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Készült; Urkut Község önkormányzati Képviselőtestiiletének 1997. áprilÍs
1._én /xeaaen/ du. 17.oo órai kezdette]. rnegtartott rendkivüIí
üIésén.

Az

iilés helye:

Községháza

- tanácskozó

terem.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
dr. Dóczy }laríann,
Freund Antal,
Gubicza Nándor,
K1ein Zol-tánné,

Ríeger Tibor képviselők.
Távolmaradását beJelentette: Gerecs MiháLy,

Lícsauer Nándorné,
Tenkné tipp Éva.képvíseIők.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási ltíária jegrző
Dr. Guzmics Katalin ügrvéd,
Cse3tei Imre Irí-TECH.l{érnökí Iroda

polgár'esten Köszöntötte
Ileg=zsolt
MegáIlapitotta, hogy

a testiiletí üIésen meg3e1enteket.
az ülés határozatképes, mert a testiiIet 1o tag3 ábőL 7 fő

3elen van.

Ezt kijvetően megnyította az ülést, ismertette a napírendi pontot, melyet
a Testiilet egrhangulag elfogadott.
NAPIREND;

1./ Urkut

Község

vizi

közmüveínek üzemeltetése.

Előadó; Polgármester
Pfaf,f Zsolt: A Képvíselőtesttilet előzetes döntésének megfelelően, a
mostani testi.ileti ülésre azért került sor, hory szakértők bevonásával,
a testiilet döntésképes heLyzetbe kerül3ön.
A Karbztvíz kft müködésérőI, azon belül az Üzemeltetésí szerződésről
szeretnének hallaní a képviselők, ezért megkéría meghivottakat, mond3ák
el vélemnyiiket mind müszakí, gazdasági, mind 3ogi téren.

CseJtei Imre: üínt bándi 1akos és nínt az ügy müszaki, pénzügri szakértB;e afiGbbiakról tá;ékoztat;a a KépviselőlestüIetet:

2

A Bándi önkormányzat Képviselőtestii1ete a Karsztviz Kft és az önkormányzat között létre3ött Üzeme].tetésíSzerződést azonnali hatálIyal
v4grís 1997. úárcíus31._ve1 felmondta, és 1997. december 3L.-íg a
Bakonykarszt Rt-t bÍ,zza meg a vizi közmüvek üzemeltetéséveI.
Ismerve az urkutí gondokat, azok hasonlóak a bándiakhoz, ezért ;avasol
ery uryaníIyen irán1ru döntéshozatalt.
Elmond;a, hogyr az önkormányzatnak kötelező feladata az egészségesivóvi'zzeJvaIő gazálkodás, amí 3e1en pillanatban veszéIyeztetve van, és ez a veszélyeztetésfolyamatossá válhat.
A Karsztviz Kft dcember 31.-i mérlege azt tiikrözí, hory tel3esen eladósodott' ami azóta 3 hónap eltelte míatt' hatványozódott.
összeférhetetIen hogr a Karsztviz Kft ügrvezető3e és a Vakond Szo1g.
Kft. ügrvezető3e egy és ugyanazon személy.
A Társasági Szerződésben foglaItak az tjnkornányzatok részéretel3esen
hátrányosak' tula3donképpen a:'Vákónd 'Szo1g. Kft. a Karsztviz Kft-n belül
a'zt csináI' anit ő akar.
A kft-n beliil Iévő 3örrkormányzat összefogására van szÜkség ahhoz, hogy a
rnegfeleIő szavazattöbbséget elérJék,iry kizárható Iegyen a kft tag3ai
sorábóI a Vakond Szo1g. Kft és Buryik Andrea üg5rvezető azonnal visszahivásra
kerülhetne' Javasol;a továbbá a kft xII. 3L.-íg való sziineteItetését.
A vagyonIeItárt azonnal el keII készíteni, az üg5rvezetést téteIesen eI
kel]. számoltatni, a hiteIezőket - Bakonykarszt Rt l,2oo e/ft, Marrgén Kft
2.ooo e/Ft - kí kelI egrenliteni. Ezek a legfontosabb lépések.

Dr. Guzmics Katalin: A társaságí szerződést, üzemeltetési szerződést át-

ffi"

Az elhangzottakkal kapcsolatbarr elmond3a, hog1 tagot akkor lehet kizárni,
ha nem tel3esitette törvényi kötelezettségeit. Lehet ezt bizonyítani?

CseJtei rnre: Tagként nem viselkedett tisztességesen.Ez elég bizonyiték.

Dr. Guzmícs Katalín: Felhiv;a továbbá arra is a fígrelmet, ha az iig5rvezető
visézatrivását kezdeményezik, akkor is még - a Társasági Szerződés alap3án minimum 6 hónapíg,Vagf az úzJ.etíév végéigtevékenykedig.
Eryetért abban, hogy a TársaságÍ Szerződés te13es egészébena Vakond
Szo1g. Kft érdekeit szo1gá13a.
Rieger Tíbor: A KépvíselőtestÜ].et arra kiváncsí, hogr mivel a mijködtető vagyont
vitte be a kft-be, ha szerződés felbontására kerül a sor' konkrétan
miIyen követkeanény , míIyen pénzügyi-anyagi hátrány érí-az önkormányzatot.

