xözsÉcr örxonuÁnYzRr xÉpvrset,őrusrÜLntn
U R K U T' Rákóczi u. 45. Tel.;3.
Szám; l6_4/L997.

JEGYzőKöNYV
Készült: Urkut Község önkormányzati KépviselőtestüIetének 1997. március
27._én /csütörtökön/ du. 17.oo órai kezdettel megtartott
rendes_ üIéséről.
Az ülés heIye: Községltáza - tanácskozó terem.

Jelen vannak: Pfaff Zsolt polgármester,
Brenn János,
Gerecs lííhály'
dr. Dóczy ttaríann,

Rieger Tibor,

Freund Antal képviseIők.
Távolmaradását beJe1entette: Gubícza Nándor,
K1ein Zoltánné,

Licsauer Nándorné,
Tenkné tipp Évaképviselők.

Tanácskozási Joggal részt vesz: Rostási lr[ária ;eg5rző

Pfaff Zsolt polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen meg;elenteket,
megállapitotta, hogy az ÜIés határozatképes, mert a testüIet Io tag;ábó| 6 fő
3elen van.
Ezt követően megnyitotta az üIést, ismertette a napírendi pontokat,
melyeket a Testület egyhangulag - 6 szavazattal,- eIlenszavazat nélküI - el*
fogadott.

NAPIREND:

1./ Urkut

Község viziközmüveinek

üzemeltetéséről.

Előadó; Pfaff Zsolt polgármester

2./ ővődai térítésidi;ak megállapitása.
Előadó: Polgármester

3./ Vegres ügyek.
- Urkut Posta helyiségbérletidi;a.
- CEBA könyvkiadó a;ánlata
-_ Kábelteleviziós Szövetség a;ánlata
ingatlanértékesités
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NAPIREND TARGYATASA:

1. napirend: Urkut

Község viziközmüveinek

üzemeltetéséről.

E1őadó; Po1gármester

Pfaff Zsolt polgármester szóbeli előterJesztésében az alábbiakról táJékoztatta a Képviselőtestületet.
A Képvise1őtestüIet 1ol1997. /tt.24. /sz- határozatának megfelelően a
Karsztviz Kft-iltőI u;ra megkértük _ irásban - a főkönyvi kivonatot, szóban
azt a választ kapta az önkormányzat, hory a március 14.-én sorra kerüIő
közgyüIésre a kft egész gazdálkodásáróI szóló beszámolót vitat;a meg,
és ezért a főkönyvi kivonat feIesleges. A határozatnak megfeIelően a
könywizsgáIóval is fel lett véve a kapcsolat. A közgyiiIésen ezt a tényt
beJelentette, ahol u3 Javaslatként elhangzott az, hogy az egész kft
gazdálkodását könywizsgálónak kelI ellenőriznie, meIyet a közgyüIés

egyhangulag el is fogadott.
A gazdáIkodásról szőIő éves beszánolót Urkut önkormányzat nevében nem
szavazta meg. Ug1arris a 2mi11ió Ft-os vizdi; tartozása a Kft-nek a bánya
feIé még fennáIl, sőt azi. folyamatosan növekszik. VáItozatlanu1 kérik
az önkormányzattól a müködtető vag5ront.
Bánd község önkormányzatának is ugyarriIyen fa3ta gondJa van' a kft nem
fizet az átvett vizért a Bakonykarszt Rt-nek, a müködtető vag5ront ugyan
átadta, de az mínimális értéküvoIt.
A kft és az önkormányzat ki5zótti személyes kapcsolatróI elmond3a, hogy az nagyon
rossz' is ilyen körüImények között munkakapcsolatot tartani nehéz. A rossz

kapcsolatért nem az önkormányzat a felelős.
Véleményeszerint az ügyben dönteni keIl. Szánára 2 faJta döntési Iehetőség
van:
I-/ Marad az önkormányzat a Karsztviz Kft-nél, beviszi a megmaradt müköd_
tető vagyont, és a bánya felé a 2mil1ió Ft-os vizdiJ - átvett viz tartozást az önkormányrzat kíeg1renliti.
2-/ e másík két áraJán1atot tevővel- Bakonykarszt Rt, DRV- köt üzemeltetési
szerződést, de itt is vállalni kell mind a 3ogi mind a gazdasági
következményt.
Kérdés hozzászőLás'-

Rieger Tibor: It{ilyen összegü ára;ánlatot adott a Karsztviz Kft. a viz_
di;ra vonatkozóan Urkut községnek.
A meglévő arryagot kevésnek tart;a a döntéshez.

