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Készült: Úrkút Község ÖnkormányzatíKépviselőtestiilete 2007. március 28.-án
szerdán) du. 16.00 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr. Dőczy Mariann,
Farkas István
Imr\ Zohán
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Ifi. obermayer Miklós
Zseb eházy Károlyné képviselők

Távolmaradását beielentette: Vassné Balé,zs Györgyi képviselő
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
jelen van.
az ülés határozatképes, mert a Testület a Testület 10 tagiából 9

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúÍag_9
Igen szav azaíta|, - ellenszav azat néIkúl_ elfogadott'
NAPIREND: 1.) Gyrus Bt

-

egészségügyi váIlalkozás _ tájékoúatőja a háziorvosi

szotgáLat műkö dé s érő 1 .

Előadó: dr. Dőczy Mariann háziorvos
2.)Szentgál-úkútfogászatikörzetműködésérőltájékoztatő.
Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos

2

:.; út<rit község vizellátása.
E'lőadó: Rieger Tibor polgármester

4.) Vegyes ügyek.

a.) I l2O07 . (I. 1 7.) Ötrt sz. határozat kiegészítése.
b.) Polgármester

bej elentés e,

tájékoilatőja'

A.) Jelentés a lejárt határidejű testtileti hatérozatok végrehajtásátrőlElőadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptak.)

Kér dés. hozzászőLás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestiilet
nélki'il- elfogadta.

a Jelentés egyhangú|ag_ 9

igen szavazattal,

_

ellenszavazat

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.

NAPIREND: Gyrus Bt - egészségügyi vá||alkozás
háziorvos

i

_ tájékoztatója a

szo\gáLat működé séről'

Előadó: dr Dőczy Mariann BT vezetője

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták')

Kérdés"hozzászőIás:
azt erősíti
Dr. Dóczy Mariann háziorvos: Amit d leírt a rövid beszámolőjában,
napjainkban nagyon rossz betegnek lenni, vagy
@
egészségügyi dolgo zónak lenni.
A"jogsááíyok nap mint nap változnak ezértlassan már az orvosnak alTa nem
jut ideje, hogy a betegtől megkérdezzehogy van'

Az orvosi rendelő és ahozzátartoző orvos-lakás rossz áÍIapotétrahívjafel a
a
figyelmet. A villanyvezetékrégi,nem tudni hol fut, ugyanígy avímezeték,
ftitéSi rendszer.

J

után ki kellene aLakítani egy olyan helyiséget'
ahol azorvos négyszemközt tud beszélni a beteggel, és hogy végleges működési
engedélyt kapjon a Bt külön kell wc_t kialakítan\ a szeméIyzetnek és a
belegeknek. bzeket a" ÁNTSZ-tőIkellmegkérdezni,hogy azidei évben a

A fogorvosi rendelő etköltözése

terveket az önkorm ány zat el tudj a készíttetni.

A gyógyító munkáról elmondj amég,hogy szakrendelésekre nagyon sokat kell
vaái. Véleményeszerint eddig az egészségügyi reformok pozitív dolgot nem
hoztak,talánpár év múlva lesz hatása a reformnak.

Rieger Tibor polgármester: A településen sok mende_monda terjed, hogy a
házi,orvos jövő évtől nem fog már dolgomi. Mi \gaz ebbőI?
Dr. Dócry Mariann háziorvos: Jövőre 60 éves lesz' nyugdíjasként dolgozik,
t"d"tt d"l"e hogy egy súlyos betegségen van túl, és ez arcngeteg új dolog
elgondolkodtattá, es-szándékai szerint a következő év közepétől elképzelhető,
hogy nem fog dolgozni.
E1iiondja uiir,hógy ő is hallott pletykákat, ami különösen bántotta az azvolrt,
hogy ő áz önkormányzattulajdonát elherdálta. A praxist nem adta el, nem
tárgyaltmég senkivel.

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal_ ellenszayazatnélkül,

1

tartózkodás

melleit (dr Dóczy Mariann) az előterjesztést elfogadta.

2. napirend : Szentgál-Úrkút fogászati körzet működéséről táj éko ztatő

-

Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőLás:

Dr. Steinbach Andrea fogorvos: Megkérdezi, hogy atewezettrendelési idővel
.reged.tt-" a Testület. Elmondja, hogy a jegyző kéréséreigyekezett azuj
fog-orvosi rendelőben hosszabb rendelési időt kialakítani, de a rá vonatkozőheti
lo órás rendelési időt a két településen figyelembe véve, e\égnehéz'
Rieger Tibor polgármester: A mostani időkeret, illetve rendelési idő elegendő
volt? Mennyi időt kell vámia a betegnek?
jön,
Dr. Steinbach Andrea: Ha valakinek fáj afoga, az természetesen bármikor
el lesz Látva- rendelési időben. Pl a fogtömésre kb egy hónapot kell vítrakoznil
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Lisáes Győző: Sürgősségi ellátás mit jelent?
Dr. Steinbach Andrea: Ez a fogfajásra vonatkozik.
Rostási Mária jeeyző: Amennyiben hét végénvagy ünnepnapokon faj valakinek
a foga sürgősségi ügyelet jelenleg hol található?