nem

Pfaff Zso1t: Elmond3a, hogy a kft üg3rvezetése a müködtető vagyon alatt azt
a vagyont Eiti, meIyet az_it-uől kiváló önkormányzatok részvényiikarányában
kaptak. Ilyen pI. a nag5rvázsonyi faház, ugranott egy tórész, :eg1 Iakil
kocsi, stb. Az önkormányzat viszont ezt nem tart;a a közmüveket müködtető
vagJron részének,ezért nem adta át a kft-nek.
Dr. Guzmícs Katalín: A nüködtető varyont, a társaságj- szerződés alap;án
ffien
az önkormányzat a kft-nek átadta. Véleménye
szerint egy tó' vagy faház nem tartozik a vizí közmüvek üzemeItetéséhez.
Milyen hátrány érheti akkor az önkormányzatot.
Fel kell váIlalní a szerződés felbontását, mert hosszutávon az önkormányzat
aIapeIIátási köteIezettsége miatt, ez az állapot

nem

tartható.
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Rieger Tibor: Az Üzemeltetési Szerződés 20 évre lett kötve' az egrík
pont3a szerint pedig a kílépőtag a bennmaradó ta,got kártalanitani
köteIes. Ez mit 3elent pontosarr..

Dr. Guanics Katalínz Az üzemeItetési szerződést egy tartós 3ogviszonyt feIffi
A Ptk szerínt 3ogelennes károkozás van. A kárt míndígarrnak keII bízonyitania,
aki a károsult. Jelen esetben a kft-ben maradt tagoknak. De ha az önkormányzatok feImond3ák az lJzemeLtetésíézerződést,akkor csak a Vakond Szolg. Kft.
tarthat ígényt,iry nekí kell bízonyÍtania a károkozás tényét.
Mit bizonyithat?
A vqgronba bekövetkezett értékcsökkenés Iehet a kár' vaey az elmaradt vgg;roní
haszon? De ha a mérleg minuszt, hiányt mutat, mint december 31._én a kft-é,
akkor nem váható el huzanosabb ideig ery iIyen 3ogvíszony fenntartása.
A Vakond Szolg. Kft-nek kell számszakilag, tételesen levezetve bizonyitÍani
a kárt, mert ra3ta a bízonyitási teher.

Kft mérlegeIi a vizkorlátozás bevezetéséta község
terüGtén addig az időpontig, mig a Karsztvíz Kft ki nem eg5renliti a
tartozását.

Brenn János: A Mangán

CseJtei Imre: Javasol3a Testtiletnek döntsön arról is hogy a Karsztvíz Kft
rendkivüli közgyüIése összehivásra kerül3ön' a Vakond Szo1g. Kft kizárása végett.

Pfaff Zso1t: A rendkívüli közryiilés összehivásáróI egy szándéknyiJ.atkozatot
Javaso1 tenni.Azza)- a feltételleI 3avasol;a ha üárkó község önkormányzati Képviselőtestiilete ís Bánd és Urkuthoz hasonlóan dönt.
Az Üzeneltetésí szerződést, ha felbontásra kerüI, ápriIis 3o.-i dátummal
;avasol;a, és má3us 1.-ve1 már az u3 üzemeltetőnek kell üzemeltetrrie a
vizrendszert.

A KépviselőtestüIet egyhanguIag
az a1ábbi határozatot hozta:

- 7 szavazattal,- ellenszavazat néIkül -

e6/L997. /TV.L./

ot*t. sz. határozat

a./ Urkut Kiizség önkormányzati KépvíselőtestüIete a
KarsztttÍz Kft és az önkormányzat között létreJött
ÜzemeItetési Szerződést 1997. április 30.-i
hatáIlyal felbont3a, eryíde3üIeg kötelezí a
Karsztviz Kft-t arra' hogy a határozat kézhezvételétőI szánitott 15 napon be1ÜI a téteIes
varyonleltárt az önkormányzat áItaI megbizott
leltárfelelőssel együtt végezze eL és a vag1ont
az önkormányzatnak ad;a át.

b./ Az ÜzerneItetési szerződés feIbontására azért

kerüIt sor,mert
L. az egészségesivóvizellátással kapcsolatos
kötelezően ellátandó feladat veszélyben van'
2. a Karsztvíz Kft gazdáI-kodása miatt nem
1át3a az üzemeItetés biztonságát,
3. a vizi közmüvek üzemeltetéséhezszükséges
szakhatósági hozzá3áruIásdrat, a viz;ogí
üzemeltetési engedéIyu a Karsztviz Kft
nem szerezte be.

Fele1ős; polgármester
Határídő: azonnal

,'.;"*'io;,,*íi&!*f.*Í;Rii&*i&&j*ili
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A Képviselőtestü}et eryharrgulag _ 7 szavazattal,- ellenszavazat nélküL - az
alábbi határozatot hozta:
2?/L99?.

/Ív.L./ ötrt. sz. határozat

Urkut Község önkornán3rzatí KépvíselőtestüIete kez_
deményezí a Karsztvíz Kft rendkívüIí közgyülésének
összehivását a törzstőke vesztesége míatt,.akkor,
ha a kft tag3ai közüI llárkó és Bánd tinkormányzat
is ílfen írányu döntést hoz.

Felelős; polgármester
Határidő:}íárkó és Bándönk. döntésétől fiiggően
Több

tárgr

nem

volt, a polgármester az iilést 19.30 órakor berekesetette.
kmft.
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