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Községi Önkormdnyzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút Rúkó,czi u.45. TeI.: 88/230-003.
Szúm:130-9/2009.

JEGYZŐKÖNYv
Készütt : Úrkút Közsé g Önkormán y zati Képvi s előtestülete 2009 . j únius 2 9. én (hétftín)du. 17.O0 őraikezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefrré alpol gármester
Dr.Dőczy Mariann
Imri Zoltán
Lisztes Győző,
Lipp Józsefné,
obermayer Miklós,
Zsebehézy Károlyné
képviselők

Távolmaradását beielentette:, Farkas István, Vassné Balázs Györgyi
képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző,
Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a Testület 10 tagjából 8 fo jelen van.
Ezt követően ismertefre azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
i

gen s zav azatta|, -

Napirend:

e

1

len szav azat nélrkíJl- el fo gadott.

egészségügyi vállalkozás
Szolgálat működéséről-

1.) Gyrus Bt

-

.) S zentgál -Úrkut fo gászati körzet műkö dé s érő 1 táj éko úatő .

Előadó: Dr. Steinbach Andrea fogorvos
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.

) Vé dőn

ői

szo\gáIat műkö

dé s érő 1 táj

8

- tájékoúatőja a Háziorvosi

Előadó: Dr.Dőczy Mariann háziorvos
2

-

ékoúatás.

Előadó: Szőke Ferencné védőnő
4.) Vegyes ügyek.

a.)KE'OPivővíztáwezetékpáIyazatírásáraárajánlatok
elbíráIása.
Előadó: polgármester.

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELÓTT:
A.) Jelentés a lejárt határidejű testületi hatátozatok végrehajtásárőI.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzásző\ás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangtiag- 8 igen szavazattal, - ellenszavazat
nélkül - Jelentést elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
I.NAPIREND: Gyrus Bt - egészségügyi váIlalkozás _ tájékoúatőja a
háziorvos i szolgáLat működé séről.
Előadó: Dr.Dőcry Mariann háziorvos
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés,hozzászőIás:
Dr. Dócz.v Mariann háziorvos: Az előteqesáést kiegészítéséhezmég annyittesz
ltozzá, hogy csinálják a dolgukat, rengeteg a munka, káosz van mindenhol. Pl.
azultrahartgra amai napon októberi időpontot kaptak a betegeknek. A
rendelőben a munka torlódásánáL azvolt a fő gond, hogy az asszisztens
betegsége miatt sokáig ketten voltak.
Gyorsabban menne a rendelés ,ha a rendelő belső átalakításamétr meglenne.
A praxisról annyit mond, hogy két érdeklődő volt. KöZiilük egy érdeklődőt látott
komolynak, de az is hosszabb időt vesz igénybe, mire a praxist esetleg
megvehetné.

Rieger Tibor polgármester: A belső áta\akításjúlius végéigmeglesz, a
szakemberekkel ezt megbeszéIte.

A Képviselőtestület az előterjesáést 7 igen szavazattal, I tartőzkodással,

0 nem

szav azattal el fo gadta.
2. n a pi

ren d :

S

zentgál-Úrkút fo gászati kor zet miiködé séről táj éko rtatő

.

Előadó: Dr. Steinbach Andrea fogorvos
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés.hozzászőIás:
Rostási Mária jegvző: Kéri a fogorvost, ha a rendelő működtetésével gond Van' gondol itt pl. az áramszámlára_ akkor azt a Polgármesteri Hivatalbanrendezze.
Az áramszinetről tudnia kellene, de nem érti, miéri kellene bejelenteni a
fiínyirást.

Dr. Steinbach Adrea fogorvos: Az áramszámla elég sok ügyintézést adott neki,
de legközelebb a Hivatalba fog menni. Aflnyírást csak azért vette be, mert
mostoha gyereknekérzikmagukat, ugyanis ők nem tudták, hogy július 1._én is
áramszünet lesz.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 8 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkülaz előterjesáést elfogadta.

3. n a pi re

nd :

Védőnői szolgáIat működé séről táj éko ztatás.
Előadó: Szőke Ferencné védőnő

(rásos előterjesztést

a

képviselők előre megkaptrák.)

Kérdés^ hozzászőIás:
L ipp Józse fné : Születé s ek száma örvendete sen al akult.

Imri Zo|tán: A beköltözések révénpedig tovább emelkedik a gyereklétszám.
Szőke Ferencné védőnő: Azutőbbi évek tendenciáj a azvolt, ha nagycsaládos
beköltözöt, azrövid időn belül el is költözött a faluból. Ezmiatt nem volt
létszámnövekedés.
Imri Zoltán: Köszöni Szőke Ferencné védőnőnek az iskol ában
szintű előadásait, és a nyugdíjas évekre jó egészségetkíván.

v égzett magas

A Képviselőtestület egyhangúIag_
az előterj esáést elfo gadta.

