Jegyzőkönyv
Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. március 9-én tartott rendkívüli üléséről

11/2015.számú képviselőtestületi határozat: Söpte 0104/1 Hrsz-ú ingatlan perének folytatása
Felelős: Nagy Róbert polgármester, Dr. Vásárhelyi
Tamás ügyvéd
Határidő: 2015. március 31
12/2015.számú képviselőtestületi határozat: Söpte 0104/1 Hrsz-ú ingatlan értékbecslésére
szakértő kijelölése
Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: azonnal
13/2015.számú képviselőtestületi határozat: ügyvédi megbízás a játszótér ügyében való
képviseletre
Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. március 9-én 17,00 órai kezdettel az
Önkormányzati Irodában tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Magyar Bálint, Cseresznyák Miklós,
Kálmán Ferenc, Szombathné Takács Zsuzsanna képviselő (5 fő)

Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző, Dr. Vásárhelyi Tamás
ügyvéd,
2 fő a lakosság köréből
Dr. Károlyi Ákos aljegyző, Dr.Nárai Erna jogtanácsos, Dr. Horváth Ildikó
jogtanácsos SZMJV részéről
Napirend:
1. Tájékoztató a gyakorlótér ügyéről
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester, Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd
2. Tájékoztató a játszótér ügyéről
Előadó: Nagy Róbert polgármester

