Jegyzőkönyv
Készült: Dörgicse község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 6-án, 16:00
órai kezdettel – Pécsely, Balatonszőlős és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen - megtartott zárt együttes üléséről Vászoly Kultúrház nagytermében.

Jelen vannak:
A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Burgyánné Czibik Éva

polgármester

Németh Mónika
Kósa Gábor

képviselők

Mészáros József alpolgármester képviselő igazoltan volt távol.
Liga Andrea képviselő igazoltan van távol (előzetesen jelezte, hogy időközben
megérkezik majd.
B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Klepeisz Péter

alpolgármester

Bácsi Bernadet

képviselő

Valler Ferenc képviselő igazoltan távol
Henn Sándor

képviselő 2015.12.31-től lemondott mandátumáról.

C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Mlinkó István

polgármester

Kurucz Attila

alpolgármester

Deák Attila

képviselő

Király László

képviselő

Bende István

képviselő igazoltan távol

D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Rózsahegyi Tibor

polgármester

Henn Istvánné

alpolgármester

Endrődi Miklós

képviselő

Németh József

képviselő

Bende Tamás

képviselő

E./ Tanácskozási joggal:
Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja.
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Köszönti a megjelenteket majd felkéri
Rózsahegyi Tibor Vászoly polgármesterét mint házigazdát az együttes képviselő-testületi ülés
levezetésére.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A felkérést elfogadja, majd köszönti a
megjelenteket. Ezt követően megállapította, hogy a balatonszőlősi, a pécselyi, a dörgicsei és a
vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, A meghívó szerinti napirendeket javasolja
tárgyalni , az alábbi kiegészítéssel:
Javasolja felvenni a napirendi pontok közé:
2. A Veszprémi Törvényszék 5.P.20.349/2016/5. alatt nyilvántartott, és jóváhagyott
egyezsége és a www.veol.hu honlapon való közzététel anyagi vonzata.
majd a kiadott meghívó szerint a módosítással kibővítetten tett javaslatot a napirend
elfogadására. (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
59/2016. (06.06.) Határozat

Napirend:
1.) A Balaton –felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő –
Veszprémi törvényszék 5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben
foglaltak megvitatása és az Önkormányzatok javaslata a I. Egyezségi tárgyalás
időpontjára és tartalmára vonatkozóan.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2.) A Veszprémi Törvényszék 5.P.20.349/2016/5. alatt nyilvántartott, és jóváhagyott
egyezsége és a www.veol.hu honlapon való közzététel anyagi vonzata.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (77/2016. (06. 06.) határozat)
A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (40 /2016. (06.06.) határozat)
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (44 /2016. (06.06.) határozat)

Napirend tárgyalása

1. A Balaton –felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő –
Veszprémi törvényszék 5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben
foglaltak megvitatása és az Önkormányzatok javaslata a I. Egyezségi térgyalás
időpontjára és tartalmára vonatkozóan.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Mai napon részben napirendi ponttal
kapcsolatosan is érkezett agy beadvány Németh Zoltán pécselyi lakos által (2016.június 2.
keltezéssel.) javasolja felolvasni, egyben átadja a szót Burgyánné Czibik Éva Pécsely
polgármesterének.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Viszonylag hosszú levéltről van, szó inkább
a tartalmát próbálják összefoglalni.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A levél tartalmát kivonatosan ismerteti, (A
Németh Zoltán 2016. június 2.-ai levelét jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.)
továbbá kijelenti hogy az iskola Pécsely önkormányzat részéről történő tulajdonrész
kivásárlása esetén kifejezetten kérik hogy szakértő állapítsa meg a tényleges piaci értéket,
mely a kiindulási alapot képezné. Csak úgy valamennyiért nem adják el.
Az sem elfogadható, hogy Pécsely úgy tárgyaljon, hogy a 3 másik önkormányzat nem vesz
részt benne.

