Jegyzőkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 3-án,
16 órakor, az önkormányzat székhelyén (3933. Olaszliszka, Szent István u. 5.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Kerekes Attila: köszönti a megjelenteket megállapítja a határozatképességet.
A képviselőtestület ülése határozatképes.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Döntés a Miskolci Törvényszék végzése tárgyában történő fellebbezésről.
Előterjesztő: polgármester
2.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Döntés a Miskolci Törvényszék végzése tárgyában történő
fellebbezésről.
Kerekes Attila: kéri a körjegyzőt ismertesse az előterjesztést.
dr. Rózsahegyi Ferenc: elmondja, hogy a Home Reality Kft. korábban elvégzett tevékenysége
ellenértékét több fizetési felszólítás ellenére nem kapta meg. Ennek okán a hitelező a
Miskolci Törvényszék előtt adósságrendezési eljárást indított az önkormányzattal szemben.
Az adósságrendezési eljárás megindítására vonatkozó felhívást az önkormányzat kézhez
vette, s az ellenérdekű fél ügyvédjével felvette a kapcsolatot. Az egyeztetések alapján,
február 15-ével valamennyi tartozás rendezésére sor került, s a hitelező ügyvédje jelezte
eljárási készségét az adósságrendezés megszüntetésére, mely alapján körjegyzőként okkal
bízott a Miskolci Törvényszék irányába történő értesítés szükségtelenségében. A tegnapi
napra kiderült, sem a hitelező, sem annak jogi képviselője nem jelezte az adósságrendezés
folytatására okot adó körülmény fennállásának a hiányát, ezért a Miskolci Törvényszék
elrendelte az adósságrendezés folytatásaként a vagyonkezelő kijelölését, s az eljárás
cégközlönyben történő megjelentetését. Egyeztetett a hitelező jogi képviselőjével, a jogi
képviselő pedig a törvényszéki bíróval a további teendőkről. A bíró a végzéséhez kötve van,
ezért szükséges a fellebbezés benyújtása, melyhez a képviselőtestület határozata előírás.
Javasolja tartozás hiányában a szükségtelen adósságrendezési eljárás folytatásával szembeni
fellebbezés benyújtását.
Andrássy István: aggódik, - nem ismerve az eljárás részleteit – az önkormányzatot terhelő
negatív jogkövetkezmények miatt.
dr. Rózsahegyi Ferenc: a rendelkezésre álló információk szerint a végzés nem azonnal
végrehajtható, így a fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.
A képviselőtestület előtt rövid vita bontakozott ki az előterjesztés tárgyával kapcsolatban.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2012. (IV. 3.) K.T. határozata:
a Miskolci Törvényszék végzésével szembeni fellebbezésről.
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Miskolci Törvényszék,
7.APK.05-2011-000023/5 számú, végzésében foglaltakat és a végzés alapját képező
adósságrendezési eljárás megindítására vonatkozó ügyet megismerte és az alábbi
döntést hozta:
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Miskolci Törvényszék,
7.APK.05-2011-000023/5 számú, végzésében foglaltakkal szemben a törvényes
határidőn belül fellebbezéssel él, mivel a végzésben megnevezett Home Reality
Kft, mint hitelező irányában tartozással nem rendelkezik.
2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt
végzéssel szemben fellebbezési jogát a képviselőtestület egyetértésével és
jóváhagyásával gyakorolja.
3.) A képviselőtestület a Debreceni Ítélőtábla előtti eljárásban kötelező jogi képviselt
érdekében Dr. Tompa Zoltán egyéni ügyvédet meghatalmazza.
4.) A képviselőtestület kéri az 1.) pontban foglalt tény alapján az adósság rendezési
eljárás megszüntetését.
Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul

2.) Napirendi pont: Egyebek:
Kerekes Attila polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, a startmunka program előrehaladásával
kapcsolatban.
Andrássy István: elmondja, hogy egy állampolgár kereste meg, többek képviseletében.
Tudomására hozta, hogy egy kocsma nem tartja be a nyitvatartási időt. Korábban nyit a
bejelentettnél, a vendégkör hangoskodik és dohányzik a közterületen. Javasolja az
önkormányzat szabályozza rendeletben a nyitvatartást.
A javaslattal kapcsolatban rövid vita és egyeztetés zajlott.

A jelenlévők elmondani mást nem kívántak, ezért a polgármester a képviselőtestület nyílt
ülését, 17 óra 25 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyző

Kerekes Attila
polgármester
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