Kö a ég i o nko rmúny zat Képvk előtestiilete
8409 Úrkút Rdkóczi u. 45. Tel.: 88/230-003.
Szdm: 161-7/2008.

JEGYZoKÖNYv
Készült: Úrkút Kozség Önkormanyzati Képviselőtestülete 2008. június
.-én(kedden) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendes
üléséről.
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Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpol gármester
Dr.Dőczy Mariann
Farkas István
Lipp Józsefné,
Lisáes Győző,
Ifi.obermayer Miklós,
Zsebehény Károlyné
képvise1ők

Távolmaradását beielentette: ImríZoltán, Lisztes Győző és Vassné Balazs Györgyi
képviselő
Tanácskozási ioesal Jészllesz: Rostási }ií.Íriajegyző
a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés
Rieger Tibor polgaÍmester köszöntötte
határozatképes, mert a Testület 10 tagjából7 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag_1 igen
szav azattal. - e l l ens zavazat né lkül elfo gadott.

NAPIREND: t

;

rtizséffiZ1x:7r 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Rieger Tibor polgármester
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A

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 612007 . (III.29 ')
rendelet módosítása _ rendelet-tew ezet'
Előadó: Rostási Mária jegyző

3.) Gyrus Bt _ egészségügyi vállalkozás _ tá4ékoztatója a Háziorvosi

Szolgálat műkodéséről.
Előadó: dr. Dóczy Mariann háziorvos
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-Úrkút f o gászati kör zet műkö

dé s ér őI táj ékozatő'
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Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos
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Előadó: Szőke Ferencné védőnő
6.) Vegyes ügyek.

a.) Kiss ImrénéÚrkút' Csokonai u. 1. sz. alatti lakós lakásbérleti
j ogviszony meghosszabbítása iránti kérelme'

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELOTT:

a.

Jel

enté s a |ej árt hatari dej ű te

stületi hatÍr ozatok

vé grehaj tásáró 1.

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kér dés. hozzászőIás: Nem hangzott el.
a Jelentést egyhangula g _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül

A Képviselőtestülete

-

elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND

:

K.:'i:iÍ#iffi:xÍ 200
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.

évi költsé gveté sének módo sítása

Előadó: Rieger Tibor polgármester
(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés^ltozzászőIás:

Pichler Józsefné: Az új kinevezéssel a könyvtari őrák száma csökkeni fog?
Rostási Mária jeeyző: A könyvtari őrék számanem fog csökkeni, ugyanannyi lesz.

Lipp J-ózsefné : A z Ú rkttkönyvre a szerző dija
közöttlesz átadva?

a

könyv bemutatój án-ünnepélyes keretek

Rieger Tibor polgá{mester: Nem a kcinyvbemutatón lesz átadva a pénz, külön szerződés
a|apjánkerül az összeg kifi zetésre.
Farkas István: A Testület áItaImegáIlapított és fizethető összeg, a bruttó 400 e/Ft kültjnben
G csak egy nagyon elenyésző része akönyv értékének,és szerinte sem szabad azt a könyv

J

bemutatóján odaadni' azonbankülon felhívja a figyelmet a szerzőijogok szerződésbeli

tisztézására.
A Képviselőtestület egyhangúlag_7 igen szavazattal. - ellenszavazat nélkül _ az a|ábbí
rendeletet hozta'.
8/2008. (VI.18.)

ÖkKt rendelet

Úrkút Közsé g onkormríny zat
módosítása.
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8' évi kö ltsé gvetésének

(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkonyv mellékletét
képezi.)

2.napirend: A szociális ígazgatásről

és a szociális ellátásokról szóló 612007 . (III.29.)

rendelet módosítása _ rendelet-tew ezet.

Előadó: Rostási Mfuia jegyző
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el'

A Képviselőtestület egyhangúla g _ 7 igen szavazattal.
rendeletet ltozta
9/2008. (VI.18.)

- ellenszav azat néIki| - az alábbi

ÖkKt rendelet

A szociális igazgatásről

és a szociális ellátásokról szóló 612007.

(III.29.) rendelet módosítása.