Dr. Steinbach Andrea: A napokban hallotta, hogy Ajkán van ilyen, és az
ö nko rmány zat flzeti a fo gorvo snak az ü gye etét.
1

A Képviselőtestület egyhangiilag- 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz e|őterjesztést
3. napirend:

el fo

gadta.

úkut közsé gvíze\Iátása.
Előadó: Rieger Tibor polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:
Rieger Tibor polgármester: Tájékoztat1a a Képviselőtesttiletet, hogy a kiküldött
anyagot a Mangán Kft ügyvezetője, a jelenlévő Farkas István képviselő
készíttetteel.
Farkas István: Ez az e\őterjesztés véleményeszerint előtanulmány lehet egy
végleges tervnek.
E lmondj a' ho gy a v ízhaszná|atta| kap c s o atb an új j o gszab á|yok me gj e ené s e
várható rövid időn belüI.Ezek a jogszabáIytewezetek azivővíz kutakra
védőidom kijelölését teszik kötelezővé.Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a
védőidomon belül semmiféle tevékenység nem végezhető.Ez egy normál ivőviz
kút esetén megvalósíthatő, de olyan esetben, ha egy termelő bányábőIvan az
ivővíznyerés, nem valósítható meg. Úgy gondolja, hogy ezt a jogszabál.yt egy
az egybennem lehet abartyáWa alkaLmazni, mert ebben az esetben el kellene
dönteni, hogy ércet, vagy vizetbányásznak.
1

1

Rieger Tibor poleármester: Felteszi a kérdéstFarkas István felé, hogy
véleményeszerint az előterjesztésben tárgyalt lehetőségek közül melyik a
1egreálisabb.

Farkas István: Jelenleg a mangánbányában 4 víznyer'ő hely van, amiből
biztosítják a község ivővizeLLátását. A 4 víznyerő helyen keletkező vízfedezi a
falu sziiks égletét,ebből feltételezhető' hogy ha kutak lennének flirva, akkor a
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kutakból is minimum 3 db-ra lenne szükség, hogy a megfelelő mennyiség
kinyerhető legyen. A kutaknak a falutól Kab-hegy irányában, minimum 3-4 km
távolságra kellene elhelyezkedni és ennek ellenére csak abban az esetben
képzelhető el kutak fiirása, ha a falu csatomázottsága 100 %.
A másik lehetőség a Mangiínbánya felhagyásautánvíztisztítő létesítésévela
bényavízbőltisztítaniavizet. A harmadik lehetőség Ajka irányábőI3,8 km
egy átemelő állomással biztosítani Ajkáról a megfelelő
táwezeték építésével
vízmenrtyiséget.
Rostási Mária jegyző: Kérdéskéntteszi fel, hogy ha Ajkáróljönne avízvezeték,
melTe jönne, mert kb 8 km-en keresáül szántők, rétek terülnek el, és ezek mind
magántulajdonban vannak. A szolgalmi jog megszerzése gondot jelenthet.
Farkas István: Felsőcsinger felöljönne, ottavízátadási pont és azilrkiti mangán
bányaközött, ahonnan most is indul avízvezeték, 3,8 km a távolság és a
jelenleg hasznáItbánya út mentén haladna, részben a Verga áItalhasznáIt állami
tulajdont és egy magántulajdont érintene.
Rieger Tibor polgármester:

A víztisnításon mit kell érteni?

