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2008. július 16-án 1500 órakor kezdıdı
rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye:

Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fı u. 88.)

Jelen vannak:

Tét Város Képviselı-testülete részérıl:
Ackermann László alpolgármester
Bakos Gábor, Baranyai Zoltán, Böröczki Kálmán, Kereszt
Kálmán, Lang Ferenc, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık

Távol vannak:

Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán, Borsó László Tamás, Nagy Ottó László képviselık

Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı

Meghívottak részérıl:
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Ackermann László alpolgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 8 képviselı megjelent, a
Képviselı-testület határozathozatalra képes, a rendkívüli ülést megnyitja.

Rendkívüli ülés javasolt napirendi pontjai :

1. Tét Város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek
kialakítása.
Elıadó: Bereczkiné Dr Kovács Piroska jegyzı
Ackermann László alpolgármester

2. Egyebek
Elıadó: Ackermann László alpolgármester

Ackermann László alpolgármester:
Tájékoztatja képviselı társait a mai rendkívüli ülés nyílt ülés és ismerteti a napirendi
pontjairól. Kíván –e valamelyik képviselı társam a napirendi pontok közé valamit
felvenni? Nemleges választ követıen, szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

127/2008. (VII. 16.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a 2008. július 16-i nyilvános,
rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Ackermann László alpolgármester
Azonnal

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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1. Tét Város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek
kialakítása.

Ackermann László alpolgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, csak röviden
szeretném ismertetni a témát. Az orvosi ellátást körzetiesíteni kell, mert a doktorok
ezután kapják a pénzüket. Ezért kell most ezt a rendeletünket meghozni, hogy senki ne
szenvedjen kárt. Átadom a szót a jegyzı asszonynak.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Köszönöm a szót. İ is köszönti a megjelenteket, köszöni, hogy elfogadták a
meghívást. Az 1997. évi CLIV. Tv. 152. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
Képviselı testület feladata az egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása, és ezt
rendeletben kell rögzíteni. A mellékletek mutatják, hogy hogyan alakultak ezek a
körzetek. Nemcsak a körzeti orvosok körzeteit állapítjuk meg, hanem idevettem a
védınık és a fogorvosok körzeteit is, hogy egységes legyen a rendelet.

Lang Ferenc képviselı:
A Szent István utca és a Mátyás király utca, miért a lenti orvoshoz tartozik?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Ezt az utcaelosztás régi adatokon alapul, és az OEP finanszírozáson.

Ackermann László alpolgármester:
Azt szeretné csak mondani, hogy szabad orvos választás van, úgyis mindenki odaviszi
a betegbiztosítási kártyáját, ahova szeretné.

Baranyai Zoltán képviselı:
Mi a helyzet az ügyelettel?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Ügyeletben mindenképpen ki kell mennie az orvosnak, bárhova is tartozzon a beteg.

Rendes Róbertné képviselı:
A Liszt F. utcából szeretett volna egy beteg bejelentkezni a fogorvoshoz, és elutasította
az egyik fogorvos, hogy menjen a másikhoz, mert körzetileg nem hozzá tartozik, pedig
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İ nem a körzetileg, ahova tartozó orvosához szeretne menni. Ilyenkor is él a szabad
orvosválasztás? Miért nem fogadta a beteget az orvos, pedig évek óta İ kezeli.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Figyelniük kell a fogorvosoknak a körzeteikre, mert nagyon megszigorították nekik a
finanszírozásukat. Megszabták azt is, hogy hány órát dolgozhat egy hónapban a
fogorvos, és ha azt túllépi, akkor nem jár arra már finanszírozás, és elsısorban a saját
körzetéhez tartozó betegeket kell ellátnia.

Kereszt Kálmán képviselı:
Meg van szabva, hogy mi hány perces mővelet, és ebbıl, ha összejön neki a megadott
óraszáma egy hónapban, még ha nem is dolgozott annyit, akkor nem vállalhat több
beteget.

Ackermann László alpolgármester:
További kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen, szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal megalkotja a Tét Város területén
egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló
8/2008. (VII. 16.) rendeletet.