(A rendelet szó szerinti szövege ajegyzőkönyv

mellékletét

képezi.)
3.

napirend: Gyrus Bt _ egészségügyi vállalkozás _tájékoztatója
Szolgálat működéséről.

a

Háziorvosi

Előadó: dr. Dóczy Mariann háziorvos
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászólás:

Dr' Dóczy Mariann háziorvos: Kiegészítéskéntfelhívja a figyelmet arÍa, hogy a rendelő
felújítását el kell végezni, mert minden elavult. AnyíIászáróktól kezdve' a berendezésig. A
megszünt fogászaÍihelyiség áta|akításáú is meg kell csinálni. Biztos,hogy sok pénz kell hozzá.
Rieger Tibor polqármester: Akadálymentesítés sincs telj esen megoldva.

Dr Dóczy Mariann háziorvos: Betegforgalom nap mint nap magas. Ebhez is jó lenne, bamár
az átalakitás megtörtént volna.

Farkas István: Milyen jellegű a betegforgalom?
Dr. Dóczy Mariann háziorvos: Ó nagyon soknak tart1a akülönböző igazolások kiadását,
melyek a munkába álláshoz sztikségesek' a szakrendelések bedugultak, sok mindent helyileg
kell elvégezni.
Végezetül elmondja, hogy a praxist meghirdette) arra 4 telefonos érdeklődő volt.
Rieger Tibor polgarmester: Felteszi a kérdést'ezhelyi probléma, hogy nincs jelentkező a
praxisra?
Dr. Dóczy Mariann háziorvos: Nem, pl. Ajkán is több háziorvosi praxis meghirdetésre került
már többször, és nincs ott sem jelentkezó. A háziorvosi kar elöregedett és úgy látszik
utanpótlás sincs, nem éri meg.

A Képviselőtestület az előterjesztést 6 igen szavazatÍal, 1 hrtőzkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadta.

4.napirend: Szentgál_Úrkút fogász ati körzet működésér ó| tájékozatő.
Előadó: dr. Steinbach Andrea fogorvos
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás:

Dr. Steinbach Andrea fogorvos: Köszöni
lakosság is meg van elégedve.

azifi

rendelőt, kellemes ott dolgozn| reméli a

Rieger Tibor polqármester: Mennyi a rendelési idő? Mennyire esély van a Szentgáltól való
szétválásra?

Dr. Steinbagh Andrea fogorvos: Naponta 3 őra a rendelési idő. A szétválást csak azért irta az
előterjesztésében' mert a minimum idő bevezetésévelmég nincs teljesen tisztába.

Lipp Józsefné: A bejelentkezésre egy hónap után kap időpontot

a beteg.

Nem lehet ez

rcividebb?

Dr. Steinbach Andrea fogorvos: Megpróbálja, de szerinte egy hónap.
Farkas István: A műszaki hibákat meg kell nézni, nézetni, a garanciáIis időn belül pedig a
problémákat meg kell oldani.
Rieqer Tibor polgármester: Az alapgarancia - véleménye szerin t- egy év, és mivel 2007
áprilisában lett az épület átvéve,űgy az lejart. De utána fog nézni.

A Képviselőtestület egyhangúlag-7 igenszavazattal,
előterj esztést elfo gadta.

- ellenszavazatnélkijlr
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szol gá|at műkö

dé s ér ő| tá$ ékoztatő
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Előadó: Szőke Ferencné védőnő

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

Pichler Józsefné: A védőnői tajékoztatőban minden benne van, ami érdekli'

Lipp Józsefné: Egyetért Pichler Józsefné képviselőtarsával, azonban számára az előterjesztés
elsíbekezdéseelszomorító, - de enől a védőnő nem tehet -, mivel a gyereklétszám csökkent,
illetve jelenleg stagnál a településen.
_
A Képviselőtestület egyhangúla g - 7 igen szavazattal' - ellenszav azat né|kiJl az
előterj esztést elfo gadta.

6.napirend: Vegyes ügyek'
a.) Kiss ImrénéÚrkút, Csokonai u. 1. sz. alatti lakós lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítása iránti kérelme.
Előadó: Rieger Tibor polgármester
(rásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászólás:

PichlerJózsefné: Ebben a lakásban lett kicserélve a villamos vezeték, és ő úgy emlékszik,
az,hogy a felújítás költségét a lakbérben kell foganatosítani.
k.'ü't
'"egbeszélésre
"kk"'
Rieger Tibor polgármester: Igen, és ezért szerepel az e\őterjesztésben a mostani 4640.- Ft-os
lakbér helyett a 6000'- Ft.

Pichler Józsefné: Az új lakbéne vonatkozó javaslat nem ttikrözi a felújítási költséget.
Dr. Dóczy Mariann: Javasolja a 6000.- Ft-os lakbért.