Farkas István: Magas lenne avízmangán és vas tartalma, valamint anitrát
tartalma.Ezeket a vegyületeket kell kivonni avízhőL A nitrát tartalom magas
szintjéérta falu csatomázatlansága a felelős. Remélhetőleg 100 oÁ-os
csatoménottság mellett 20-30 év alatt anitrát tartalom lecsökkenne a
bányavízben.
Rieger Tibor polgármester: Az e|ótanulmányból ugy látszik hogy a3 vaiáciő
beruházása hasonló mértékűlenne aközűti száIlítással a magas költségek miatt
nem érdemes foglalk ozni.
Farkas István: Valóban az előtanulmány szerint a3 variáció kivitelezési költsége
és vízdíjahasonló lenne, de a kutak fÚrásátbizonytalannak tartja, mert mint az
előbb már említette minimum 3 db 300 m-es kút kell feltehetőleg a megfelelő
vízmennyiség előállításához, és a falutól való nagy távolság miatt ebben az
esetben is ki kell építeniatöLtővezetéket és az elektromos ellátást is, és
egyáltalánnem biztos, hogy hosszú távon milyen mennyiséguvizettudnának a
kutak produkálni.
Atáwezeték építésmellett szól, hogy úkútnakhosszú távon egy nagy víznyerő
képességiívízbázisa lehetne, amelyről a későbbiekben, abányavízletJ.srtulása
után, akár Ajka irányéban is lehetne ivővizet értékesíteni.
Teljes egészébennem szabad elvetni akozilti száLlítást sem, mert előfordulhat
olyan eset, pl. egy nagyobb méretű vízbetorésesetén, hogy az ellátásnak ezt a
formá|átkell válasrtani, de hosszútávon eznem lehet megoldás, ezértugy
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gondolja, hogy a részletes tanulmánynak ezzel a ponttal nem kellene
foglalkoznia, csak az első három variációval.

Lisztes Győző: El kell-e végeztetni a tanulmánytervet mind a harom esetre, vagy
nem lenne-e elég csak egyel,atávvezetékkel foglalkozni, mert azmutatkozika
legjobbnak.

Rieger Tibor polgármester: Egy variáció vizsgálata az nem összehasonlítható
tanulmány, így feltétlentil szüksége minimum kettő, de inkább három lehetséges
megoldás vizsgálata.
Mivel mind a három esetben az engedélyek beszerzése is több évet vesz
igénybe, ezért a tanulmánytervet a lehető leghamarabb el kell készíttetni.
Farkas István: A Mangán Kft nevében felajálja, hogy elkészítteti Urkút község
vízelIáftására vonatkoző tanulmánytervet, amennyiben aZ önkormányzatnál erre a
lesz felhasznélva.
célra tervezett összeg játszőtér építésére
Rieger Tibor polgármester: A javaslattal amagarészéről egyetért, a kérdést
szavazástateszi.
Dr. Dóczy Mariann: Ezt a javaslatot a falu csak megköszönni tudja aMangán
Kft-nek.

Lipp Józsefiré: Nagy szükség van a faluban egy játszőtérre, egyetért dr.Dőczy
Mariannával, köszönet illeti a bényát.
Pichler Józsefné: A költségvetést is módosítani kell majd, ennek megfelelően.

A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnéIkil
Az alábbi hatátr ozatot hoúa;
38/2007. (V[.17.)

okKt határozat

A Képviselőtestület elfogadja a Mangán Kft nevében
elhangzottjavaslatot, mely alapján a Kft elkészítteti
g v ízellátására vonatkozó vé g e g e s
tanulmánytervet, ennek ellenében az önkormányzat a
költségvetésében e célra tewezett összegéből
jáftszőteret alakít ki.

Úrkút közs

é

Felelős: polgármester
Határidő: 2007 . október

1

3 1.

4. nanirend: Vegyes ügyek.

a.)

I

l 2OO7. (I.

1

7.)

Ötrt

határozat kiegészítése'

a Hauser
Rieger Tibor polgármester: T ájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy
ámósökkentéséről szóló testületi döntést kí kell
t
még
egés"íteni,mivel a döntés meghozatalakor a 4l20O7. (II.20) Örvt rendelet
a Testületi
ném jelent ffieg' és pontos an ez szabáIyozza, mitkel1 tartalmazn\a
döntésnek.

Kérdés^bozzászőIás:
jogszabáIy sző szerinti
Pichler Józsefné: A javaslat alapjánegyértelmű, hogy a
szövegével kell kiegészítenia döntést.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazatnélkül
az a|ábbi hatátr ozatot hoúa:

-

39 12007 . N1I^.17 .\ ö|<Kt határr ozat

Úrkút Község onkormány zati Képviselőtestii1ete
1'l2o07. (I.17.) Ötrt határozatátk\egészíti a helyi
önkormány zatok és többcélú társulások
létszámc sökkentés i dönté seivel kapc solato s e gyszeri

költségveté si támo gatas i génylésének, dönté s i
rendszerének, folyó s ításának és el számol ásának
részletes feltételeiről szótó 412007. (II.20.) oTM
rendelet 5. $. (1) bekezdés j) pontjában foglaltakkal
belül . . .'' költségvetési
,,. . . & páIy áző fenntartói körén
és polgármesteri hivatalánáL ,,"'a meglévő
'""*.i''é1
üre s áll áshe lyeken, az e\őr eláthatőIag me güre s edő