Megérkezik Pécsely Önkormányzat részéről Liga Andrea képviselő így a továbbiakban
Pécsely Önkormányzat Képviselő-testülete 4 főre egészül ki.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Egyáltalán milyen összegről beszélünk, kéne
tudni, hogy véleményt alakíthasson ki a testület az iskola tulajdoni hányadának eladásával
kapcsolatosan. Utána milyen futamidővel, tudná Pécsely azt kifizetni, nem kellene nekik egy
összegben a pénz évek alatt is kifizethetnék, de ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Egyértelmű
hogy szakértőnek kell megállapítani az ingatlan értékét.
Németh Zoltán irományát kategorikusan visszautasítja Balatonszőlős Önkormányzata
nevében. Ők ebből a helyzetből szeretnének megszabadulni, nekik a pécselyi területen lévő
iskola épületéhez nem fűződik önkormányzati egyéb érdekük ,minthogy annak idején úgy
alakult, hogy résztulajdonosok lettek. Szívesen eladnák Pécsely Önkormányzatának a
tulajdonrészüket, de természetesen és kizárólagosan értékarányosan. Régen az iskola épülete
Pécselyé volt, de mert akkor a többi település iskoláit tudatosan elsorvasztották, illetve
esetükben tanári lakásokat alakítottak ki belőle. Ezért a tényeket tudomásul kell venni.
Mlinkó István polgármester Dörgicse: Az előzőekben elmondottakat nem kívánja ismételni,
nekik nem létszükséglet, és annak idején Pécsely önkormányzata mellé állva mondták azt és
hoztak róla döntést, hogy a szerződést mondják fel. Viszont kizárólag értékbecslés alapján
kívánják eladni az önkormányzati tulajdonrészt. Nem kérik egy összegben, de írásos döntést
szeretnének ebben a kérdésben, hogy mennyiért, milyen ütemben.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Pécsely önkormányzat részéről
megfogalmazódott, hogy nem kell értékbecslés –kérdeziSoltész Attila osztályvezető: Pécsely Önkormányzat az ezzel kapcsolatos határozatában azt a
részt vonta vissza –pontosabban módosította. hogy kikerült belőle az igazságügyi
értékbecslővel való értékbecslés elkészíttetése.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Volt egy ilyen határozat, de mint
osztályvezető úr is elmondta módosították, jelenleg csak a vételi szándék van benne. Illetve
egy könyv szerinti érték áll rendelkezésre. Ö is úgy véli továbbra is, hogy értékbecslés
szükséges, de azt ki fogja fizetni, kérdezi.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Álláspontja szerint egyértelmű hogy a tulajdonos
önkormányzatoknak kéne tulajdonrész arányosan.
Deák Attila képviselő Dörgicse: Egyértelmű hogy kell értékbecslés a kiindulási állapothoz a
tárgyalásoknál. Pörgessük fel kicsit a dolgot egyértelmű, hogy legyen, és azt követően
döntünk majd. Azt sem érti, hogy több honapja született döntés a vételi ajánlattal