8 igen szavazattal, -

ellenszavazatnélktil-

4.napirend: Vegyes ügyek.

a.)KEoPivőviztávvezetékpályázatírásáraárajánlatok
elbiráIása.
Előadó: polgármester

(rásos előterjesÍést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés.hozzászőIás:

Rieeer Tibor polgármester: A vízkérdésmegnyugtató elintézésemiatt sürgető a
p áIy ázatíró kivál as ilása, mert a köv etke ző b e adási határidő au gus ztus e ej e .
Addig apá|yázatot is elkell készíteni.A páIyázat, mint már többször említette
direkt azűrkuti viszonyokra lett kiírva. Ami azt jelenti, hogy más vizbázisrőI
kell az iv őv ízr ől gondo sko dni, a b ány a b ezár ás a után.
A maga részérőIa Beszt Kft ajánlatáttud1atámogatni, őket ismeri és a
legelőnyösebb ajánlatot is ők adták.
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Dr. Dóczy Mariann: Mi-történik akkor, ha pl. januártól nem működne abánya,
mert bezár.

Rieeer Tibor polgármester: A bányaigazgatőja ail.nyllatkozta, hogy abánya
bezárása után kb. másfel évig kell működtetni abányát' addig vizet is tud
szolgáltatni.
A továbbiakban elmondja, hogy eL'lhez a KEoP-os páIyázatboz_ apályázati
kiírás alapján - a jelenlegi víz szolgáItatójának nyilatkoznia kell arrőI is, hogy
nem tud, vagy nem akar vizet szolgá|tatni.
Pichler Józsefné: Véleményeszerint is a Beszt Kft kell megbízni, mivel ők már
ismerik azitrkiti viszonyokat is.

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _
az alábbi határ ozatot hozta:
3 6l

8 igen szavazattal, - ellenszavazatnélki.il

2009 . (.YI.29 .)

_

okKt határozat

Úrkút Község Önkormány zata részt yesz aKEoP_
2009.7 .1.3.0lB lvővízellátás biaonságának javítása a
vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem

5

közuzem\ v ízbáuis kiváltás ának s züks
című páIyázaton.

é ge s s é

ge

e s

etén''

ApáÍyázatmegírásáraa3dbbeérkezettárqánlatok
közül a Beszt Kft-ét fogadja el, és vele köt szerződés
650.000.- Ft+Áfa áron.

A vállalkozőí díjataz Önkormányzat2}}9. évi

költségvetésébena Céhartaléknál a
szerrtyv ízc satornánásra terve zett ö s sz e g terhére

b\úosílja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009.július 3 1.
c.) Lisztes Győző: Kérdéskéntteszi fel, hogy a szennyvízcsatomázásra a
páLy ázati kiírás szerinti II. forduló r a a p áIy ázat elkésnilt?

Rieger Tibor poleármester: A beadási határidőjúlius eleje, azonban a RMT
(részletes megvalósíthatősáry\tanulmány) hiánypótlása miatt csúszott a beadás,
így a következő b e adás i határidő szeptemb err e v ánbatő .
Pichler Józsefné: A Támog atási szerződés meltékletétképező Úffonal terv
szigoru határidót,komoly pénzkifizetésétjelenti. Eá akkor hogy lehet tartani?
Rieger Tibor polgármester: Az útvonaltervet is módosítani kell. További
gondként merült fe| az, hogy arégivezetékmiatt aú"mondta az\rányító hatóság,
hogy aznemúj építés,hanem rekonstrukció alá esik. Ez pedig kevesebb
támogatási %-kot jelentene a településnek. Többek között ezmiatt is csúszás
történik.
Pichler Józsefné: Ezviszontnagyon komoly gondot jelentene. A továbbiakban
felteszi a kérdésta polgármesternek, hogy mikor lesz meg a foút mentén a
tervbe vett buszmegállók felújítása,mert itt van június vége, de még semmi nem
történt azigyben.
Rieger Tibor polgármester: A kőművesekkel a megállapodás megkötése
folyamatban van' a buszme gáIIő aLá az árokba a betongyűní megrendelésre
került, várhatőanjúlius elejére érkezik meg. A helyét aközcéIu foglalkoztatottak
előkészítik.
Több tárgy nem volt, a polgármester urr\é't 19.00 órakor berekesztette.
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Rieger Tibor
polgármester

Qr'..'t.,.*' \o\^
Rostási Mária
jegyző
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