Sas Anikó képviselő.
Tanácskozási igggal részt vesz: Rostási Métria jegyző,
Dr Steinbach Andrea fogorvos,
Tenk Csapa Sportkör Elncike,

Pichler József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
hatétrozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fő jelen van.

Eá követően

ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8 igen

szavazatta|' - ellenszavazat nélkül _ elfogadott.

Napirend: 1') Úrkút Község Önkormányzat2OOl' I. féléviköltségvetésének
végrehajtása.

Előadó: polgármester

2
2.) Úrkút Község Környezetvédelmi Programja.

Előadó: polgarmester

3.) Szentgál-Úrkút fo gászati körzet működéséről.
Előadó: dr. Steinbach Andrea
fogorvos

4.) A Sportkör működéséről szóló tájékoztatő.
Előadó: Tenk Csaba
Sportkör Elnöke

5.) Vegyes
a.

)

tigyek.

.L

Hungarica Fel
évre szóló kiírása.
B ursa

ső

oktatási onkorm ány zatí Ö sztöndíj

p

á|y ánat 2006

Előadó: polgármester

b.) Iranyított betegellátási modellról.
Előadó: polgármester

c.),,Látőhatát''

pro gram bemutatása.

Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.) Jelentés a lejart határidej ű testületi hatarozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ a Jelentést a
lej árt határi dej ű te stüle

ti határ ozatok

vé grehaj tásár

ől

e l

fo gadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. NAPIREND:

Úrkút Község Önkormanyzat2}}5. I. felévi költségvetésének
végrehajtísáról.
Előadó: polgiírmester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:

Pichlqr Józsefné: A feléves költségvetés végrehajtásaról szóló beszámolót áttanu|mányozta,
és több kérdésvetődött fel benne. Véleményeszerint az áItalános iskolanál a helyettesítésdíja
és a betegszabadságrakifizetett összeg közthozzávetőleg azonos arányúnak kellene lennie,
azonban a betegszab adságra kifizetett összeg atewezettet jóval meghaladja. Miért van ez?
Mit jelent a távolléti díj, és miért van minimális teljesítés?
A KözséggazdáIkodás szakfeladaton van közhasznú foglalkoztatásra és közcélú
foglalkoztatásra tervezve, de a közcélú fo gla|koztatásnál a kifi zetése nagyon kevés.
A Felhalmozási kiadásoknál a szewtyvízcsatoma és a tisaitó telep tervei miért nincsenek
ktfizetve?
Vassné BaIazs Györgyi: A szennyvízcsatométzással kapcsolatos kérdéseket javasolja a
napirendi pontok me gtiírgyalását követően me gbeszélni.
Rostási Miíria ieevző: Az á|talános iskola igazgatőja volt hosszú ideig beteg az év e|qén, ő
kapta a betegszabadságra tewezett összeg nagyobb részét,az alacsony őraszáma miatt viszont
a helyettesítésérej aró ö ssze g alacsonyabb volt.
A tívollétidijra akőzalkalmazottak jogosultak szabadságuk ideje alatt. Ez az összeg anyári
szabadságukat követően szeptemberben fo g j elentkezni.
Az önkormányzat aközséggazdálkodás szakfeladaton egy fo munkanélkülit - betanított
munkást - aIka|maz, az óbérének$} %-át a munkaügyi központ tamogatja.
A kcizcélú foglalkoztatás az önkormányzat általrendszeres szociális segélybe részesítettek
körébőlkerült ki, a minimális 30 napos foglalkoztatás alapjrín. Itt elkellmondani, hogy az
idei évben nagyon alacsony létszámban lett a fogla|koztatás megoldva, igy a2 millió
forintból elég sokat kell visszaf,rzetnie az önkormányzatnak az államfe|é.

Pichler Józsefné: Miért nem lettek foglalkoztatva a rendszeres segélyezettek? Ez jobb lett
volna anyagilag a segélyezettnek és az önkormányzatnak azért, mert a bért teljes egészében
vissza lehetett volna igényelni.
Pichler József: poleármester: Sajnos a segélyezettek körében nem volt alkalmas ember, aki
megfelelő munkát végezhetett volna.

