
Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  április  26-án, 
18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza 
Tanácstermében.

Jelen vannak:

A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester
Bácsi Bernadett képviselő
ifj. Dallos Zoltán képviselő
Henn Sándor képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás körjegyző

Mórocz  László  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket,  és  megállapította,  hogy  a 
Képviselő-testület  határozatképes.  Tájékoztatta  a  megjelenteket,  hogy  a  rendkívüli  ülés 
összehívására  abból  az  okból  került  sor,  hogy 2012.  április  13-án  a  Mol  Rt-val  kapcsolatos 
perben  előrelépés  történt,  melyhez  sürgősen  döntés  szükséges  a  képviselő-testület  részéről, 
továbbá egy segélyezési kérelmet napolt el a képviselő-testület az előző ülésről.

A  napirendi  javaslatot  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  a  Képviselő-testület  5  igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

41/2012. ( IV. 26.) Kt. határozat
Napirend:

1./ A MOL Rt-val kapcsolatos perben történő egyezség megkötésének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend a zárt ülésre:

1./ Segélyezési ügy megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása

1./ A MOL Rt-val kapcsolatos perben történő egyezség megkötésének megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Mol Rt. és a térségi önkormányzatok közötti 
per  ügye,  elsősorban  a  megszületett  legújabb  elsőfokú  ítélettel  kapcsolatos  fejlemények 
megvitatása  tárgyban,  2012.  április  13-án  készült  „Emlékeztetőt”.  Az  „Emlékeztető”  1.  2. 
melléklete tartalmazza azon határozati  javaslatokat,  melyek elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.
(1. melléklet)



A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta meg:

42/2012. ( IV. 26.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  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: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta meg:

43/2012. ( IV. 26.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 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: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:45 órakor bezárta.

k. m. f

Mórocz László Jurics Tamás
 polgármester   körjegyző


