
Önkormányzati Képviselő-testület 

8293 Vigántpetend   
 

Száma: 270-7/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Vigántpetend   község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án 

               (szerdán)  17 órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Többfunkciós Közösségi Ház 8293 Vigántpetend,  Kossuth utca 32.   

 

Jelen vannak:   Marton Istvánné                 polgármester  

     Ács Lászlóné     alpolgármester  

                Farkas Károly                 képviselő 

                Nagy Péterné       képviselő 

                       

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

              Nemoda István                      külsős  alpolgármester  

                          Kandikó Ferencné                képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

              Takács Lászlóné   körjegyző  

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

  Takács Lászlóné  

 

Marton Istvánné polgármester üdvözölte  a képviselőket, jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, hisz  4 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.   Javasolta 

elfogadni a napirendet.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :  1./ MOL. üzletrész adásvételével kapcsolatos per.   

 

                                     Előadó:  Marton Istvánné  

                                                       polgármester  

N a p i r e n d : 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy sürgős ügyben kérte a képviselők 

megjelenését. Hosszú folyamatnak  értek a végére, 12 éves per után úgy tűnik sikerül a MOL-

lal megegyezni az üzletrész eladásról. 
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 Úgy nézett ki sokáig, hogy az önkormányzat nem jut hozzá a pénzéhez. Született egy bírósági 

ítélet, amely alapján kötelezték a MOL-t 144 millió forint megfizetésére, 100 millió forintot 

felosztanának az önkormányzatok között, a fennmaradó összeg  pedig a Globál Mérnöki Iroda 

Kft. munkadíja. Vigántpetend Önkormányzat 664 e ft-ot kapna, két határozat tervezetet 

küldött az iroda, egyezség esetén a per befejeződik, és van egy másik határozat amelyben 

felhatalmazzák a ügyvédet a per folytatására, he nem lesz egyezség.  Az önkormányzat jobban 

járna, ha sikerülne az egyezség. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy kérték az önkormányzat számlaszámát, 

valószínű egyezség létrehozására van esély. 

Marton Istvánné polgármester kérte a határozatok elfogadását. 

Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

22/2012.(V.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

 A Vigántpetend   Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a  

Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat, azon belül is dr. Pecz Péter 

ügyvezetőt arra, hogy a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, 

az önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével 

megállapodjék a Mol Rt.-vel az első fokú ítéletben történő 

megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel végérvényesen 

befejeződjék. Erre tekintettel továbbá felhatalmazzák arra is, hogy a 

jogi képviselővel közölje a döntést: a felperesek az egyezséggel 

eltekintenek az ítélet megfellebbezésétől. 

 

Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek kötelezettséget kell arra 

nézve vállalni, hogy a felperesi önkormányzatok és a Globál Mérnöki 

Iroda Kft. közötti belső egyezségre tekintettel a bíróság által a fenti 

számú ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. által is 

elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból: 

        100 millió forint összeget az önkormányzatok felé az ítéletben  

        meghatározott arányok szerinti bontásban; 

                              a 100 millió forint feletti összeget pedig közvetlenül a Globál Mérnöki  

                              Iroda Kft. felé teljesít. 

 

                                   Határidő: 2012. május 4. 

 

Végrehajtásért felelős: Marton Istvánné   

                                        polgármester  

 

 

   Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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23/2012.(V.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

A Vigántpetend  Önkormányzata Képviselő Testülete a Globál Mérnöki Iroda 

Kft. által a 2012. április 13.-i tárgyalás keretében előterjesztett tényelőadás, 

valamint az érintett önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek tartott 

egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített „Emlékeztető” (mint 

döntési előkészítő irat) alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget a Globál 

Mérnöki Iroda Kft. is elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az 

önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft. (mint megbízott ) 

közötti elvi egyezséget jóváhagyja és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 

Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében 

foglalt, az önkormányzatok javára első fokon megítélt 144 093 383 forint 

összegből a 100 millió forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda 

Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda 

Kft. felé fizesse meg (engedményezés).  