Lipp Józsefné: Azutcék, a jardÍk, a sportpályatakaritását, söprését, tiszÍántartását minden
ember el tudja végezní.Nem érti miért nem lehet foglalkoáatni minden segélyezettet.
Pichler Józsefné: A Képviselőtestület az orvosi rendelő támfalának felújítására 500 e/Ft-ot
különitett el még anyár elején. Most elmú|t anyár és nem lett elkészítve.Miért?

Pichler József polgármester: A Paksa most adott árajánlatot az e|végzendő munkákra, de
közben aZ oryos 3 hét szabadságra ment' és az volt a kérése,hogy a szabadsága alatt ne
történjen ott munkav égzés'
Edit: A költségvetésben a kilencház utcában és a Rózsa utcában közvilágítási
lámpatestek felújítása is szerepel. Ezek miért nem kerültek elvégzésremég?

Kökönyei

Pichler József polgármester: Azért,mert a3 |fmtpatest nagyon drága lenne.
Kökönyei

Edit: Egyet sem lehet megvalósítani belőle? Mert ha igen, ugy el kell végeáetni.

A Képviselőtestület egyhangúlag
határozatothozta:

-

8

igen szavazatta!. - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

56/2005. (IX.15.)

ÖkKt hafározat

Úrkút Ko zség Önkormán y zati Képvi selőte stülete 2 0 0 5 . I. félévi
költségvetésének telj esítésérőlszóló előterj esztést elfogadj a, a
telj esített bevételeket:l 17 .393 e/Ft-ban,
telj esített kiadásokat I02.283 e/Ft-ban,

míg a rövid |ejáratu értékpapírokösszegét 32 millió Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2005. december 31.

2.

napirend: Úrkút Község Környezetvédelmi Programja.
Előadó: polgármester

firásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:

Pichler Józsefné: A Környezetvédelmi programot már annyiszor áttanulmányoztuk, reméljúk
most már a megfelelő helyről beszerzett információkkal, számokkal dolgozott a kft.

Lisztes Győző: Az adatok abányával kapcsolatban most már rendben vannak.
Ktikönyei Edit: Iguáből még mindig nem érti' hogy miért kellett erre a progranua ennyi
pénzt kiadni.
Pichler Józsefpolgarmester: Ezt minden önkormányzatnak
már akörnyező településeké is.

el kellett készíttetnie. Elkészült

Kocsó Jánosné: A Programhoztartoző előterjesztés alapján aző számára egyértelmű

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 8 igen szavazattal,
hatátozatotltozta:

5712005. űX.15.)

Úrkút Kö

z sé g

_

ellenszavazattélk;Jl _ az alábbi

okKt határozat

Önkormány zat Komy ezetvédelmi Pro gramj a.

Felelős: polgármester
Hatríridő: folyamatos
(A Kömyezetvédelmi Program szó szerinti szövege a
j egyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.

napirend: Szentgál-Úrkút fogászati körzet működéséről.
Előadó: dr. Steinbach Andrea
Fogorvos

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkaptak./

Kérdés.hozzásző|ás:
Vassné Ba\azs Györgyi: Elkezdődött a közösségiház és a fogorvosi rendelő kialakítása.
Kérdéskéntteszi fel, ha elkészült az tIJ rendelő, akkor lehet-e arról szó, hogy a fogorvos is
megemeli a rendelési idejét.

Lipp Józsefné: Eznagyon jő volna, mert elég távoli időpontokat kapnak
Kökönyei

a betegek.

Edit: Mit kell érteni azon, hogy szociálisan hátrrínyos helyzetűek fogpótlása.

Dr. Steinbach Andrea: Örut az új rendelőnek, és reményt lát arra,hogy a rendelési időt
megemeli' A szociálisan hátrányos helyzetűek fogpótlása,igazáből azért jutott eszébe, mert
sajnos volt olyan betege, aki nem tudta elkészittetni a fogsorát, mert nem volt meg ráapét:ze.
Azért gondolt arra, hogy az önkormányzattalán tudna segíteni.
Kökönyei Edit: Mint a Szociális Bizottság Elnöke elmondja, hogy ennél jobb érwelellátott
kérelmeket sem tudnak mindig kielégíteni, ezafogpőtlás miatti segély fura lenne.

