KözségÍ önkorraánvzet Xépvise1őtegtületo
8409 U:rküt, Bákóczí Ll. 45. Íe]..l 3.
Szám: L6-L2/L9}6.

JEG.YzőKö''I{YV-,,.
Készti}t: Ilrkut Köziég onk'ormr{nyzata Képvíselőtestületének
L996. junius 20-{fu l7.oo órekor megtaltott testii-

leti iílésérőt.

Áp ü1ég be}ve ll KiÍzaégháza- tanáeskoző teTem.
JeLon vannek:

Pfaff Zsolt,

Brenn Jánog,
Flountl ánte]. '

:l:i:T"l#it,

Rieger Eibor képvise3.6k.
fl$ygl-naraÉtqk: Dr.Dóezy Brlaríanna, Gerees MíháIvo Tlicsauer
sÍíndornéée Eenkné lipp ÉvaképvÍselők.
tsan4'cgkozásÍ jogeal résg} vett: Yértes lr{íklrísJag.yző

Pfeff Zso}tl Höszöntí a képvísel,őket. L{egállapítja,

hogy az

iílésbatározatképesn nívela képviselőtestület1 tagok köziiI

6 Jolon ven.
Mc&nyÍtja az iiléet és ismertetí c nap1rendí pontokat a
bivó alapJán.

meg-

sapírendÍpontok: 1./ Lz önkornányzat adósságrendezésével
kapcsolatos feladatok raegbeezéIése.
Előadó: 3faff Zeolt polgármester
2./ RészvénYértékesítés.

Elíadól Pfaff ZgoLt polgármegter
3./ A fogorvosÍ alapellátás heIvzetének
megtárgyalása.
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Előg$ól Pfgff Zso].t polglfumegter

4./ Vegves

tigyek.

-2
Á Képvíselőtestül'et a napÍlentli pontokat határozatbozatal
me116zéséve1,egyhangu gzavazágsal jóváhagyta.
.

1./@

Lz önkormányzat adósságrcndezésével kapcsolatos feIadatok
megbeszé].ése.'
:

Pfaff Zso].t: sáJékoztatja a Képv1se16testü1etet; hogy az

tilée összehívásiírg

helyÍ önkormányzatok adósságrendezési
oljárásáról azóLó 1996. évi nrl/. Ev. lenclelkezéseíalapján
jl"

kelüI gox.

&z önkormányzat olyan pénzügyíbelyzetbe keriilt e törvény
batálybalépésével,hogv 6o napot megbeladó tartozáeei vannak.
A legnagyobb tartozásunk qz AvÉP Kft. felé fenná].ló 2.8oo.ooo.-Ftog tartozá9;-.'*
Ennek kÍvételévellebetőséget lát gz adósságok rendezésére.
Az .mÉrKft.-vel tárgyalásokat folytatott, anolvek során
felnreríilt, bogy a?, ÁvÉPKft. hajlendó lenne inget}an átvételére
a tartozás fojében.

Á képviselők e batrfuozati javaslatot megkapták, javasolja
annak elfo5adáeát.
Á Képviselőtestület a javaslattal egyetértve 6 igen gzavazatta1,
tartózkodás és ellenezavazat nélkiil, egyhangulag meghozte a következő hatrírozatot !
L4IL99L. /vT'.za./ ötxt. 9Z. határozatz
IJrkut Község Onkormányzatánek Képvise].őtestiilete Á be1yí önkormányzatok adóssáErendezési
eIjárásról szóIő L996. évi xnr. tv. 5"s./L/
bekezdésének végrebajtására g fÍzetégÍkötelezettséEek rendezésére a következők ezerÍnt
batrírozott:
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Eépvíselőtestiilet az 1996. juníus 20-án
6o napot nogbaIadó taltozágok kiegyenIitógére utasítja a polgiírmegtert.
A tartozás összege: 657.695.-Ft.
{e1e].6s.: ?faff Zsolt polgármester
A'

I{a3áridő: L996.
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2./' lt KépvÍse16testti1et az L996. jul1us 20-án
60 napot megbalad15 tartozások kíegyenlítésére
utasÍtJa e polgármestert. Á tartozás összege:
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97.863.-Ft.
Fe1el6s: Pfáff ZsoLt poJ.grírnestcr
iÍgtárÍdő: J'996'. augusztus o5.