 

Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint önkormányzatok közötti, az 

üzletrész arányoknak megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben található meg, 

amely a jelen határozattal jóváhagyott egyezségi megállapodás részét képezi. 

 

Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a Globál Mérnöki Iroda Kft. 

vállalja azt, hogy a jogi képviselő munkadíját közvetlenül rendezi. 

 

A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a 28.G.40.218/2012/10. 

számú ítélettel megítélt összeg felosztásával kapcsolatban érvényes és 

érvényesíthető. Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per 

egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol Rt.-vel is létrejön az 

egyezségi megállapodás. 

 

A jelen határozat hivatalos példányának a Globál Mérnöki Iroda Kft. által 

történő aláírásával az ezen okirat a Ptk. 328. §-a szerinti, az engedményezésre 

vonatkozó szerződésnek minősül. Az engedményezés tényéről a Globál 

Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. § (3) bekezdése szerint. 

 

Határidő: 2012. május 4. 

 

Végrehajtásért felelős: Marton Istvánné   

                                        polgármester  

 

Marton  Istvánné polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a körzeti megbízott kérte 

szolgálati járművének karbantartásához támogatás megállapítását. Javasolta a kérelmet 

támogatni, hisz szükség van a rendőri jelenlétre, többször megjelent a településen, 30.000.-ft-

ot javasolta megállapítani. 

 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 
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24/2012.(V.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

     Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete Molnár 

                                    Tibor körzeti megbízott RB 37-37 frsz-u  szolgálati gépjármű javítási,  

                                    karbantartási költségeihez  30.000.-ft. összeggel hozzájárul, 2012. évi  

                                    költségvetése terhére. 

 

      Fenti keret terhére a körjegyzőség jogosult a javítási számlát  

                                    kiegyenlíteni.   

 

      Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a körzeti  

                                    megbízottat tájékoztassa. 

 

      Határidő: 2012. május 15. és folyamatos 

 

                                    Felelős: Takács Lászlóné 

     körjegyző  

 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy keresni kell egy személyt, aki vállalná a 

közterületek, temető kaszálását. Megkérdezte Farkas Károlyt, hogy  Ő tudná-e vállalni a 

munkát. 

 

Farkas Károly képviselő  elmondta, hogy a munkát el tudná végezni,k de Ő nem vállalkozó, 

nem számlaképes. 

 

Nagy Péterné képviselő felajánlotta, hogy társadalmi munkában  segít a temető fűnyírásában. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester kérte a körjegyzőt, hogy a falugondnokkal beszélgessen el, 

hisz a munkaköri leírása között szerepel , hogy szervezi, és ellenőrzi a közmunkások 

munkáját. Az ebéd és óvodások szállításán kívül nem foglalkozik semmivel sem. Amikor 

utoljára testületi ülésre meghívták, akkor egy ideig ellátta a feladatát, de az utóbbi időben 

semmit nem csinál, a falu rendezetlen. Meg kell nézni, hogy a szükséges dokumentumokat 

vezeti-e. 

 

Elmondta, hogy a kapolcsi honlapon a háziorvos támogatásával kapcsolatban tett nyilatkozat 

téves, hisz az orvos nem havi 250.000-ft, támogatásban részesül, a megállapított támogatás 

egy évre szól. A félreértéseket tisztázni kell a doktor úrral.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a falugondnok munkahelyi vezetője a 

polgármester,  meghallgatja a fenti ügyben, megnézi, hogy a jogszabály által előírt 

dokumentumokat vezeti-e.  

      

Marton Istvánné polgármester megköszönte a képviselők megjelentését és az ülést 17,45 

órakor bezárta.  

 

     k.m.f.t. 

 

   Marton Istvánné        Takács Lászlóné  

       polgármester             körjegyző      