A Képviselőtestület egyhangúla g_ 7 igen szavazattal.

- ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi

határozatothozta:

A Képviselőtestület a tulajdonában lévő Úrkút, Csokonai u'
szám a\attlévő ,,nagyház" épiJllret emeletén lévő lakást Kiss

1'

Istvánné éshÍzastátsa Kiss István Urkút' Csokonai u. 1. szám
alatti lakósok részére2008jú1ius 1 napjától bérbe adja20l0.
június 31 napjáig bezárőlag.
A havi lakbér összege: 6000.- Ft.
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Felelős : polgármest et, je gyző
Határidő: azonnal
b.)- Farkas István: Tudomása van arról' hogy az alsó faluban a volt ',Mekler'' kúrián több
k"'f"ldt á1'"-p"|gtr 1p1rtőzkodik. Kérdéskéntteszi fel, hogy enő|az önkormányzatnak
van_e tudomása, vagy jött-e a környéken lakóktól hivatalos bejelentés.
Rostási Mária-iegyző: A környéken lakóktól hivatalos bejelentés vagy pur:osz a
rótgarmesteri Hivatalba nem érkezett, azonbanneki is tudomására jutott, hogy a
kéráésesingatlanon több idegen személy tartózkodik, edért a tulajdonosnak, Gubicza
Jánosnak elmondta, hogy mi a hivatalos utja a külföldiek befogadásának.
hogy az üggyel
Earkas István: Ettől fuggetlenül javasolja a polgármesternek,
kapcsolatban járjon el ő is.

c.) Lipp Józsefné: Kérdéskéntteszi fel, hogy mi van aZizípresszo oldalsó bejárőja mellé
építettépítménnyel,és a Falumúzeummalmi lesz?
Rieger Tibor polgármester: Szólt a Zizitu\ajdonosának, hogy engedély nélkül épült a
je|záttépítmény,megkereste az I. foku építéshatóságot Ajkán, hogy nézzékmeg aZ
építményt.
A falumúzeummalkapcsolatban is eljárt az iskola igazgatőjánáI, azonban az iskola
sem tud biztosítani helyiséget a gyermekjóléti szolgálatnak' ezért a költségvetés
alkotásakor meghatározottak szerint kell eljárni, vagyis a Polgármesteri Hivatallal
egybeépítettlakás szobájából kell egy irodát kialakítani'

Lipp Józsefné: Akkor ez azt jelerfti, hogy a falumúzeum ott marad ahol van, a
nigyhéLzba. amely környéke nagyon csúnya, nem beszélve magáról az épületről, és
aho| a múzeum vaÍ1) aZ az emeleti lakásoktól beázik, ezért a vakolat is leesik.
Nagyon kieső helyen van' feltétlenül be kellhozni a falu kcizpontjába, és a
Polgármesteri Hivatallal egybeépítettlakásba lenne a leg|obb helyen. Felkell hozni.
Rostási Mária jegvző: Felhívja a Képviselőtestület figyelmét arraatényre, hogy az
önkormányzatnak csak ez aZ egy lakása van, ami még aránylag elfogadható állapotú'
E1mondja, hogy a védőnő 20}9-be nyugdíjba megY, meg kell hirdetni azáI|ást, és
nagyon nehézvédőnőttalálni, de lakással lehet hogy előnyt éIvezte, nem beszélve a
körzeti megbizottról.
Farkas István: Egyetért ajegyzóve!,igazavaÍLazelmondottak alapján, azonban
ko*bbu'' ő javasolta, hogy a lakást más irányban kellene hasznosítani'
Rostási Mária-iegvző: Akkor is irodákrólvolt szó, ami véleménye szerint bármikor
lélszamoható leitvolna' de egy múzeum, ha ide kerül, aztmár nehezen lehet
visszaszervezni.

Lipp Józsefné: Igen, mert nagyon rossz állapotban van
targyakat már nem lehetne. Felújítaninem lehet?

a

mostani' így visszavinni a

,j

Rieeer Tibor polgármester: Véleményeszerint ahol beazik, ott gipszkartonnal meg
lehet oldaní, hogy a beazások elttinjenek.

Lipp Józsefné: Akkor eztnagyon gyorsan meg kell csinálni.
Több tárgy nem volt, a polgrármestet azülést 19.00 órakor berekesztette.

r{

Rieger Tibor
polgármester

tQ.o. \dq ' \PRostrísi Mária
jegyző

-