Az elıterjesztés és a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

2. Egyebek
2/a. A 83-as számú fıút fejlesztésével kapcsolatos megbeszélésrıl tájékoztatás.

Ackermann László alpolgármester:
2008. július 8.-án voltunk Pápán, a Bázisrepülıtéren. A téti kistérség részérıl jelen
voltunk: Papp László gyarmati alpolgármester, Horváth Gyula gyırszemerei
polgármester, Szakács Krisztián munkaszervezet-vezetı; és jómagam.
A témában érintett szervezetek találkozójára, az aktuális kérdések megvitatására és a
projekt jelenlegi állapotának bemutatására elızı két alkalommal Gyarmat, illetve
Gyırszemere községekben került sor.
A 83-as fıút rekonstrukciójával kapcsolatban tartott egyeztetı tárgyalás 1. napirendi
pontjában Domonkos Miklós ezredes tájékoztatott a C17-es programról. Többek
között bemutatta a jelenlegi repülıteret és a tervezett fejlesztéseket. Elmondta, hogy a
NATO nemcsak katonai, hanem missziós küldetéseket is ellát, amelyek idıben változó
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intenzitással jelentkeznek. Ennek függvényében változhat majd a fıút terheltsége is.
Késıbbiekben lehetıség nyílik légi teher és személyforgalom lebonyolítására is,
amelyre már most igény mutatkozik. Jelenleg 400 fel és leszállással terveznek évente.
A reptér fejlesztésére elkülönített 30 millió dollárból kizárólag katonai-szakmai
célokra lehet fordítani, a fıút fejlesztésére nem.
2. napirendi pontban Dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyőlési képviselı a fıút
fejlesztésével kapcsolatban is tájékoztatott. Elmondta, hogy felmerült a reptéri állandó
Vám- és Pénzügyırségi szolgáltatás feltételeinek kiépítési igénye, azonban ez közel 1
mrd forintos plusz kiadást jelentene. Rövid idın belül a Honvédelmi miniszter
vezetésével a reptéren 5 párti egyeztetést fognak tartani. Tájékoztatott, hogy az
országos 7 mentıhelikopter leszálló állomás egyik helyszíne lesz a pápai reptér.
Tájékoztatott, hogy a 2003. évi Országos Területrendezési Tervbe (OTT)
elıterjesztésére bekerült a 83. sz. fıút fejlesztése, a 4 települési (Gyırszemere, Tét,
Gyarmat, Takácsi) elkerülıvel együtt, amely elképzelések az új OTT-be is bekerültek.
Az új javaslatok (az autópálya elıtti 10 km-es szakasz 2x2 sávra bıvítése, Tétszentkút
elkerülı szakaszának megépítése) azonban kimaradtak. Elmondta, hogy Bajnai
Gordon miniszter levélben tett ígéretet arra, hogy a fıút fejlesztése 2010-re
megvalósul. Tájékoztatott, hogy a fejlesztés forrásai kérdésesek, mivel Balogh
Józseffel, a Regionális Fejlesztési Tanács elnökével telefonon történt egyeztetést
követıen derült ki, hogy a fıút fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Tervben jóváhagyott
kiemelt fejlesztések terhére tervezik megvalósítani (nevezetesen a Pápa-Devecser és a
Pápa-Városlıd szakaszok terhére). Hangsúlyozta, hogy kormánydöntés van az út
2010-ig történı fejlesztésérıl, amelyet be kell tartatni.
Vizi Norbert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. képviseletében tájékoztatott,
hogy a volt Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) elkülönítette a teljes
tervezési elıkészítési munkák forrását, továbbá döntés-elıkészítı tanulmányt készíttet
2008. októberéig. Ennek készítıjét közbeszerzési eljárással kiválasztották már. A
tanulmányban kidolgozásra kerülı alternatívák közül fog dönteni a GKM Közlekedési
Koordinációs Központja arról, hogy milyen mőszaki tartalommal fog megvalósulni a
fıút fejlesztése. Az ütemtervvel kapcsolatban elmondta, hogy 2009. januárjában
indulhat a tervezés, 2010. február körül lehet jogerıs építési engedély, 2010. május
körül kezdıdhet a munka és 2012-ben kerülhet sor az átadásra. Ezek a tervezett
határidık a meglévı nyomvonal fejlesztését jelentik. Ha elkerülı szakaszok,
nyomvonal korrekciók, vagy új nyomvonalak épülnének, akkor további évekkel kell
számolni. Elmondta, hogy a GYMS Megyei fejlesztések közül ez a projekt nem
versenyez a 81-es sz. fıút fejlesztésével.
Wimmer József, a Magyar Közút Kht. GYMSM-i Igazgatósága részérıl elmondta,
hogy a tervezett fejlesztés komplex, nagy feladat, ezért az elıkészítés határidıinek
rövidítésére ı sem át lehetıséget. Elmondta, hogy ha új nyomvonalban gondolkodunk,
akkor az új összeköttetések miatt plusz költségek fognak felmerülni. Ha NATURA
2000-es területet érint a fejlesztés, akkor pedig minimum 1 év teljes vegetációs
szakaszt kell vizsgálni a tervezıknek. Tájékoztatott, hogy a gyıri bevezetı szakaszon
Gyır 1, a Kht. pedig 2 csomópontban jelzılámpás forgalomirányító rendszert épít ki a
83-as fıút bevezetı szakaszán.
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Áldozó Tamás, Pápa város alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a tervezés során ne a
jelenlegi forgalmi adatokból induljon ki és vonjon le hosszú távú következtetéseket a
tervezı.
A kistérségbıl jelenlévı, településeiket képviselı polgár- és alpolgármesterek
mindegyike hangsúlyozta, hogy számukra csakis a települési elkerülı szakaszokkal
megvalósításra kerülı fejlesztés az elfogadható.
Kara Ákos alelnök javaslatára a jelenlévık mindegyike egyetértett azzal a javaslattal,
hogy 2008. augusztus 6-án, Téten újabb egyeztetésre kerüljön sor, amelyre kerüljenek
meghívásra az elızetes megvalósíthatósági tanulmányt készítı cég képviselıi is.
Tehát a következı találkozót nekünk kell megszervezni és lebonyolítani.