kapcsolatosan Pécsely részéről ,de azóta ebben az ügyben semmi nem történt. És a napirendi
pont sem erről szól, amiről most a beszélgetés folyik.
Liga Andrea képviselő Pécsely: Nekünk nem feltétlenül szükséges ,hogy megvegyük az
ingatlant.,azaz nem biztos, hogy mi meg akarjuk venni.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: De akkor, ha jól érti, nem tudják pontosan, hogy
mit akarnak. Viszont akkor az iskolával kapcsolatos per összes költségét úgy gondolja, hogy
viselje Pécsely , mivel azért jutottak idáig mert Pécsely Önkormányzat érdekét figyelembe
véve döntöttek Ők is annak idején, hogy a szerződést felmondják.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Akkor tisztázzuk, milyen döntés van jelenleg,
mert Ő ott tart, hogy Pécsely vételi ajánlatot tesz a másik 3 tulajdonos önkormányzatnak.
Deák Attila képviselő Dörgicse: Akkor tényleg jó lenne tudni mi a jövőbeni cél az iskola
épületével, mert Ők is úgy állnak akkor hozzá, és alakítják ki a véleményüket. Azaz mi a cél
az épülettel. Választ várna.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Ő azt látja széthúz a pécselyi testület. Két
részre szakadt ebben a témában. Az értékbecslés mellett azért voksolt annak idején, hogy
mindenki legyen tisztában az épület értékével.
Deák Attila képviselő Dörgicse: De továbbra sem kapott választ arra a kérdésre, hogy akkor
mi lesz az iskola további hasznosításával.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Ő azt látja, hogy a két iskola együtt nem tud
dolgozni egy épületen belül. A KLIK épületrészét pedig követeli magának az Alapítvány.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ő biztos benne, hogy amennyiben az
Alapítvány átveszi az egész iskolát, akkor Ők futhatnak a pénzük után. Az iskola minél
tovább terjeszkedik és marad annál nehezebb lesz nekik az épülethez hozzájutniuk, bár jogilag
Ők a tulajdonosok.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Fel lehetne fejleszteni az iskolát, ha a KLIK
mellett lennének és a beiskolázás tekintetében gyermeklétszámot tudnának növelni.
Deák Attila képviselő Dörgicse: De hosszú távon láthatnák, hogy hiába próbálták, de a
gyermeklétszámot nem tudták emelni.
Endrődi Miklós képviselő Vászoly: Úgy gondolja, hogy az alapítványi iskola hírét nem az
Önkormányzatok befolyásolják. Az Alapítványi iskolával kapcsolatosan valaki az interneten
kutat egy kicsit, érdekes dolgokat tudhat meg annak az alapítójáról és más a háttérben levő
személyről.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Azt kéne tudni hogy mit akarnak az iskolával,
várja a tájékoztatást.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ki az, aki tudja Pécselyen, hogy mit akarnak
ebben az ügyben. A levél, amit Németh Zoltán most írt, sok valótlanságot tartalmaz.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Kijelenti, hogy ahogy Németh Zoltán
fogalmaz „a képviselőtestület által kijelölt tárgyaló” nem fedi a valóságot , nem kérték fel
Németh Zoltánt.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ő meg úgy gondolja, hogy az Alapítványi
tárgyaláson Bárdi ne legyen ott, mást bízzon meg az Alapítvány, egyébként is Bárdi csak
alapító, nem tagja a kuratóriumnak. Ő beszélt olyan szülővel, aki azt mondta jó lenne, ha nem
a Bárdi tárgyalna.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: Akkor ezek után a tényleges napirendi
ponthoz visszatérve ismertetné a feltételeket, amit Ők , mármint az önkormányzatok
javasolnának a tárgyaláson, ezzel kapcsolatban már részben ebben egyeztettek, majd kéri,
hogy azt határozati formában fogadják el.
1.)

Szerződés 2013.05.23-tól 5 évre.

2.)

A szerződéskötés feltétele, hogy felek elállnak a folyamatban lévő pertől.

3.)

Bérleti díjat fizet az Alapítvány 500.000 Ft/hó.

4.)

3 havi kauciót letesz az Alapítvány.

5.)

Költségek megosztása gyereklétszám alapján Alapítvány és a -KLIK között.

6.)

A közüzemi számlákat az Alapítvány a nevére íratja.

7.)

A számlák befizetését minden hónap 15-ig bemutatja az Önkormányzatnál.

8.)

Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatokat a működéséről.

9.)

Amennyiben a KLIK által működtetett iskola megszűnik, úgy az Önkormányzatok
igényt tartanak a KLIK által használt termekre.

