Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-ei
soron kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete József, Fejes László,
Tibádné Nagy Zsuzsanna, Vargáné Kalmár Éva képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Munkácsi György jegyző, Fridrichné Dr. Nyolcas Amália, Baginé Czékus
Ilona,
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Külön köszönti Fridrikné Dr. Nyolcas Amália ügyvéd
asszonyt.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Fejes Lászlót testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik szavazással elfogadta
Fejes László testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
19/2014.(II.11.) sz. Kt. határozat
jegyzőkönyv- hitelesítőre
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik
szavazással Fejes László testületi tagot nevezte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben.
Pollák Tibor polgármester: Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon
kívül kerüljön felvételre 2 napirendi pontként a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
csatlakozási szándéknyilatkozatával kapcsolatos ügy jóváhagyását. Tiszasüly Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a kiegészített napirendi pontokat az alábbiak szerint:
20/2014.(II.11.) sz. Kt. határozat
napirendi pont elfogadására
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 igen szavazással
elfogadta az elhangzottak szerint a napirendi pontot.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben,
2. Munkácsi György jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben.
Napirend:
1. Tájékoztatás Besenyszög Város Önkormányzat és
Tiszasüly Község Önkormányzat között megindított keresetről

Előadó:
Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester:: elmondja, hogy a Szolnoki Járásbíróságtól megérkezett a végzés.
Besenyszög Város Önkormányzata felperes- Tiszasüly Község Önkormányzata alperes ellen
21.090.000.-Ft és járulékai megfizetése iránt indított perében. A Képviselő-testületet előtt ismert a per
állása, de mivel 8 nap áll rendelkezésére az Önkormányzatnak, hogy érdemben reagáljanak, így soron
kívüli ülést hívott össze. Meghívta Fridrichné Dr. Nyolcas Amália ügyvédasszonyt, akivel már egy
előzetes tárgyalás során sikerült ismertetni a perben forgó ügyet, hogy elmondja ebben a bonyolult
jogi procedúrában mi a teendő. Ha a Képviselő-testület a per folytatásában hoz döntést, akkor
meghatalmazást adnak ügyvédasszonynak.
Átadja a szót Fridrichné Dr. Nyolcas Amália ügyvédasszonynak.
Fridrikné Dr. Nyolcas Amália ügyvéd: elmondja, hogy egy terjedelmes jogi anyag kerekedett
Besenyszög- és Tiszasüly között. Nem tudta még átnézni teljes terjedelmében az anyagot, de az
elmondottak alapján a következő tájékoztatást adja. Keresetet indítottak Tiszasüly Községi
Önkormányzat ellen Besenyszög Város Önkormányzata 21. millió Ft kér Tiszasüly Község
Önkormányzatától. A közöttük megkötött társulási megállapodás alapján, illetve az abból folyó
kötelezettség, fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt. Nyilván a pénzügyesek fogják kiszámolni
mennyi a követelés, ami jogszerű, amit elismer az Önkormányzat, mennyi amit vitat, illetve mennyi
ami ellenkövetelése van. Mivel peren kívül nem lehetett megegyezni, egy perben fogják tisztázni egy
elszámolási vitában. Elmondja, hogy itt minden a perrel kapcsolatos fellelhető anyagot fel kell sorolni.
Össze kell gyűjteni a jogosan elismert és a vitatott követeléseket.
Perjogilag el szeretné mondani, hogy mint minden per költséggel jár 21. millió Ft indították a keresetet
ennek 6 % az illetéke. Perfeljegyzést kapott az Önkormányzat a törvény alapján, ami azt jelenti, hogy
nem kell a perköltséget megelőlegezni, ami 6 %.(az ügyérték 6%). Egyéb költségek felmerülhetnek,
ha a perbe szakértők bevonása is szükséges. Mivel a Bíróság az ilyen jogi vitákban nem pénzügyi
szakértő, amennyiben szükséges külső szakértőt vesz igénybe, ennek is költsége van. És költsége van
a jogi képviseletnek is. Elmondja, hogy mindig elmondja, hogy minden megegyezés jobb mit a per.
Ha lehetőség van inkább egyezzenek meg, amennyiben ez nem lehetséges akkor fel kell venni a
kesztyűt és érdemben nyilatkozni kell, ahogy azt a Bíróság kéri is az Önkormányzattól. Erre a határidő
8 nap pénteki nappal jár le.
Amit most egy rövid beszélgetés után megtudott, hogy a Tiszasülyi Községi Önkormányzat teljes
terjedelmében nem ismeri el a követelést, mivel ellenkövetelése van. Olyan el nem számolt tételek
vannak amik megegyeznek vagy esetleg meg is haladják a gesztor Besenyszög felperes követelését.
Bizonyítékok kellenek, nem elég körülbelül, úgy tudjuk, úgy hallottuk információk.
Itt ezt feketén-fehéren bizonyítani kell, amit állítunk! Ehhez kéri a pénzügy segítségét, hogy amit vitat
annak a jogcímét, összegszerűségét tételesen, pontosan, okirati alapját vagy egyéb megállapodás vagy
határozati alapját gyűjtse össze dolgozza ki, mert így tudjuk megtenni.
Egyetért ezzel jegyző úr?
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy nem tudja, tudja- e ügyvédasszony, amikor ez a vita
elindult Ő még csak Besenyszög jegyzője volt, időközben közös önkormányzati hivatal lettek
Tiszasüly meglepő döntésének köszönhetően!
Fridrikné Dr. Nyolcas Amália ügyvéd: elmondja, hogy ez egy kicsit összeférhetetlennek tartja.
Fekete József: elmondja, hogy szerinte meg ez nagyon is összeférhetetlenségnek számít. Nem tudja
mit keres itt a jegyző úr.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy polgármester úr kifejezetten kérte, hogy a mai soron kívüli
ülésen vegyen részt. Fekete úr volt, aki az első testületi ülések egyikén kérte, hogy ne vegyek részt a
Tiszasüly elleni vitában.
Fridrikné Dr. Nyolcas Amália ügyvéd: elmondja, hogy a testületi ülésen a jegyzőnek részt kell,
hogy vegyen, de úgy gondolja, hogy azért is próbálja úgy ismertetni a mondandóját, hogy éppen ezért
általános dolgokat ismertet csak.
Munkácsi György jegyző: elmondja, hogy nyugodtan mondhat konkrétumokat. Már az előző jegyző
asszony is vitatta. Tételekről beszéltünk. Baginé Czékus Ilona kidolgozta mely tételek azok, amiket
vitat Tiszasüly. Ezek ismeretében vannak Ők is, és válaszra is készülnek. Elmondta polgármester