Baranyai Zoltán képviselı:
A jegyzı asszonytól szeretném kérdezni, hogy a csapadékvíz elvezetı rendszerek
felülvizsgálatát kinek kell elvégezni? Sajnos nem megfelelı a vízelvezetı rendszer
Téten. Mit lehet ezzel kezdeni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Árok tisztítására senki nem kötelezhetı. A belvíz elvezetés az önkormányzat
feladatkörébe tartozik. A lakóközösség felléphet az ellen a lakos ellen, aki miatt nem
folyik el a víz az utcán az árokban, mert nem tartja rendben. Hivatalosan nem lehet
felszólítani, mert nem engedi a jogszabály.

Baranyai Zoltán képviselı:
De mégis mit lehetne tenni, mert van egy nagyobb esı és úszik a fél utca 1 ember
miatt, aki azt mondja, hogy csak akkor tesz valamit az ügy érdekében, ha felszólítást
kap.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Azt tudom segíteni, hogy ír nekem egy feljegyzést a lakóközösség nevében, hogy mi a
probléma és, hogy kivel van a probléma, és kiküldök neki egy felkérı levelet.

Rendes Róbertné képviselı:
A lenti Bútorház és Coop bolt elıtti terület nagyon csúnyán néz ki. Nem tudom kinek a
tulajdona az, de fel kellene szólítani, hogy tegyék rendbe.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Helyszínelést fogunk végezni, és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásból lekérdezzük a
tulajdonosokat és megtesszük a szükséges lépéseket.
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Rendes Róbertné képviselı:
Köszönöm szépen.

Ackermann László alpolgármester:
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 1630
órakor bezárja.

K. m. f.

Ackermann László
alpolgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Lang Ferenc
képviselı

Rendes Róbertné
képviselı
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