10.) Házirend kidolgozása és betartása.
11.) Védőnői szolgálat kibővítése az Alapítvánnyal.
12.) Csak az Alapítvány vezetőségével, elnökével tárgyalnak az Önkormányzatok
Továbbá javasolja, hogy az egyeztetésen az Önkormányzatok részéről a négy polgármester, a
Sindler ügyvédi iroda – mint az ügyben felkért jogi képviselő- illetve az osztályvezető legyen
jelen.
Az elfogadásra kerülő javaslatcsomag esetében pedig ,értelemszerűen amennyiben ettől eltérő
állásponttal találkoznak azt csak maximum tárgyalási szinten egyeztetnék, hiszen döntést csak
és kizárólag a négy önkormányzat képviselő-testülete hozhat, azaz akkor újfent összehívják az

együttes ülést egy későbbi időpontban. Az egyeztető tárgyaláson csak és kizárólag az érintett
felek és azok formailag és jogilag meghatalmazott képviselői lehetnek jelen.
Az időpont tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016. június 20.-át
javasolja 17.00 órai kezdéssel Pécsely Önkormányzatnál 8245. Pécsely, Vásártér u.148/a.
szám alatt az Önkormányzat Tanácstermében. Amennyiben az időpont az Alapítványnak nem
elfogadható, úgy kéri, jelöljék meg a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00 órai kezdéssel, a
helyszín változatlan meghagyása mellett.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Kéri, hogy testületenként külön-külön
szavazzanak a Burgyánné Czibik Éva Pécsely polgármestere által elmondott tervezetről.
A dörgicsei Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
60/2016. (06.06.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton–felvidéki Nemzeti
Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő – Veszprémi törvényszék
5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi tárgyalás
időpontjára és tartalmára vonatkozóan az alábbiakról döntött:
A).
A megtartandó tárgyaláson az alábbi szempontrendszert terjeszti elő Pécsely
Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület, Vászoly Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1.)
Szerződés 2013.05.23-tól 5 évre.
2.)
A szerződéskötés feltétele, hogy felek elállnak a folyamatban lévő pertől.
3.)
Bérleti díjat fizet az Alapítvány 500.000 Ft/hó.
4.)
3 havi kauciót letesz az Alapítvány.
5.)
Költségek megosztása gyereklétszám alapján Alapítvány és a -KLIK között.
6.)
A közüzemi számlákat az Alapítvány a nevére íratja.
7.)
A számlák befizetését minden hónap 15-ig bemutatja az Önkormányzatnál.
8.)
Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatokat a működéséről.
9.)
Amennyiben a KLIK által működtetett iskola megszűnik, úgy az Önkormányzatok
igényt tartanak a KLIK által használt termekre.
10.) Házirend kidolgozása és betartása.
11.) Védőnői szolgálat kibővítése az Alapítvánnyal.
12.) Csak az Alapítvány vezetőségével, elnökével tárgyalnak az Önkormányzatok
B.) Önkormányzatok részéről a tárgyalási folyamatokban a négy polgármester, továbbá a
Sindler ügyvédi iroda – mint az ügyben felkért jogi képviselő- illetve az osztályvezető vesz
részt.
C.) Az elfogadásra került javaslatcsomag esetében amennyiben ettől eltérő állásponttal
találkoznak a tárgyaláson az Alapítvány részéről azt kizárólag tárgyalási szinten
egyeztethetik, döntést csak és kizárólag a négy önkormányzat képviselő-testülete hozhat.

D.) A tárgyalási időpont tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016. június
20.-át javasolják 17.00 órai kezdéssel Pécsely Önkormányzatnál 8245. Pécsely, Vásártér
u.148/a. szám alatt az Önkormányzat Tanácstermében. Amennyiben az időpont az
Alapítványnak nem elfogadható, úgy másodlagosan a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00
órai kezdéssel, a helyszín változatlan meghagyása mellett.
Határidő: A, és B, és C, pont esetében: azonnal
D. pont esetében: 2016-06-27
Felelős: Mlinkó István polgármester