úrnak, hogy ő javasolta, hogy lehet a jegyző nélkül is tanácskozni és akkor is lehet megbízást adni egy
ügyvédnek. Akkor nem készül jegyzőkönyv, és ő mint jegyző nincs jelen, de polgármester úr kérte,
hogy legyen jelen.
Fridrikné Dr. Nyolcas Amália ügyvéd: döntsék el, nem kíván ebbe belefolyni, eddig nem
mondhatott semmi olyat, amit nem hallhatott volna a jegyző úr. Ezek köztudottak, illetve az
Önkormányzaton belül ismertek. Nem hangzott el ügyvédi titok.
Elmondja általánosságban. Minden per két esélyes erre készüljenek, vagy megnyerik vagy nem. Tőle
várható gondossággal, körültekintéssel fog eljárni, ha őt megbízzák. Miden attól függ milyenek a
bizonyítékok, mit sikerül összegyűjteni. Úgy látja, hogy a követelése az alperesnek most már szinte
meghaladja a felperesi követelést. Van valamennyi összeg tétel amit elismernek tartozást. Javasolja,
hogy azt célszerű, hogy haladéktalanul fizessék ki. Egyrészről a pertárgyértéket csökkentik, illeték
alap kisebb lesz, és a perhez való hozzáállását a Bíróság is kedvezőbben értékeli, ha önkéntes teljesítés
van. Amennyiben nincs ilyen tétel, összeg amit feketén-fehéren elismeri, hogy tartozik akkor nem kell.
Elmondja, hogy terjedelmes a joganyag. Nem tudja miért nem egyeztek meg korábban. Melyik fél
magatartása következtében jutottak el idáig. Amit ki kell fizetni azt ki kell fizetni. Amennyiben ezt
korábban is vitatták, akkor miért nem léptek. A jogos követelésüket, amit jogosnak gondolnak most és
beszámítani kérnek annak a megfizetése iránt miért nem léptek.
Fekete József: javasolja, hogy mivel összeférhetetlen, de nem is összeférhetetlen hanem inkább kínos
ebben az esetben a jegyző úr jelenléte. Hiszen csak egy munkaadójával szemben nem biztos, hogy
minket úgy tud képviselni, ahogyan azt kell. Információk áramolhatnak át. Ne tartsunk testületi ülést,
tartsunk egy megbeszélést. Akkor magunk között tudunk beszélni olyan dolgokról, amit eddig csak
általánosságban beszéltünk.
Pollák Tibor polgármester: elmondja, hogy megkérdezte ügyvédasszonyt a testületi- ülés előtt, hogy
ez most jogosan tette-e? Hiszen nem sok idő van hátra, ha tovább lépnek a perben. De viszont testületi
ülést meg nem tarthatnak jegyző nélkül. Ezért hívta jegyző urat. Formálist tarthatott volna.
Fridrikné Dr. Nyolcas Amália ügyvéd: formálist persze tarthatnak. Megbízást polgármester is adhat
ügyvédnek, nincs ezzel probléma. Feltételezi, hogy az álláspont kialakult már az Önkormányzatnál,
nagy eltérés nem lesz. Nyilván vitatják, van ellenkövetelésük. Tény, hogy 8 napon belül válaszolni
kell. Javasolja, hogy az ügyirat terjedelmére való tekintettel vitatják nem ismerem el és kérek a
részletes indokolásra 15 napot az irat terjedelme miatt. Ez egy megoldás, a Bíróság ezt elfogadja. A
lényeg benne van, hogy nem ismeri el. Amit már korábban is elmondta, így is -úgy is eldőlhet a per.
Kéri, hogy minden legyen tételesen előkészítve.
Vitatják vagy nem vitatják. Polgármester úr megbízást szeretne adni nekem, a Képviselő-testületet
akarta tájékoztatni. Véleményüket kikérni az üggyel kapcsolatban.
Pollák Tibor polgármester: kéri a javaslatokat, véleményeket az ügy nagysága és terjedelme
tekintetében.
Fekete József: ehhez nem kellett volna összehívni a Képviselő-testületet. Egyetért a megbízás
megadásával. Úgy hitte, hogy lényeges dolgokat tudnak átbeszélni most. A tartozást nem ismerik el.
Elmondja az egyezség létre jött Besenyszög és Tiszasüly között. Közös normatíva alapján működött az
intézmény. Miután ez nem lett elég az Önkormányzatunk ezt minden évben kiegészítette arra a szintre,
ami a működéshez kellett. Néhány év elteltével kiderült, hogy Besenyszög minden évben megkapta.
Vargáné Kalmár Éva: javasolja, hogy mivel ezt későbbiekben is megbeszélhetik, Kéri a Képviselőtestület, hogy jegyző úr jelenlétében hozzanak határozatot Fridrichné Dr Nyolcas Amália ügyvédi
meghatalmazásáról, döntsenek most!

Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki
egyetért a Besenyszög Város Önkormányzat és Tiszasüly Község Önkormányzat között
megindított keresettel kapcsolatosan Fridrichné Dr. Nyolcas Amália ügyvédi megbízás
elfogadásáról, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazással az alábbi határozatot hozta
meg:

21/2014.(II.11.) Kt. sz. határozat
a Besenyszög Város Önkormányzat és
Tiszasüly Község Önkormányzat
között megindított költségvetési elszámolás keresettel kapcsolatosan
ügyvédi megbízás adásáról.

Tiszasüly Község Önkormányzata Képviselő Testülete a Besenyszög
Város Önkormányzat, mint felperes és
Tiszasüly Község
Önkormányzat, mint alperes között megindított keresettel- az
Általános Iskola és Eszterlánc Óvoda költségvetési elszámolásakapcsolatos ügyvédi megbízást ad Fridrichné Dr. Nyolczas Amália
ügyvéd asszonynak Tiszasüly Község Önkormányzat képviseletéhez.
Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester,
2.
Képviselő-testület helyben,
3.
Munkácsi György jegyző helyben,
4.
Pénzügyi Csoport
5.
Fridrikné Dr. Nyolcas Amália Ügyvéd.

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti.
Köszöni a megjelenést.
Kmf.

/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Munkácsi György:/
jegyző

/:Fejes László:/
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község
Jegyzőjétől

Iktatószám: 161/5/2014

II.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014.február 11-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve
19/2014.(II.11.) sz. Kt. határozat

jegyzőkönyv- hitelesítőre

20/2014.(II.11.) sz. Kt. határozat

napirendi pontok elfogadására

21/2014.(II.11.) Kt. sz. határozat

a Besenyszög Város Önkormányzat és
Tiszasüly Község Önkormányzat
között megindított költségvetési elszámolás
kapcsolatosan ügyvédi megbízás adásáról.

Készült: 3 példányban.

keresettel

