
  ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD
  KÖZSÉGEK  KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
           --------------------------------------------------------
       Ikt.szám: 620-16/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy,  Balatonrendes és Salföld  községek képviselő-testületeinek  2013.  október 3 -i
rendkívüli nyilvános  együttes ülésén.

Helye:    Ábrahámhegy Község Önkormányzat Kultúrház helyisége: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Ábrahámhegy Önkormányzat 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Kovács József,  alpolgármester 
Gáspár József, képviselő 
Zavari Judit Andrea, képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
       

Balatonrendes Önkormányzat 

Fuchs Henrik,  polgármester 
Kuti Istvánné, alpolgármester
Piros Zita, képviselő 
Csabáné Varga Anikó,  képviselő
Perger János, képviselő 

Salföld Önkormányzat 

Fábián Gusztáv, polgármester 
Somogyi Márk, képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent
dr. Szabó Tímea, jegyző 

Kovácsné A. Katalin, jegyzőkönyvvezető
             

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester     Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az ábrahámhegyi képviselő-testület   4 fővel határozatképes,  az ülést   18.00 órakor
megnyitja. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:   Megállapítja,  hogy  a  balatonrendesi    képviselő-testület   5  fővel
határozatképes. 

Fábián Gusztáv, polgármester:  Megállapítja, hogy a salföldi  képviselő-testület  2 fővel határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Ismerteti a napirendet: 

1.    A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízása

Vella  Ferenc  Zsolt, polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a
képviselő-testületek fogadják el. Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

Ábrahámhegy  Község    Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

142/2013. (X. 03.)  HATÁROZATA 

Az együttes képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld
Községek  2013.   október  3-i  rendkívüli   nyilvános  együttes  ülésének  napirendjét  elfogadja  az
alábbiak szerint: 

1.    A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízása

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik,   polgármester  Javasolja,  hogy az  előbbiekben ismertetett  napirendi pont  tárgyalását  a
képviselő-testület fogadja el.

Balatonrendes  Község    Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 

2



BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

       76/2013. (X. 03.)  HATÁROZATA 

Az együttes  képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld
Községek  2013.  október  3-i   rendkívüli  nyilvános  együttes  ülésének  napirendjét  elfogadja  az
alábbiak szerint: 

1.    A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízása

Felelős: Fuchs Henrik,  polgármester
Határidő: azonnal

Fábián Gusztáv,   polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett  napirendi pont tárgyalását a
képviselő-testület fogadja el.

Salföld Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   2 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás
nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2013. (X. 03.)  HATÁROZATA 

Az együttes  képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Salföld    Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld
Községek  2013.  október  3-i  rendkívüli  nyilvános  együttes  ülésének  napirendjét  elfogadja  az
alábbiak szerint: 

1.    A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízása

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester
Határidő: azonnal

1.          A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízása  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Kéri a jegyzőasszonyt, hogy röviden foglalja össze a napirendet. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Badacsonytomaj Város  Önkormányzata  kereseti  kérelmet  nyújtott  be   a
Veszprémi Törvényszékhez a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulással kapcsolatban, emiatt kellett
sürgősséggel ülést összehívni. 
A társulásban a gesztor önkormányzat Badacsonytomaj Város Önkormányzata volt. 
2010. évben a Magyar Államkincstár a TÁMASZ-nál vizsgálatot tartott,  a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás körében hiányosságokat állapított meg, ennek megfelelően ezen jogcímekre jogosulatlan 
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normatíva  igénylést  tárt  fel,  melyekkel  kapcsolatban  normatíva  visszafizetést,  továbbá  a  jegybanki
alapkamat  kétszeresét  kitevő  mértékű  késedelmi  kamatot  állapított  meg,  36 934 700  Ft  összegű
normatívát,  17 183 323 Ft késedelmi kamatot. 
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata,  mint  felperes  a  kereseti  kérelmében  kérte  a  Veszprémi
Törvényszéket, hogy kötelezze az alpereseket ezen összegek megfizetésére, Ábrahámhegy esetében 4.441
579  Ft,  Balatonrendes  esetében  2 863 039  Ft,  Salföld esetében   2 173 677  Ft  összegek  és  kamatai
megfizetésére. 
A  társult  önkormányzatok  polgármesterei  Dr.  Hajba  Csaba  ügyvéddel  egyeztettek  és  ismertették
álláspontjukat. 
Dr. Hajba Csaba ügyvéd vállalja a megbízást  a felperesi követelés 5 %-ának megfelelő összegért.   Ha
nyernek az önkormányzatok az 5 % perköltséget a Badacsonytomaji Önkormányzat visszafizeti. 