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ a fogorvosi

táj ékoztatőt elfo gadta.

4.

napirend: A Sportktir múktidésérőlszóló tájékoztatő.
Előadó: Tenk Csaba Sportkör Elnöke

/Írásos előterjesÍést a képviselők előre megkapták./

Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei Edit: Miért kell apályátmegvilágítani? A részletes költségvetésben van egy olyan
tétel, hogy csapatprémium, utiköltség. Ebből mennyi az egyik, mennyi a másik.
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Tenk Csaba Sportkör Elnöke: Az utikriltség l00 elFtlév. Apálya eddig is meg vo|tvilágítva2
oszloppal, de 3 kellene.

Kökönvei

Edit: Nem is az oszlopra gondolt, mert az egyszeri kiadás, hanem az éramdijra.

Tenk Csaba Sportkör Elnöke: Azáramdíj sem lesz sokkal több, mivel apályamegvilágítás
csak ősszel üzemelne.
Vassné Baliízs Györgyi: Most, hogy csak úrkútifocisták vannak, és nem kell utiköltséget
flzettn, kevesebb lesz a kiadás is .A költségvetés felét az önkormanyzat ftzeti. Szeretné tudni,
mennyi az az ósszeg, amire igazáből számitania a csapat.
Tenk Csaba elnök: A költségvetés felére szémit támogatásként az önkormanyzattől.
Elmondja, mivel fiatal a csapat, eleinte több lesz a vesztes mérkózés, így anyagi szempontból
iff megtakaritáslesz, mert csak a gyoztes mérkőzések utan kapnak a fiuk pénzt'
Vassné Balazs Györgyi: Eddie mindig tlgy érezte, bármennyi az apénz, alnít az
önkormányzatad, az soha nem elég.
Tenk Csaba elnök: Elmondja, hogy a jelenlegi csapat olyan ftatal,hogy az átlagéletkor nem
éri el a 23 évet, és véleményeszerint 3-4 év múlva ez a csapat az élvonalban lesz.

A Képviselőtestület egyhangúlag S

portkör műkö

5.

dé s érő 1 szó

8 igen szavazattal' - ellenszavazat nélkül _ a helyi

1ó táj éko ztatőt el fo gadj a.

napírend: Vegyes ügyek.

a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási ÖnkormányzatíÖsztöndijpáIyazat2006
Kiírása.

évre szóló

Előadó: polgiírmester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:

Kökönyei Edit: Feltétlentil ki kell imi apályénatot. Ugyanolyan feltételekkel mint korábban.
Gondol itt arra, hogy a családban az I főre jutó jövedelmi értékhatrírmost is a legalacsonyabb
öregségi nyugdíj I50 Yo-a legyen' vagyis 37.050.- Ft.

A Képviselőtestület egyhangúlag _

8 igen szavazattaÍ, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

hatátrozatothozta:

Úrkút Község Önkormrányzati Képviselőtestiilete az oktatási
Minisáériummal együttműködve 2006. évre is kiírja a Bursa
HungaricaFelsőoktatásiÖnkormrínyzatiÖsztöndíjpályánatota
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felsőoktatási hallgatók számára. A csatlakozasi szríndékról szóló
Nyi latkozat aláír ásár a a p o l gármestert felhatal mazza.
Megállapítj a e pályénati rendszerben az a szociálisan rászorult,
akinek a családj áb an az e gy főre j utó átlagj övede lem az öre gsé gi
nyugdíj legkisebb összegének l50 yo-át, vagyis jelenleg a
37.050.- Ft-ot nem haladja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
b.) Iranyított betegellátási modellről.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:

VAssné Balázs Györgyi: En atémátmétr térgyalta a Képviselőtesttilet, és úgy emlékszik, a
település nem csatlakozott eLthez a modellhez. Jő lett volna, ha aháziorvos is itt van, ő biaos
tcjbbet tudott volna mondani .atémával kapcsolatban.
K<jkönyei Edit: ot az érdekelné,hogy a betegnek ettől jobb, Vagy rosszabb lesz. oda megy
ahova akar szakrendelésre, vagy ahova irányítják.