E"eln J'ánoE! Ismerve a Vakond Szo1g. Kft. gazdálkodását, azt ke11 eldönteni, hogy foIyamatosan finansziroz-e az önkormányzat egy veszteséges
gazdálkodást, ahol a vagJron is eI lesz herdáIva, vagr pedig áttér eg5r
megaIapozóttább, biztonságosabbüzemeltetési szervhez.
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Pfaff Zsolt: A Karsztviz Kft ára3án1ata a vizdi;ra vonatkozóan lo7.4a Ftlm3,
a csat"'"adiJ 47.20 ft/n3. Az a;ánlatot tevők közüI a Karsztviz Kft-é
a legalacsonyabb.

Dr. Dóczy Mariann: Azt keIlene biztosan tudnía az önkormányzatnak, hogy
adni a Karsztviznek. Mivel Urkut nem
a müködtető vagront át kel-l-e
adta át, milyen konkrét anyagi következmnyei lesznek' ha felbontásra
kerül az |]zemeltetési szerződés.
Rostási lilária: A társasági:sszerződésben az szerepel , hogy a müködtetéshe' szükséces vagyont az önkormányzatok átad;ák a kft-nek, amit Urkut
község csak részben tel;e$ttétt.Ha az ÜzemeItetésí szerződésl feIbontást nyer, U€Y a Kft ügyvezetése biztos birósághoz fordul, olyan alapon
is, hogy veszteni va1ó3a nincs. A konkrét, pontos arryagi következményt
véleménye szerint most meghatározní nem lehet.
Rieger Tibor:A döntéshez több szükséges, 3ogásszal meg kell nézetni'
;ilJ'en hátránya. keletkezík az önkormányzatnak a szerződés felbontásával'
azt követően lehet csak dönteni.

Pfaff Zsolt: Szakmai és müszaki segitséget nyu3t Bánd község önkormányzatának
CseJtei I're az M-TECH. Mérnöki lrodán keresztül. Javasol;a meghivrri
őt is a következő testüIeti ülésre,valamint olyan Jogi tarrácsadóra,vagyis
ügyvédre lenne szükség, aki ehhez hasonló ügyekkeI foglaIkozik.
Kéría Testü|etet, hogy bízza meg őt a kapcsolat felvételével,a meghivások
e}végzésével.Továbbá ;avaso|;a, hogy az üggrel kapcsolatban 1997.
április 1._én du. 17.oo órai kezdetteI rendkivüIi testületi ülés összehivását, az ügy fontosságára való tekintettelA KépvíselőtestüIet egrhangulag
az aIábbi határozatot hozta:

- 6szavazatta1,- ellenszvazat nélkül -

zLllgg7. /IIJ.27/ öl<Kt. sz. határozat
Urkut Község önkormányzata rendkivüli testületi
üIést tart; 1997. április 1.-én du. 17.oo órai
kezdettel.
Napirend; 1./ urtut község vizi közmüveinek üzemeltetése.
Ueghivottak; M_TECH. Itíérnöki Iroda Cse;tei Imre,

dr.

Guzmics rlona ;ogtanácsos

Felelős; poIgármester
Határidő; április 1.
2. napirend: óvódai téritési di3ak megáIlapitása.
Előadó; Polgármester

/Irásos előter3esztést a képviselők előre megkapták./
Kérdés hozzászól.ász

Rieger Tibor:Biztos számitások Iettek végezve, és meg kellett emelni
a téritési di;akat. A rendelet elfogadását 3avasol;a.
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A Képviselőtesttilet eg5rhanguIag *
az aIábbi rendeIetet hozta;

6 szavazattaI, ellenszavazat nélkül -

3/L997. /t]-t.27./ okKt. sz. rendelét
Napközíotthonos óvódában fízetendő
di3akróI.

térítési

/A rendeIet szó szerinti szövege, a
meIlékletétképezj../

3. napírend: Vegres

3egyzőkön5rv

ügyek.

a./ urkut Posta helyiségbérleti dí;a
Jegyző: A Mag5rar Posta Rt Sopronti Igazgatósága a 25 %_os helyiségbérleti di; emeléséteIfogadni nem tud3a, kéri a bérletí di;at közös
megegyezés alap;án nódositani.
Kérdés,hozzászőLás:

Rieger iTibor: Van mód arra' hogy csökkentve legyen a
Pontosan mennyi a bérleti di3a a Postának?

bérIeti di;?

Jeryző:1997. március 1.-tő1 18.750.- Ft, a Posta kéri 16.500.* Ft_ra
csökkenteni. A csökkentésre lehetőség van, 3avasoI3a 17.5oo.- Ft-barr
megálIapitarri a helyiségbérletídi3at.
Polgármester: A ;avasoIt csökkentéssel egyetért.
A KépviselőtestüIet eg5rhangulag
az alábbí határozatot hozta:

- 6 szvazattaI,- ellenszvazat nélküI -

22/L997. /].tt.27./ ol<Kt

sz. határozat

A Képviselőtestület a Posta helyiségbérleti
di;át 1997. március 1. nap3ától havi 17.5oo.Ft_ban áIlapit;a meg.

