
xözsÉcr önxonuÁnyzat xÉpvrser.őrnsrÜLurn
U R K U T, Rákóczi u. 45. TeI.: 3.

Szám: 16-15/1997.

JEGYzőKöNYv

xÉszÜr,r: Urkut Község önkor:mányzatrÍ Képvise1őtesüiletének 1997. november
11.-én /xeaaen/ du. 15.oo órai kezdettel rnegtartott rendki_
vüIí üIésérőI.

Az ülés heIye: Községháza _ tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
Dr. Dóczy Marianna,
Gerecs Mihály'
KIeÍn Zoltárné,
Licsauer Nándorné,
Rieger Tibor,
Tenkné tÍpp Éva képviselők.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási lr[ánia 3eryző,
1. napirendi pontnáI: TöIgles tászló és Herédí József g152ágos

Érc és Ásványbánya

Pfaff Zsolt poIgármester köszöntötte a testiileti üIésen meg;elenteket.
Megállapitotta, hogy az üIés határozatképes, mer't a testtilet Io tag;ábóI
8 fő 3elen.van.
Ezt követően megnyitotta az üIést és isnertette a meghivó alap3án 'a rendkivüIí testüIeti ülés napirend3ét, meIyet a képviselők egyhangulag
elfogadtak.

NAPrREND: I./ Az oÉÁ cs az önkormányzat között folyamatban lévő
perrel kapcsolatos döntés megbeszéIése.

E1őadó: Pfaff Zsolt polgármester

2. / 
^ 

szenn5rviztisztitó telep rekonstrukció3ávaI kapcso-
Iatos döntés meghozatala.

Előadó: Pfaff Zsolt polgármester

NAPIREND rÁncyRI'Ása:

1. napirend: 
^z 

oÉÁ és az önkormányzat között folyamatban Iévő
perrel kapcsolatos döntés megbeszéIése.

Előadó: Pfaff Zso1t polgármester



lt

,l

.t

Pfaff Zsolt poIgárhester: Köszönti e napirendi pontra meghivott oÉÁ_tór
Tölryesi és Herédi urakat. ElmondJa, hory a képviselőtestület sL/Igg7.
/x.ts./ ot<xt- sz. határozatábarl fogIaItaknak megfeletően az önkormányzat
az oÉÁ eIleni pert fenntartotta. A két meghivoti azért kérte, hog' a
testüIeti üIésen meg3elenhessenek, mert egyezséget kivánnak a3álani.
Kéri őket, mondi1iák el a3ánlatukat.

Herédi József: Köszönti a Képvise1őtestüIeti ülésen megJe1enteket.
ÉimondJa' hogy a határazatot, mely ;..arra vonatkozik, hogy az Urkuti ön-
kormányzat az oÉÁ eIlen fennáIló pert nem vonJa vissza megkapták.
Erre vonatkozóan szeretnének tárgraIni a TestüIettel.
Az oÉÁ, mint minden ;elen1évő tud;a, felszánoláscüatt van. Anyagi-pénzüg5ri
heIyzete olyan, hogr a 3e1en1eg 3 fő foglalkoztatott bérét és a bér 3á-ruIékait tudJa fizetni. A cég 1997. december 3l._rirtán megszüník. Ez j.gaző_
ból akkor lehetséges, ha minden folyó ügyet Ie tudnak zárnj_.
Az urkuti per lezárására első körben a Zsarnai házat, iII. ingatIant
aJánlották fel. Erre a polgánnester nemmeI válaszolt, mert az oÉ,Á korábban
már kapcsolatba lépett a Zsarnai családdal is.

Pfaff Zsolt: A csaIádi házhoz tartoző udvar értéke elenyésző az on*
kormányzat követeleéséhez viszonyitva- Az önkormányzat is naryon nehéz
anyagi helyzetben van' ezért nem tud lenondani az oÉÁ_val szemben fenn-
á11ó követelésérőI.

Tölgyes tászló: Pár szóval megvíIágit3a az oÉÁ 3elenIegi gazdasági helyzetét
A hiteIezői tartozásuk meghaIad3a a 4oo míIIió Ft-ot. EbbőI ' elenyésző
az urkuti önkormányzat L,2oo-ooo.- Ft-os követelése a beIterületi földek
után.
Az oÉÁ._nak 3elenleg 4 pere van, ig1rekeznek mindegyik perrel kapcso1atban
egJrezségre 3utni. Az urkuti önkormányzatnak fela3ánlJa, hogy elfogadJák
fenti összegre és annak kamataira a hitelezői Ígénybe3elentésüket.