3./

KépvÍsolőtestülot utasÍtja a polgárurestert
és a jegYz6t, bogy a költségvetésben tervezett
bevételek behajtása /1pariizésÍadő/, va]-amint
a költségvetégben nem tervezett bevételek eléréeo érdekében' míndent tegvenek mcg.
á,

Ezek kiilönösen l
/"fuÁsa, Reginapbarma./
- yészrényértékesÍtée
'- Bgkonykarszt Rt-től átvett, a szoJ-gáltatásboz
nem basznállrató vagyontár5yak.

Felel6e: ?faff Zsolt polgármeeter

Vértes Iilík1óe jegyző
L996. julius 31., í11. folyamatos

4./

Képviselőtegtiilet - a 2./ pontban nem gzerep}ő az önkormányzatnak az AvÉPEft. felé
fenná11ó 2'80o.o00.-Ft-os tartozás kiegyenlí_
téséta J./ pontban foglalt 1ntézkedésekmegvolósulása esetén 1996. julius 31-íg vállalJa.
A.

Ezek elmaradása esetón felhatalmazza & polgrírmegtert, bogv ingatlan tu1aJdonjogrínak átadágáró1 tárgyaljon az avÉp képvíselőíve1.
A kíjelölt ingatlen: I{agyváuÍ'ony' Pet6fí lf .2.
könyv szelintÍ értékel 3.49o.oo0.-3t.
Fe1e16e:

Pfaff Zsolt polgárrnesto!

Ilgtárídő': L996. augusztus 31.

Á elbangzott napirencli ponthoz további képviselői hozz6.gzőLás uera Llan gzott €1, igv a polgármester áttért s 2./
nap1rendi pont tárgyaIágála.
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-42./ sapirendÍ pont.

Részvényértékesítég.
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Pfaff Zso]-t: A

képvÍse16k megkapták a,Veszprém megyeí onkolmányzat közgyülése elnökének leveIét és a levé]-hez meIléke]-t
színtlíkátusigzerződ'ésterve,zetctr' amelybon' e lészvényekegyüttes

értékesitésétjavasolják.
Lz önkormányzatnak 1.080.0oo.-Ft értéküRe6Ínapberma részvényc van. VéleraényeszcrÍnt a lészvényekegyiittes értékesitéeévelnagyobb bevétel érbető e1, mÍnt hogybe egyén1leg éltékositenénka részvényekot.
Javasolja a szindíkátusÍ szeyzídésjóváhagvását.
A Eépvíso16tegtü1et a javaslattal egyetértvo 6 16en gzgv&zattaI,
tartózkodás és ellenszavezat nélkül, egybangulag meghozta a kö-

vetkező határ_ozetot:

45/L996. /YI.bo./ orxt. BZ. batálozat:
Urkut Eözség onkormányzetának Képviselőtee_
tiílote egyetért a Regínapharma Bt. yészvényeseí köziittÍ - a részvényekegyiÍttes értékeeitésérekötött - megál}apodással.
Á Képvíselőtestület felhataLaazza a polgfumegtert a szindíkátusí szerződ,ég aláÍrágáre.
eü"IősI Pfaffl Zsolt polgrírmestor
Határid6: 1996. julius 3]-.

Az elhangzott napírend1 ponthoz további képvíselői hozzá'szólás nem bgnEzott Clo Így a polEálnester átté:rt a 3./
napírendípont trírgyalásáIa.
J.,/ EapÍlendí-pont.
A fogorvosi alapeuátás belyzetének megtárgyalága.