A testületi ülés ezért is került sürgősséggel  és együttes formában összehívásra, mivel a jövő hét közepe az
érdemi ellenkérelem Törvényszékre való benyújtási határideje. 

Fuchs  Henrik,  polgármester    Az  ügyvéd  úr    10  %-ot  kér  a  per  során,  melyből  5  %-ot  az
önkormányzatoktól, további 5 %-ot Badacsonytomajtól. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ami bennünket érint az  5 %. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Javasolja,  hogy  az  ügyvédet  bízzák  meg  a  TÁMASZ Társulással
kapcsolatos bírósági eljárásban.
Kéri az ábrahámhegyi testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el  és aki azzal egyetért kézfeltartással
jelezze.  

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi  határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

143/2013. (X. 03.)  HATÁROZATA 

              A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ellene a Veszprémi Törvényszék előtt
a „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos normatíva visszafizetés tárgyában indult peres eljárásban
Dr. Hajba Csaba ügyvédet (8230 Balatonfüred, Arad u. 35/A.) megbízza.

Vállalja, hogy a vele, mint I.  rendű alperessel szembeni 4.441.579 Ft összegű felperesi követelés 5
%-ának megfelelő összeget 222.079 Ft-ot, mint ügyvédi munkadíjat (mely tartalmazza az I. és az
esetleges II. fokú eljárásban való képviseletet,  valamint a rendszeres konzultációt is) a megbízás
aláírásától számított 8 napon belül megfizeti.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására, és az ügyvédi munkadíj megfizetésére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: - a megbízás aláírására: azonnal

    - az ügyvédi munkadíj megfizetésére: a megbízás aláírásától számított 8 napon belül
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Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy  az ügyvédet bízzák meg a TÁMASZ Társulással kapcsolatos
bírósági  eljárásban.  Kéri  a   testületet,  hogy a  határozati  javaslatot  fogadja el   és  aki  azzal  egyetért
kézfeltartással jelezze.  

Balatonrendes   Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi határozatot:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2013. (X. 03.)  HATÁROZATA 

             A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízásáról

 
Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ellene a Veszprémi Törvényszék előtt
a „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos normatíva visszafizetés tárgyában indult peres eljárásban
Dr. Hajba Csaba ügyvédet (8230 Balatonfüred, Arad u. 35/A.) megbízza.

Vállalja, hogy a vele, mint III. rendű alperessel szembeni  2.863.039  Ft összegű felperesi követelés 5
%-ának megfelelő összeget 143.152 Ft-ot, mint ügyvédi munkadíjat (mely tartalmazza az I. és az
esetleges II. fokú eljárásban való képviseletet,  valamint a rendszeres konzultációt is) a megbízás
aláírásától számított 8 napon belül megfizeti.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására, és az ügyvédi munkadíj megfizetésére.

Felelős: Fuchs Henrik,  polgármester
Határidő: - a megbízás aláírására: azonnal

    - az ügyvédi munkadíj megfizetésére: a megbízás aláírásától számított 8 napon belül

 
Fábián  Gusztáv,  polgármester  Javasolja,  hogy   az  ügyvédet  bízzák  meg  a  TÁMASZ  Társulással
kapcsolatos bírósági eljárásban. Kéri a  testületet,  hogy a határozati javaslatot  fogadja el  és aki azzal
egyetért kézfeltartással jelezze.  

Salföld Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   2 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás
nélkül  meghozta az alábbi  határozatot: 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2013. (X. 03. )  HATÁROZATA 

         A „TÁMASZ” Társulással kapcsolatos bírósági eljárásban ügyvéd megbízásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  ellene  a  Veszprémi  Törvényszék  előtt  a
„TÁMASZ” Társulással kapcsolatos normatíva visszafizetés tárgyában indult peres eljárásban Dr.
Hajba Csaba ügyvédet (8230 Balatonfüred, Arad u. 35/A.) megbízza.
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Vállalja, hogy a vele, mint VI. rendű alperessel szembeni  2.173.677  Ft összegű felperesi követelés 5
%-ának megfelelő összeget 108.684 Ft-ot, mint ügyvédi munkadíjat (mely tartalmazza az I. és az 

esetleges II. fokú eljárásban való képviseletet,  valamint a rendszeres konzultációt is) a megbízás
aláírásától számított 8 napon belül megfizeti.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására, és az ügyvédi munkadíj megfizetésére.

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester
Határidő: - a megbízás aláírására: azonnal

    - az ügyvédi munkadíj megfizetésére: a megbízás aláírásától számított 8 napon belül

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   

Az ülést  18. 20 órakor bezárja.

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt       Fuchs Henrik   Fábián Gusztáv dr. Szabó Tímea
polgármester         polgármester               polgármester          jegyző
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