Herédí József: A per folytatásával kapcsoIatban elmondJa, hogy a
ugy is dönthet, hory esetLeg az urkutÍ önkormányzat nyerí a pert,
fizetní nem, tud. Jogszabályban neghatározott felsorolás szerint
kiegyenlíteni a tartozásukat, de pénz hiányában nern tud3ák.

biróság
de az oÉÁ

kellene

K1ein Zoltánné: Az egész 'tárgyral.ás lényege; a4,hog3r az oÉ,Á nem tud fízetni
akkor sem ha a pert a.z önkorrnányzat megnyeri, akkor sem ha hite|ezői
igénybeJelentést elfogadJák, mert valaho1 az áLLan felé fennálló tartazás'
kiegyenIítését követően-kerüIhet sor az önkormányzdanyagi igényeinek kí-
elégitésére.

Pfaff Zsolt: Az önkormányzat Képvise1őtestüIet két döntést hozta. Fenn:-
tartJa eredeti döntését, vag5ris nem vonJa vissza a bírósági pert. A
másík döntés hitelezői igénybe3elentést az oÉ,Á határidőn tut ís el-
fogadottnak tekínti és akkor az önkormányzat á:.p€rt visszavon3a.

Rieger Tibór:: Az egésznek az a lényege, hogy az önkományzat bármilyen
EönTést hoz' pénzt nem fog látni.

A Képvíselőtestület egyhanguIag - 8 szavazattal, - eIIenszavazat néIkül -az aIábbi határozatot hozta:
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6o/L997. /xr.II./ ötxt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIete az
oÉÁ ellen inditott pert visszavonJa akkor ha a
perben á11ó felek között peren kivüIí egrezség
foIytán &rásbeli megálIapodás születik a Csődtör-
vény 28. s. /2/ bek. f./ pontJa szerínti hiteIezők-
nek kőzzétett időpont3átóI számitott 30 napon
belüIi követelés be3eIentésének elfogadására vonatkozőan.

Felelős: polgármester,;egyző
Határidő: azonnaI.

2. napirend: A szennyviztisztitó telep rekonstrukció3ával kapcsolatos
döntés meghozatala.

Előadó: Pfaff Zso1t polgárrnester

Bfaff Zso1t polgármester: A KépviselőtestüIetnek már be;eIentette korábban, hog3l
a szennyviztisztitó teIep rekonstrukció;ára beadott céltámogtásipályázat
eIfogadásra kerüIt, a Környezetvéde1mi alaptól a beruházás 25 $a:támogatott.
Gond a sa3át erő. A DRV igazgató;a igéretet tett, hogr a sa;át erő eIő-
teremtése érdekében segitséget nyu;t, valamínt igéretet tett arra is,
hogy a idő rövidsége miatt, szakembereivel segitséget nyu;t a páLyáz_
tatásban. Szakómberekkel megvizsgáItatta annak a Iehetőségét is hogr
az eltervezett müszaki tartalom megtartása melIett, kisebb kiviteli
költséggel ís megoldható a rekonstrukció.

Licsauer Nándorné: A sa3át erő is több millió forint. Honnan Iesz meg
ez az összeg- Nem szeretné, ha az intéznények látnák uJra ennek kárát.

Rostási lt{ária: Csökkentett köItségek meIIett is göndot okoz a s3át
aB_hránya. Nagyon meg keIl gondolni, hogy az önkormányzat egy iIyen
beruházsába, a mostaní pénzüryi nehézségek mel1ett elkezd;e-e.

Brenn János: Ezt a gondot feltét*enüI meg keII oIdani, hiszen eg5r-
folytában több százezerre rug a birságolás, a ne rnegfelelő hasznáIat
míatt.

Pfaff Zsolt: Most nem arróI kell dönteni, hogy a kívítelezés megkezdőd3ék-e,
ha'e. a""ó1' hog5r a DRV tegyen meg mindent annak érdekében, hory a sa;át
erő bíztositható leryen, nézze meg, hory a Közbeszerzési törvén5mek meg-
felelően van-e eséIy arra' hogr az idén beinduI;on a kiviteIezés
Ha ezek a feltételek megvannak, akkor még november hónapban erről, i11.
a kivitelezés beinditásáról a TestüIetnek döntenie kell-

A KépviselőtestüIet eryhangulag - 8 szavazattal,- eIlenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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6L/L997. IXL.LI . / bl<Kt,. sz. batározat

A Képviselőtestiilet megbízza a Dunántuli Regíonális
vlzuti RT-t, hogr a szenrr5rviztísztitó telep rekonstnrk-
ció3ával kapcsoIatosarr keresse annak lehetőségét'
hogr csökkentett összeggel' és 1997. december',1'-e előtt a kivitelezés meginditható-e.

Felelős: polgármester
Határidő: november 25.

Több tárgr nem voIt, a poIgármester az üIést 17.oo órakor berekesztette.
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