Lisáes Győző: Véleményeszerint a betegnek oda kell mennie, ahova kányítjék,haa
település csatlakozik ebhez a modellhez' Igaz, eddig is oda ment ahova irányitotta a
háziorvos, de azttudtuk eddig is, hogy Úrkút Ajkáhoztartozik, és az esetek nagy többségében
oda is mentek a betegek.
Pichler József polgármester: Ta1ékoztatja a Testületet, hogy az ülés előtt hívták telefonon a
modell kidolgozói, és azt mondták, hogy a benyújtott pályázatot elutasították, mert a július
3O.-ig a polgrírmesterektől kért nyilatkozatnemvolt megfelelő, illetve nem a
Képviselőtestület adta azt.
Vassné Balázs Gvörgyi: Akkor miről beszél a Testület?

Pichler Józsefné: Javasolja ezt anapirendet befejezni döntésh ozatal nélkül, mert egyrészt
nincs megfelelő informáciő a csatlakozáshoz, illetve a nem csatlakozáshoz, és hogy pályázat
elutasításra került talán nem is kell most dönteni.

A

Képviselőtestület egyhangúlag _ 8 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ Pichler

Józsefné j avaslatát elfo gadta.

c.),,Látőhatár'' program bemutatása.
Előadó: polgármester
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.i
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Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balázs Györgyi: Kérnéa polgármestert, hogy ezt anapirendet bővebben fejtse ki,
hogy mi ez.

Pichler József polgármester: Pl. az egészségügy területén Úrkút községben is megszerveznék
az ingyenes rákszűréseket, ami azt jelenti, hogy külön buszt küldenek férfiaknak, nőknek.
Pichler Józsefné: Ezmindpénzbe keriil. Ki fogia ftzetni, pl. a buszköltéséget?
Pichler József polgármester: o Schwartz Bélától, Ajka polgármesterétől aá. azinformációt
kapta, hogy a szepezdi tábor eladásra került, és annak az ellenértékénekegy része akörnyező
teleptiléseket illeti. Ebből az összegből szeretné ezeket a feladatokat megoldani.
Pichler Józsefné: Nem tudja elképzelni, hogy Ajka város a környező településeket ily módon
támogatja, mikor nekik is hitelfelvételből kell gazdálkodniuk.
Ezenkívül szeretné hallani a polgármestertől, hogy mi vo|t az újságban is megjelent többcélú
társulási ülésen, ahol olyan kevés polgármester jelent meg. Ésegyáltalántöbb információt
szeretne hallani a Képviselőtestület a polgármester által végzettekrő|.
Pichler József polgármester: A Társulási megállapodást kell majd módosítani, hogy pályázni
lehessen' A megállapodás módosítása a nevelési-oktatási intézmények tarsulásaira fog
irányulni, de ezt úgyis meg kell táxgyalnia a testületnek bővebben
Pichler Józsefné: Ó elviekben tudná elfogadni ezt a javaslatot, és ha konkrét megállapodásra
kerül sor, aá a testület újra megtárgyalja.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal,

3 nem szavazattal az alábbíhatározatothozta:

59/2005. (IX.15.)

okKt határozat

A Képviselőtestület Ajka város Önkormányzata

á|ta| kiadott
,,Látóhatár'' programot elviekben elfogadja, azonban ha konkrét
témában megállapodásra kerül sot, azt a képviselőtestületnek
kell elfogadnia.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

d.

)

Szennyv izcsatornázás.

Pichler Józsefné: Mát a félévesköltségvetés tárgyalásakor megkérdezte, hogy miért nincs a
tervre a teljes összeg kifizetve. Ezen kívül szeretné tudni, hogy áll atetvezés, a szolgalmi
jogos bejegyzések rendben vannak-e. Atewezővel egyeztetések történtek-e a terven kihagyott
vagy rosszul terv ezett bekotésekkel kapcsolatban.
Pichler József polgármester: Igen a tervezőve| az egyeztetések megtörténtek. A szolgalmi
joggal kapcsolatos megállapodások minden érintettel aláírásra kerültek, kivéve a Mangárr
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Kft-t. ott ugyanis alégvezetéket ki kell váltani, és ahova atetvező tewezte a csatornát, ott út
van. De ez is megoldódott, mert a tervezővel lement és a kft ügyvezetőjével megbeszélték,

aki megigérte atervezőnek, hogy eljuttatjarészére a közműtérképet, hogy az a|apjánmegtudja
tewezni a csatornát
Igéretet kapott arra, hogy a tervek 3-4 hóanpon belül elkészülnek.