A Balaton–felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő – Veszprémi
törvényszék 5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi
tárgyalás időpontjára és tartalmára vonatkozóan az alábbi döntés született:
A).
A megtartandó tárgyaláson az alábbi szempontrendszert terjeszti elő Pécsely
Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület, Vászoly Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1.)
Szerződés 2013.05.23-tól 5 évre.
2.)
A szerződéskötés feltétele, hogy felek elállnak a folyamatban lévő pertől.
3.)
Bérleti díjat fizet az Alapítvány 500.000 Ft/hó.
4.)
3 havi kauciót letesz az Alapítvány.
5.)
Költségek megosztása gyereklétszám alapján Alapítvány és a -KLIK között.
6.)
A közüzemi számlákat az Alapítvány a nevére íratja.
7.)
A számlák befizetését minden hónap 15-ig bemutatja az Önkormányzatnál.
8.)
Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatokat a működéséről.
9.)
Amennyiben a KLIK által működtetett iskola megszűnik, úgy az Önkormányzatok
igényt tartanak a KLIK által használt termekre.
10.) Házirend kidolgozása és betartása.
11.) Védőnői szolgálat kibővítése az Alapítvánnyal.
12.) Csak az Alapítvány vezetőségével, elnökével tárgyalnak az Önkormányzatok
B.) Önkormányzatok részéről a tárgyalási folyamatokban a négy polgármester, továbbá a
Sindler ügyvédi iroda – mint az ügyben felkért jogi képviselő- illetve az osztályvezető vesz
részt.
C.) Az elfogadásra került javaslatcsomag esetében amennyiben ettől eltérő állásponttal
találkoznak a tárgyaláson az Alapítvány részéről azt kizárólag tárgyalási szinten
egyeztethetik, döntést csak és kizárólag a négy önkormányzat képviselő-testülete hozhat.
D.) A tárgyalási időpont tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016. június
20.-át javasolják 17.00 órai kezdéssel Pécsely Önkormányzatnál 8245. Pécsely, Vásártér
u.148/a. szám alatt az Önkormányzat Tanácstermében. Amennyiben az időpont az
Alapítványnak nem elfogadható, úgy másodlagosan a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00
órai kezdéssel, a helyszín változatlan meghagyása mellett.
A döntést a pécselyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett támogatta. (78/2016. (06.06.) határozat)

A Balaton–felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő – Veszprémi
törvényszék 5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi
tárgyalás időpontjára és tartalmára vonatkozóan az alábbi döntés született:
A).
A megtartandó tárgyaláson az alábbi szempontrendszert terjeszti elő Pécsely
Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület, Vászoly Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1.)
Szerződés 2013.05.23-tól 5 évre.
2.)
A szerződéskötés feltétele, hogy felek elállnak a folyamatban lévő pertől.
3.)
Bérleti díjat fizet az Alapítvány 500.000 Ft/hó.
4.)
3 havi kauciót letesz az Alapítvány.
5.)
Költségek megosztása gyereklétszám alapján Alapítvány és a -KLIK között.
6.)
A közüzemi számlákat az Alapítvány a nevére íratja.
7.)
A számlák befizetését minden hónap 15-ig bemutatja az Önkormányzatnál.
8.)
Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatokat a működéséről.
9.)
Amennyiben a KLIK által működtetett iskola megszűnik, úgy az Önkormányzatok
igényt tartanak a KLIK által használt termekre.
10.) Házirend kidolgozása és betartása.
11.) Védőnői szolgálat kibővítése az Alapítvánnyal.
12.) Csak az Alapítvány vezetőségével, elnökével tárgyalnak az Önkormányzatok
B.) Önkormányzatok részéről a tárgyalási folyamatokban a négy polgármester, továbbá a
Sindler ügyvédi iroda – mint az ügyben felkért jogi képviselő- illetve az osztályvezető vesz
részt.
C.) Az elfogadásra került javaslatcsomag esetében amennyiben ettől eltérő állásponttal
találkoznak a tárgyaláson az Alapítvány részéről azt kizárólag tárgyalási szinten
egyeztethetik, döntést csak és kizárólag a négy önkormányzat képviselő-testülete hozhat.
D.) A tárgyalási időpont tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016. június
20.-át javasolják 17.00 órai kezdéssel Pécsely Önkormányzatnál 8245. Pécsely, Vásártér
u.148/a. szám alatt az Önkormányzat Tanácstermében. Amennyiben az időpont az
Alapítványnak nem elfogadható, úgy másodlagosan a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00
órai kezdéssel, a helyszín változatlan meghagyása mellett.
A döntést a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett támogatta. (41/2016. (06.06.) határozat)