ál[áshelyeken vagy a terv ezett új á|láshelyeken, illetve

szewezetíváItozás,fe\adatátadáskövetkeilébena
páIyáző fenntartói körén kívüli munkáltatőnáI a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak munkavis zonyban töltött idej e
foiyamatosságának megszakítása nélküli
fo glalkozt atásár a ninc s lehető ség.''
Felelős: polgármester
Határidő: azorlnal

b. ) P o

1

gárme steri

b ej e

1

enté s e, táj

ékoúatőja'

arról, hogy az
Rieger Tibor polgármester: T ájékoztat1a a Képviselőtestületet
N apközí otthonos Óvoda gazdaság\
önkormány ,ut f"ffi*műkodő
i1letve olyan
ngyíntézőjea szülők á|talbefizetetttérítésidíjja1visszaélt,
a jegyző
hátralékot halmozott fel az utolsó 3 hónap a\att,mely felkeltette
fe\e\ősségre lett
figyelmét , és az ellenőrzést követően a gazdasági ügyintéző
a
,rJ.'uu. Ahátra!ék összegétz9} e/Ft-ot azonnalbeflzette, azonban
feljelentést tett és az
készpénzfizetésiszám!ák átÍáthatatl'ansága miatt rendőrségi
jogviszonyát'
óvoda vezetője azorna\ihatáI\ya|megszíntette köza|ka\mazotti

LisztesGyőző:Mit jelentaszámlákát\áthatatlansága?
mert minden egyes
Rieger Tibor polgármester: Ez az, amitnem értett senki,
nem tudni, hogy az eLső
befizetésről több;á-lát i' kiállított a szülők nevére, és
fizettek egy-egy
példány hova került. Azbiztosnak\átszik, hogy a szülők nem
hónapra többször térítésidíjat.

Lisáes Győző: Sajnálatosnak 1rlrtja,hogJ ilyen előfordulhatott, de
.*dő^Egt f.lrlentést, főleg mivel a számlék szigoru szélmadástl
nyomtatványok, és az apeh is ellenőrízheti'

megérti a

üzemel, és több
Rieger Tibor polgármester: A közöss ég\hazjúliY-'I. napjátől
veheti-e?
vidéki v á|Ialkozo e.a.ta"a"tt, hogy árusítás célj ából bérbe
Eddig választnem adtunk, kérjük a Testület véleményét.
Farkas István: Eddig hol árusítottak a kereskedők?
Rostási Mária jegyző:

Az

áIta!ános iskolában és a tornacsarnokban'

Farkas István: Akkor történjen továbbra is ott, és ne a közösségihá"Zba'

Lipp Józsefné: Egyetért,sajnálná a szép parkettát. Ne legyen

a

közösségiházba

árusítás.
_
nélkül _az
A Képvise1őtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, ellenszavazat
al ábbi határ ozatot hoúa:
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4012007 .

(vIL17.\ Ö|<Kt határozat

A Képvi sel őtestiilet

a közö

s

s

égi hazb an mindenfaj ta

árusítást megtilt.

Felelős: polgármester
Határidó: folyamatos
Rieger Tibor polgármester: A Polgármesteri Hivatallal egybeépített
önkormányzatilakás 2007 .július I. napjétól üres. A további hasznosításáratöbb
megoldás is lehetséges. Maradhat lakás, illetve a lakás egy részébőla kisebbségi
önkormányzatnakegy iroda kialakítása, és aházi gondozónak és a
családgondozónak egy iroda kialakítása is szoba került.

Kérdés.hozzászőIás:
Farkas István: Az mellettvart, hogy maradjon lakásként az önkormányzat
tulajdonában, és aki megkapja, annak ne kelljen lakbért ftzetni, de annak
ellenében újítsafel a lakást saját költségén.
Dr. Dóc4v Mariann: Teljesen egyetért Farkas Istvánnal' nem kelltöbb iroda.
áta\a\<ttás is pénzbe kerül az önkormányzatnak.

Az

Imri Zo\tán: Önkormányzati dolgozók körében kellene meghirdetni.
Elképzelhető, hogy az őkoL\égái körében is igényt tartanavalaki a lakásra.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül_
az alábbi

hatélr ozatot hozta

:

41 t2007 . (YII.!1 .\ Öl<Kt határ ozat

A Képviselőtestület

a Polgármesteri

Hivatallal

gybeépített önkorm ány zati tul aj donú lakás az
onkormányzat dolgozói körében hirdeti meg. A
páIyéaatokat2}}7. szeptember 20. naaáig lehet leadni
a Polgármesteri Hivatalba.
e

Felelős: polgármester
Hatétridő: azowtal
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Több tátgy nem volt, a polgármester az ülést 20.00 órakor berekesztette.

rl_

tl\.

Rieger Tibor.
Po1gármester

Kmft.

,\
Q9 oüs-_ \-5Rostási Maria
jegyző