Felelős;

Jeg5rző

Határidő; azonnal.

b./

CEBA-HI]NGARY KFT a3án1ata

Kft az ország összes meg5ré3érő1, azok telepüIéseirőI
heIytörténti kiadványt tervez meg3elentetni, melyhez szüksége varr az
önkormányzatok anyagi hozzájárulására is. Ennek ellenében, a kiadványban
Urkut teIepülés is szerepe1ni'].fog. A szervező elmondása szerint Urkuthoz
hadonló te1epüIések hozzá;árulása 8o-1oo e/pt kori.ili. Az önkormányzat
rossz:' anyagi heIyzete miatt 3o.ooo.- Ft.-os támogatás megadását Javasol3a.
Po1gármester; A

Kérdés.hozzászőLás:
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WHakigazdá1kodhatóakö1tségvetésbü1'ugyJavaso13aa3o.ooo.Ft.-os támogatást.
A Képviselőtestület eg5rhangulag
az alábbi határozatot hozta:

- 6 szavazattaI, - ellenszavazat néIküI -

23/Lgg7.

/II'l.27./ okKt. s'z. }'atározat

CEBA-HUNGARY Kft
helytörténeti kiadányhoz egyszeri, 3o.ooo.- Ft-os támogatást nyu3t'
a gazdáLkodási tartalék terhére.

Urkut Község önkormányzata a
gondozásában rneg;elenő

Felelős; Polgármester
Határidő; azonnaI.
c.

/ ráaelte1eviziós Szövetség a3ánlata.

Po1gármester: A Magyar Kábelte1eviziós Szövetség a3ánlattal fordult az
önkormányzatokhoz. Az 1996. évi I. tv. a Médíatv. szerződéeses kötelett*
séget ir eIő a kábeIes müsorelosztó rendszerek üzemeltetői számára.
A Szövetség tag3ai szárnára a szerződéseket a Szövetség téritésnéIkül
az önkor:mányiat részéremegköti, ha a szövetség tag3ai sorába belép'
évi 3o.ooo.- Ft-os tagdí; kifizetése után.
A foIyamatos üzemeltetés és a szerződések megkötése érdekében3avasoI;a

a szövetségbe való belépéstés a tagdí; kifizetését.

Kérdés,hozzászóIás:

Nem

hangzott eI.

A Képvise1őtestület eryhanguIag * 6 szavazattaI'-eIlenszavazat néIküI az alábbi határozatot hozta:
24/Lg97.

/III.27./ öKKt. sz. határozat

Urkut Község önkormányzata a Maryar Kábe1televiziós Szövetség tag;ai sorába belép'
a 3o.ooo.- Ft_os évi tagdi;at a gazdálkodásí
tartalék terhére kifizeti.

Felelős; Polgármester
Határidő; azonnal.

d./ Ingatlan értékesitése.
Po1gármeqter:Molnárr Istvánrté A;kaErdő u. 25. sz. alatti lakos be3eIentette vé eIí szándékát a vizmüves vagJronmegosztás során az urkuti önkormányzat tula;donába kerüIt a;kaí faházra. Az épitményaIatt }évő
földterüIet az A3kaí Városi önkormányzat tula;donábarr van.
Az építmény- faház _ a Karsztviz Kft áItal''müködtető vag1ronhoz'' tartozik.
KüIön mérlegeléstárgrát képezheti tehát, hory egráltalán elad;a-e
az önkormányzat, vag5r átáit3a a kft-nek. A faház átvett értékeL97 e/Et.
a véte1i a3án1at 5oo e/Ft Í áfa. A Bakonykarszt Rt az épitrnényt tárgri eszközként adta át az urkuti önkormányzatnak.
Kérdés-hozzászóLász
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Rieger Tibor: Az értékesitésneIIett szőL, hory plussz bevételhez ;ut\a az önkormányzat, a kft-nek pédig ha a müködtető vagJron átadásra kerül,
ügy csak az átvett értékenszámolt összeget, vagris azl97 e/rt-ot keII
ma3d

kifizetrrí.

- 6 szavazattaI, - ellenszavazat nélküI -

A Képviselőtestii1et eryharrguIag
az alábbi határozatot hozta:
25/L997.

/I.tl.zz./

öt<xt.

sz. határozat

Urkut Község önkormányzat Képvíselőtestiilete
az a3kaí Parkerdei faházat 5oo.ooo.- Ft. + áfa
értékenelidegeniti Molnár Istvárrné A3ka, Erdő
u. 25. sz. alatti lakos részére.
Fe1elős; Po1gármester
Határidő; 1997. április 15.
Több

tárgr

nem

volt' a polgármester az ülést 2o.3o órakor berekesztette.
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Rostási ltíária
3eg5rző
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