Lisáes Győző: A Mangan Kft dolgozójaként ő

is jelen

volt ezen az egyeztetésen, és
elmondja, hogy olyan útra lett teruezve a szemyvizcsatorna, ahol a bánya tehergépjárművei
járnak. A banya ezért nem egyezett bele a szolgalmi j ogalapításába. További kérdés,hogy
egyáltalán meg lehet-e valósítani, ugyanis a szewtyvízcsatornának 2-2 m-es védőtávolsága
kell hogy legyen. Ehhez viszont kevés a terület.
Továbbiakban elmondja, hogy kérdésesa szenrtyvízcsatoma hálőzat kiépítése_ úgy ahogy a
tervekben szerepel _ a bányaszakadásos területen a Május 1 tér felöl a Sport utca felé.
Tudomása szerint a Mangán Kft, illetve a Bányakapitánysíg nem fog ilyen formában
beleegyezni.

Pichler József polgármester: Elővette a 90-es évek elején készült engedélyes
szennyvizcsatorna terveket, és ott beleegyezett abánya és a kapitrányság is.

Lisáes Győző: Azótatöbb mint

10 év eltelt, és sajnos a jogszabályok változtak.

ebben is.

o

gondot lát

Vassné Balrízs Györgyi: szeretné még megkérdezni a polgármestertől aztis, hogy amikor a
szolgalmi jogos megállapodások megkötésre kerültek, akkor szőbakerült-e kártalanítási
összeg.

Pichler József polgármester: Erről nem szólt senki, amikor ott volt náluk aláiratni a
szerződést.

Vassné Balázs Györgyi: Pontosabban fogalmazva. megkérdezihogy a polgármester
tájékoztatta-e a izolgalmi joggal érintett magántulajdonban lévő területek tulajdonosait, hogy
kártérítésreigén1t tarthatnak, mivel a területük fel lesz ásva, meg lesz bolygatva.

Pichler József pol giírmester: Nem.
Pichler Józsefné: Megállapítható, hogy a polgármestertől megint nem kapott pontos
információt a Képviselőtestület. Megkérdezi a jegyzőt, ott volt_e ő is a megbeszélésen'
Rostási Mariajegyző: Az Aquinno Kft-vel történt aszewtyvizcsatomázásra vonatkozó
tervezési szerződés megkötése, ezért először telefonon felhívta dr Czakő Lajost, akitől
felvilágosítást kért, hogy miért nem szállították még avízjogi létesítésiengedélyezési tervet.
Elmondta, hogy közmúegyeztetések megtcirténtek, azengedéIyezőhatősághoz még azértnem
lett beadva, mert az önkormányzatrész&ől nem kapta meg a tisztítótelep tulajdonjogával
kapcsolatos földhivatali bejegyzést - ami már azőtapótolva lett -.
Az önkormányzat költségvetésében tervezett összegből az elvivizjogi engedélyre lett
kifizetve a2mllliő forint számlaalap1án,aszerződés szerint, mígafennmaradő3.875 elFt
akkor lesz kifizetve, ha megvanavízjogi létesítésiengedély is'
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Atervező veszprémi alvállalkozója volt itt, aki elmondta, hogy a polgrírmesternél lévő terv,
mely az ingatlanok bekotési pontját istarta|mazza, csak egy munkaköziterv,amelyen javítani
lehet. Elmondta a tervezőnek a képviselők által is ismert tervezési hibákat, pl. a Kossuth
utcában a sziklás tész, akimaradt ingatlanokat, stb. Ezek pótlásra kerülnek.
Pichler Józsefné: A polgrármester a valóságnak megfelelően tájékoztassa a
Képviselőtesttiletet, fróleg ami a szennyvízcsatoraázást illeti, mert ez azegésztelepülést
érínti,nem beszélve azanyagi oldalríról.
Pichler József polgiírmester a testületi iílést20.00 órakor berekesáette.

Kmft.
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