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KOZSEGI ONKOR}TANYZAT
URKUT,Rákócziu.

Szárn: 16_8/1997.

rÉpvrsnlőTEsTtiLETE
45. TeI.; 23O-OO3.

Készült:

J E G Y Z O. K O N Y V

Urkut Község önkormányzati Képviselőtestiiletének 1997-
3unius 18.-án /.szerdán/ 18.oo órai kezdettel negtartott
rendkívÍili üLésén.

Az ü]-és helye: Községháza - tanácskozó terem-

Jelen vanrrak: Pfaff Zsolt polgármester,

Gerecs üíháIy'
BRenn János,
Gubicza Nándor'
Klein ZoJrtánrÉ,
ticsauer Nándorné képviseIők-

3l;.'ll'í1-iilíarrn '
Tenkné típp Éva,
Rieger Tibor képviseIők.

Ianácskozási Joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Pfaff Zsolt poIgármester: Köszöntötte a testületi ülésen meg3elen-
tetet. I,regatlapitotta, hogr az ülés határozatképes, mert a testiilet
10 tagJából 6 fő 3e1en van.
Ezt követően megnyitotta az üIést és
testiileti ülés napirend3ét, melyet a
gadott.

NAPIREND: L./ Karsztviz Kft-ben lévő ijnkormányzata iiz].etrész
értékesitése.

Előadó: Polgármester

2./ vegres ügrek.
- nagtvázsonyi faház értékesitése'
_ polgármester 3utalma

ismertette a rendkivüIi
Testtilet eryhangul-ag el.fo-
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l. napirend: Karsztviz kft_ben Lévő onkormányzati iizletrész érté-
kesitéséről.

Előadó: Polgármester

Pfaff Zsolt polgármester: A rendkivüli testületi ülés összehivására
azért került sor, mert a Karsztviz kft-ben Iévő üzIetrész értékesÍté-
sével kapcsolatban' a 3o/L997. /v.za./ Ötrt. sz. határozatban szerep-
1ő 600.000.- Ft-os vételár:at a lríárkói önkormányzat nem fogadta eI.
Ezzel szemberl ők 60.000.- Ft-os a3ánIatot tettek az ő áLtaJlk megkül-
dött üzletrész adás_véteLí szerződés-tervezetben - meIyet a testüIeti
tagok elő re, irásbarr megkaptak, és a 3eryzőkön5rv mellékIetét is képezi -.
A tervezetben , ábyáJJ-alták a mellékszolgáltatási kötelezettségbőI
6.848.898.- Ft.-ot. Igy az urkuti önkormányzat a kft tag3aí közüI

Íiffi}:"*!'"r. is, hogr a vizmüből való kÍriá]-ást kijvetően az urkuti
ön-kormányzat is megkapta a rá 3utó vagronrészt, amíbőI a megIévő,
sürgető számlaelmaradásokat pótolni tudta. Ebből a vagronértékesitésbőI
lett kieryenlítve a tornacsarnok kívitelező;ének 3.Boo.ooo.- Ft-os
szánlá:a _ az evÉP-os tartozás _, valamint az értékesítésre került 2 db
Jármü, a parkerdeí faház eldásából származő bevéte1bőI lett eryen-
sulyban az önkormányzat: költségvetése.
A vesztessége az önkormányzatrrak a Karsztviz kft-be bevitt tárgyí
apport - 10 db telek - 1210 é/Ft. A nyeress=ége a vizmütől meg-
kapott miiködtető vasron' meI5mek értékesitése során 6 rnillíó Ft-hoz
3ut az önkormányzat.

Kérdés' hozzászólás:

K1ein Zoltáruré: Miből tevődik össze a szerződésben szerepIő
6.84s.8sil7Ét.

Pfaff Zsolt: A kft-nek át nem adott mtiködtető vagronrész miatt
varr híányz. Ez't'áZ- összeg a legutolsó gazdálkódással kapcsolatos
előtér3esztésben 6.053. 734._ Ft. volt.

Brenn János: 'A másík két önkonnányzat sokkaI kevesebb miiköd_
teTE vewont adott át, mint Urkut, mégSÍncs tartozása a kft felé.
Nem érti az átltáLLalást a szerződés 2. pontJa szerínt.

Gerecs Mihá]-y: Véleménye' szerint nincs is az urkutí önkormányzatrrak
tértozáSa';. ézért könnyen átvállalhat3a azt Márkó.

Rostási Mária: A kft kön5rvelését, gazdáIkodását fiiggetIen kön5rv-
űak6F[E vizsgálta, akí több helyen.leírta, hogr az megfelelő,
a hiány a müködtető vasron át nem adásábóI származík.

Brenn János: Mi az a miiködtető vag1on, ezt keIl tísztázrri előbb.
A'i a 'íz- és szenn5rvízcsatorna miiködéséhez baszanálható. Az át ís
lett adva a kft-nek. A kft ügrvezetése azt csínál, amit akar' és
ury kön5rveI , ahory akar.



3
;

Nagron sa3án13a a 1o db telket, amít az, önormányzat bevitt a kft-be.
Már csak ezért ís érdemes küzdení.

Rostásí lrláría: A 10 db telekre a KarsztvÍz kft tulaJdon3oga varr be-
Jeryezve' ig u elveszett. Az uzletrész értéke 1.210 e/Ft, rnelyet
a márkóí örrkormányzat 6o.ooo.- Ft-ért vásárolna meg. Ha az értékesítés
rnelett dönt a Testiilet, ugy Javasol3a azt olyan kíkötéssel megtenni,
hogy a kft a szerződés aláirását követően semmiféle kártéritésre,
vagr bármilyen más anyagí szo1gáItatásra igényt nem tart.
A 3unius 23.-i közryüIés eryik napirendi pont3a }tárkó 3avasIatára,
tag kízárása. Ez uryan indokolva níncs, és nincs megnevezve konkrétan
kire vonatkozik, feltételezbető hory Urkutra. A kízárás a müködtető
1asron át nem adása miatt lehetséges. A kizárás eIlen bírósághoz
fordulhat az önkormányzat.

K1ein Zoltánné: Ha,,a 10 telek rnindenképp elveszett, ury az adás-véteIi
szerződés aIáirását 3avasol3a olyan feltétellel' hogy a Karsztviz
kft-ben lévő tagok semrniféle anyagi és kártéritési ígényt nem támasz-
tarrak az urkutí önkormányzattal szemben.

Brenrr János: ő is az üzletrész eladáSa mellett van, mert tud3a, hory
a birósági üryek elhuzódnak sokszor évekig.

PfaffZsolt: Adott körüImény"o oo'o*a az öirkormányzat vagr értékesí-
TI "z ii"letrészét olyan feltételekkel, hogy további kártéritési igények,
vagr náseryéb anyagí ígényeket a társaság tag3ai nem támasztanak, V&gr
pedig a,kízárás etIen birósághoz fordul az önkormányzat.

A Képvíselőtestütet eryhangulag - a 
"r^r^r^tta1,- 

ellenszavazat nélkül -
az alábbí határozatot hozta:

sÜrggz. /vt.ta./ dtxt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzat KépviselőtestüIe-
te a Karsztvíz Kft-ben Iévő 1.21o.ooo.- Ft.
értékü üzletrészét 60.000.- Ft. értékben
értékesiti uárkó Község önkormányzata részére
akkor, ha a Kasztviz kft_ben lévő tagok minden-
nemü kártérítésí és eryéb anyagí igényekről
a továbbiakban lemondanak.

Fe1elős: polgármester
Határídő: azonnal."

2. napirend: Veryes ügrek.

a. / nagtvázsonyi fabáz értékesitése.

E1őadó; Polgármester

Pfaff Zsolt polgármester: A faház értékesitésérőI szóló hirdet-
mény a Szuperínfobarr megJeLent. Két Írásbelí a3ánlat érkezett.
Az eryik a nagruázsonyi önkormányzattól érkezett 7oo.e/Ft + áfa,
a másík tohn József na,5rvázsonyí lakostól L.2oo e/rt + áfa.
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Gubicza Nándor: Annak keIl értékeísteni, aki a Iegtöbbet ígérte'

AKépvise]-őtestii1etegrhangulag-6szavazattal,-elIenszavazatnéIkül-
az alábbí határozatot hozta: 

5
3s/1997- /vl.18'l ökKt' sz' határozat

UrkutKözségtirrkormányzatíKépvise1őtestti-.:"
lete a nagryázsonyí faházat 1'2oo'ooo'-
Ft- + áfa értéken eIídegeniti Lotua József
Na.g5ryázsony, Sörház u' 6' sz' alatti lakos
részére.

Felelős:' polgármester
Határidő: 1997' 3uníus 3o'

b./Po]-gármester:Be3e1entiaKépviselőesttil.etrrek,hogyaVakond
Szo1g. Kft. rízáEc"i"'"gr'"ryást tocsá3tott kí az A3kaÍ Városi Biróság

fáltal,mely:.e}lenazont<ornányzatnevébenel1entmondással.éIt'ígr
az ug perré alakul át'

3uta1máró1 a testület zárt ülésen döntött' melyrőI

kiíLön 3egrzőkönyv készült'

Többltánglrnemvolt,apolgármesterazüIést21.ooórakorberekesz-
tette.
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