A Balaton–felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvánnyal történő – Veszprémi
törvényszék 5.P.20.349/2016/5. szám alatt jóváhagyott- egyezségben foglaltak I. Egyezségi
tárgyalás időpontjára és tartalmára vonatkozóan az alábbi döntés született:
A).
A megtartandó tárgyaláson az alábbi szempontrendszert terjeszti elő Pécsely
Önkormányzata Képviselő-testülete, Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület, Vászoly Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1.)
Szerződés 2013.05.23-tól 5 évre.
2.)
A szerződéskötés feltétele, hogy felek elállnak a folyamatban lévő pertől.
3.)
Bérleti díjat fizet az Alapítvány 500.000 Ft/hó.
4.)
3 havi kauciót letesz az Alapítvány.

Költségek megosztása gyereklétszám alapján Alapítvány és a -KLIK között.
A közüzemi számlákat az Alapítvány a nevére íratja.
A számlák befizetését minden hónap 15-ig bemutatja az Önkormányzatnál.
Folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatokat a működéséről.
Amennyiben a KLIK által működtetett iskola megszűnik, úgy az Önkormányzatok
igényt tartanak a KLIK által használt termekre.
10.) Házirend kidolgozása és betartása.
11.) Védőnői szolgálat kibővítése az Alapítvánnyal.
12.) Csak az Alapítvány vezetőségével, elnökével tárgyalnak az Önkormányzatok
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