Pfaff Zso1t: Eájékoztatja a KépvíselőtestÍ'Íletet,hogy Dl.Yarga Jj[nos fogorvos ÍgméteIten nyílatkozott arróI, hogy nem ki-

vánJa vállelkozásÍ formában Íízeneltetnía fogorvosí szolgála',rrJ

.,,$

.i"1

,i'$
.:.$

r!i
:.1{

.{
1q

tot.

5

Dr.Stcinbacb Ándrea vállglrrá vá].lalkoaási formában ez
üzeme1tetést.
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fiór1 a Képvisel6testtilotet dönteön e fogorvosÍ szolgáltatás vállalkozágba gclásáróI' mely dQqtés aIepján Íntézkedhet e fogorvos és asszigztensnőJe felmentésér61.
1996. JulÍus 01-í fe]_mentéeiik 'esotén szeptember 15-tő1
rnentecÍtbetők a munkavégzéselól, ezélt ettől az ídőponttól Javasolja a vállalkozásba adást
Á Képvísolőteetület a javasIatot megvÍtatta, és 6 ígen
gzavazattal, tartózkodás és eIlenszavazat nélkiil, egyhan8u1ag mgEhozta a következő hetározatot:

4í,é296.TI.20.,/ ökxt. sz. határozati
Urkut Község On:kormányzatának K$pvíselőtestülete 1996. saoptember 15-tő1 a fogorvosi
elIátág vál1alkozásbe adásáró1 dönt.
A Eépvíselőtestü]-et felhatalmazza e po3.gármeetert, hogy az el1átág részleteg feltéteIeÍről Dr.Steínbaeh Ándleáva}o Szent6á1
község önkormányzatával és az OEP Megvei
Eirendeltségóve1 tiírgya1j on.
Fele}íe-i Pfaff Zsolt polgárraester
Eátrfuitlő: a996. szeptember 15.

Az elbangzott napílendípontboz további képvíeeJ-ői- hozzászőlás nem hangzott €1, így a polgárraester áttért a 4./ napirendi pont tárgyalására.
4.,/ $apilep9í pont.'
Vegyes ügyek.

a./ A Kulturház bérletí ezerzídéséneka

felmondágg.

Pfaff Zgolt: tájékoztatJa a KépvÍselőtestületet, bogy

a

Ku]_turház Íngetlanra vonatkozó Ehomase Kft.-vol kötött
bérlotÍszetződés jelen pÍIlanatban még érvénybenvan'
A' szerződégbrn1nden év Í. félévénekutolsó napjáÍg lehet
felmondaní év végímegsziinésse]..
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Brír a Ínbornass Kft.-nok mult év végénmegÍ.rtuk, bogY e
szenzőaést nem tekintjíik érvényesnek, mert ázt 'több pont-'
ben neg szegték, javasolja a bórleti qqeyzildés folnondását.
Á Eépvíse16testü1et a Javaglattal egyetértve 6 ígen gzavazattal., tartózkoaás és
nélki'il, egyban6ulaE
"ít"'tou.vazat
ne5hozta a következő b*tározatot:
/L99f .-lYTrZo. / oU[t. sz. Llatározat l
I]rkut Község (xkormrfuyzatának Képvíselőtestíilete a Balgtonfiiredí sbomags Kft.
és az önkormányzat között a Kultulbáz
bérIetérevonatkozó L993. junius 29-j.
gzCIzőaést 1996. deceraber 31-1 hatálylyel fefunondja.
Felelős: Pfaf f Zgolt polgrírmesteI
Hatjírítlő: 1996. juníus 30.
47

Az olbangzott napírendi pontokkal kapesolatban további
képviselőí észrevétel,Índítvánv nera vo1t, ÍEY a polgár_
mester az ü].ést 2o.oo órakor berekesztette.
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