B.) Önkormányzatok részéről a tárgyalási folyamatokban a négy polgármester, továbbá a
Sindler ügyvédi iroda – mint az ügyben felkért jogi képviselő- illetve az osztályvezető vesz
részt.
C.) Az elfogadásra került javaslatcsomag esetében amennyiben ettől eltérő állásponttal
találkoznak a tárgyaláson az Alapítvány részéről azt kizárólag tárgyalási szinten
egyeztethetik, döntést csak és kizárólag a négy önkormányzat képviselő-testülete hozhat.
D.) A tárgyalási időpont tekintetében az első egyeztető tárgyalás időpontjának a 2016.
június 20.-át javasolják 17.00 órai kezdéssel Pécsely Önkormányzatnál 8245. Pécsely,
Vásártér u.148/a. szám alatt az Önkormányzat Tanácstermében. Amennyiben az időpont az
Alapítványnak nem elfogadható, úgy másodlagosan a 2016. június 27.-ét ugyancsak 17.00
órai kezdéssel, a helyszín változatlan meghagyása mellett.
A döntést a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett támogatta. (45/2016. (06.06.) határozat)
2. A Veszprémi Törvényszék 5.P.20.349/2016/5. alatt nyilvántartott, és jóváhagyott
egyezsége és a www.veol.hu honlapon való közzététel anyagi vonzata.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Felkéri Burgyánné Czibik Éva Pécsely
polgármesterét , hogy foglalja össze a napirendi pont tárgyát.
Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely: A 2016. május 10.-én megtartott Veszprémi
Törvényszék tárgyalásán egyezség született az Önkormányzatok és az Alapítvány között
melyet a Törvényszék jóváhagyott. Az egyezségnek része volt az is, hogy az önkormányzatok
azon belül is az I. rendű alperes ez Pécsely Önkormányzat gondoskodik az egyezség
közzétételéről saját költségen, melynek része a wwwveol.hu honlapon való közzététel is. Ez,
mint utólag kiderült 110.000 Ft + Áfa volt. A pécselyi május 30.-ai képviselő-testületi ülésen
az alpolgármester javaslatot terjesztett elő melyben javasolta ,hogy ezen költséget teljes
egészében Ő mint polgármester fizesse meg, mivel a 2016. februárban közzétett tájékoztatója
nem volt egyezetve az önkormányzat testületével.
Deák Attila képviselő Dörgicse: Kérdezi miről szólt ez a döntés.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A bíróság előtt megegyeztek és egyezséget
kötöttek az Alapítvánnyal hogy a 2016. február 11-én közzétett, tájékoztatás elnevezésű
közleményben a Veszprémi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Pkt.21.130/2015/4. sz.
végzésének tartalma részben tévesen került közlésre. Ennek a közlésnek az egyeztetett
szövegezésében állapodtak meg, melyet a vállalt különféle módon nekik illetve Pécselynek
kellett közzétennie az Önkormányzatok nevében. Többek között meg kellett jelentetni a veol
honlapon is és ez költséggel járt. Úgy gondolja hogy egyértelmű, hogy ezt a költséget mind a
négy önkormányzatnak kell viselnie tulajdoni rész arányosan.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ő is úgy gondolja, hogy természetes a négy
önkormányzat kötött egyezséget az Alapítvánnyal így a felmerülő költséget is négyen viselik
a tulajdoni arányok figyelembevételével.
Mlinkó István polgármester Dörgicse: Szintén egyértelmű a számára, hogy mivel négyen
vállalták az egyezségben foglaltakat, a költségeket is négyen viseljék. Ő is a tulajdoni hányad
megosztásán alapuló felosztást javasolja.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Javasolja, döntsenek akkor a közzététellel
felmerült és a www.veol.hu honlapon való megjelenésért fizetendő 110.000 Ft+ Áfa oly
módon történő megosztásáról az önkormányzatok között, hogy minden önkormányzat a
pécselyi iskola tulajdoni részének megfelelő arányban vállalja az összeg megfizetését.
A dörgicsei Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
61/2016. (06.06.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 10.-én megtartott
Veszprémi Törvényszék tárgyalásán (ügyszám: 5.P.20.349/2016/5. ) létrejött egyezség
keretében az abban foglalt kötelezettség www.veol.hu honlapon való közzétételével felmerült
110.000 Ft + Áfa összeget a Dörgicsei Önkormányzat, mint a Pécselyi Iskola résztulajdonosa
, tulajdonrészének arányában átvállalja és megfizeti Pécsely Önkormányzatának.
Határidő: 2016-06-25
Felelős: Mlinkó István polgármester
A 2016. május 10.-én megtartott Veszprémi Törvényszék tárgyalásán (ügyszám:
5.P.20.349/2016/5. ) létrejött egyezség keretében az abban foglalt kötelezettség www.veol.hu
honlapon való közzétételével felmerült 110.000 Ft + Áfa összeget a Pécselyi Önkormányzat,
mint a Pécselyi Iskola résztulajdonosa, tulajdonrészének arányában megfizeti.
A döntést a pécselyi Képviselő-testület 0 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 4 tartózkodás
mellett nem szavazta meg. (79/2016. (06.06.) határozat)
A 2016. május 10.-én megtartott Veszprémi Törvényszék tárgyalásán (ügyszám:
5.P.20.349/2016/5. ) létrejött egyezség keretében az abban foglalt kötelezettség www.veol.hu
honlapon való közzétételével felmerült 110.000 Ft + Áfa összeget a Balatonszőlősi
Önkormányzat, mint a Pécselyi Iskola résztulajdonosa, tulajdonrészének arányában átvállalja
és megfizeti Pécsely Önkormányzatának.
A döntést a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett támogatta. (42/2016. (06.06.) határozat)
A 2016. május 10.-én megtartott Veszprémi Törvényszék tárgyalásán (ügyszám:
5.P.20.349/2016/5. ) létrejött egyezség keretében az abban foglalt kötelezettség www.veol.hu
honlapon való közzétételével felmerült 110.000 Ft + Áfa összeget a Dörgicsei Önkormányzat,
mint a Pécselyi Iskola résztulajdonosa, tulajdonrészének arányában átvállalja és megfizeti
Pécsely Önkormányzatának.
A döntést a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett támogatta. (46/2016. (06.06.) határozat)

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly : Több napirend és bejelentés nem lévén az ülést
18:05 órakor bezárta.

k. m. f.

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető