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
megköszönte, hogy telefonos értesítésre megjelentek, javaslatot tett a napirendre, amit a
képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. Az előző ülés óta Béry-Nagy Eszter lemondott
képviselői tisztségéről (jegyzőkönyv melléklete), a HVB 1/2015.(III.5.) határozatával
megállapította, hogy helyébe Magyar Bálint független jelölt lép (jegyzőkönyv melléklete). A
HVB határozat 2015. március 9-én 16,00 órakor jogerőre emelkedett, Magyar Bálint a HVB
elnökétől átvette megbízó levelét.
Első napirendi pont:
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. március 4-én SZMJV képviselőivel
egyeztető megbeszélés volt a söptei Steffl Vendéglőben, ahol az ott jelenlévő képviselők egy
feljegyzést írtak alá (jegyzőkönyv melléklete) és megállapodtak, hogy a mai napon döntenek a
9/2015.(II.26.) számú határozatban rögzített március 10-i határidő március 31-re való
módosításáról és kijelölik az igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslőt, mindkét fél részéről.
Polgármester: kéri a 9/2015.(II.26.) számú határozat tartalmi változatlansága mellett a határidő
2015. március 31-re való módosítását.
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Képviselőtestület 3 igen szavazattal, két ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
11/2015.(III.9.) képviselőtestületi határozat:
Söpte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2015.(II.26.) számú
képviselőtestületi határozatában szereplő 2015. március 10-i határidőt 2015.
március 31-re módosítja, egyebekben a határozatban foglaltak nem változnak.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester, Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd
Határidő: 2015. március 31
Dr. Károlyi Ákos: 2015. március 20-án Szombathelyen közgyűlés lesz, legkésőbb 19-én reggelre
rendelkezésre kell álljanak az értékbecslői szakértői vélemények. Szombathely részéről a felkért
szakértő Weszelits Péterné.
Jegyzőnő: a győri területi szakértők nem tudják vállalni erre a határidőre a szakvélemény
elkészítését. Pataki Tamás szakértővel nem beszélt, mert az volt a korábbi álláspont, hogy ne Ő
készítsen újabb szakvéleményt.
SZMJV képviselőinek álláspontja, hogy meg kell kérdezni Őt.
Tíz perc szünetet rendeltek el, a telefonos megkeresés idejére, majd folytatódott az ülés.
Jegyzőnő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pataki Tamás vállalja a kért határidőre az
értékbecslést.
Polgármester javasolja, hogy a testület Pataki Tamást kérje fel az értékbecslésre.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
12/2015.(III.9.) képviselőtestületi határozat:
Söpte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Söpte 0104/1 hrsz-ú ingatlan
értékbecslésére Pataki Tamás ingatlanforgalmi igazságügyi szakértőt jelöli ki.
Az értékbecslésre a megbízást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
adja és viseli az értékbecslés költségeit.
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Károlyi Ákos: az értékbecslőnek holnap küldjük a megrendelőt, reggel 9 óráig Söptét
tájékoztatjuk a megrendelés tartalmáról.
SZMJV képviselői távoztak a teremből, ezzel egy időben érkezett Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd.
Dr. Vásárhelyi Tamás aggályainak ad hangot, hogy a képviselők közül hárman 2015. március 4.
napon a söptei vendéglőben egy „feljegyzést” írtak alá, amelyet -tartalma szerint elbírálvaegyezségi megállapodásnak kell tekinteni. Tették ezt úgy, hogy a jogi képviselő nem volt jelen,
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hogy Söpte érdekeit képviselje. A megbeszélés befejezésekor érkezett a helyszínre, SZMJV
képviselői távoztak. Ezt követően ismerte meg a feljegyzés tartalmát és azt, hogy jegyzőnő
felhívta a képviselők figyelmét, hogy a feljegyzés 4. pontja, ami a közigazgatási határ
módosítására vonatkozik Söpte számára elfogadhatatlan, ennek ellenére került sor az aláírásra.
Problémásnak ítéli a 3. pontot is, amennyiben az „földterület” átadásáról szól. Nem mindegy,
hogy az egyezség során milyen besorolás szerint kerül sor a terület értékének megállapítására,
hiszen a söptei HÉSZ-ben „különleges” besorolása van, a földhivatali nyilvántartásban „kivett
telephely”, a megyei rendezési tervben „magterület”, míg az OTRT-ben „vegyes” besorolásban
van. Ez mind-mind más értéket képvisel. Nem közömbös, hogy a kiválasztott szakértők milyen
szempontrendszer szerint értékelnek, ebbe feltétlenül bele kellene szólnia Söptének. Ilyen
körülmények között a jogi képviselő nem tudja hatékonyan képviselni a megbízó érdekeit. Per
folytatása esetén ez a feljegyzés a bíróság előtt perdöntő lehet, ezért íródott a ma délutáni e-mail
(Jegyzőkönyv melléklete).
Jegyzőnő: az e-mailt polgármester úrnak átadta, de a testület annak tartalmát nem ismeri.
Polgármester ismerteti az e-mailt.
Dr. Polgár Tamás: miért kellett ezt aláírni? Hányszor kell arról beszélni, hogy a jogi képviselő
nélkül ne nyilatkozzon a testület?
Kálmán Ferenc: azt mondták ez csak egy jelenléti ív.
Dr. Polgár Tamás: milyen jelenléti ív? Ezt én is olvastam, ha elolvastátok aláírás előtt látni
kellette, hogy ez nem az.
Dr. Vásárhelyi Tamás: ezt miért kellett aláírni polgármester úr?
Polgármester: mert a befektető azt tudja, hogy jogvita van a terület ügyében, de perről nem tud,
ezért azt meg kell szüntetni.
Dr. Polgár Tamás: a befektető, ha van, biztos tájékozódott, a perek a tulajdoni lapra rá vannak
jegyezve. Feltétel nélkül elfogadtok mindent, amit mondanak, ész nélkül aláírjátok azt, aminek
nem tudjátok, látjátok a következményeit, ha ügyvéd úr nem vállalja a képviseletet tovább mit
csináltok?
Polgármester: ha nem tudunk megegyezni folytatódik a per, nem?
Dr. Vásárhelyi Tamás: a perben a feljegyzést lobogtatni fogják és nehéz lesz azt annulálni.
Kálmán Ferenc: olyan mézes-mázasok voltak, nem gyanakodtunk hátsó szándékra.
Dr. Vásárhelyi Tamás: testületi felhatalmazás nélkül írták alá a feljegyzést.
Polgármester: eredeti állapot visszaállítása volt a kérés. Mi lett volna, ha az teljesül?
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Dr. Vásárhelyi Tamás: Söpte egyezséget akart, nem pert, Szombathely indította a pert. Bírói
ítéletet nem lehet megjósolni. Gazdasági jellegű ügyekben az egyezség a célravezető, de
egyezséget kötni csak kölcsönös előnyök mentén szabad, ez Söpte számára nem fogadható el.
Dr. Polgár Tamás: szöges ellentétben lehetnek első és másodfokú ítéletek, a vesztes fellebbez. A
per és a közigazgatási határ eszköz ahhoz, hogy jól tudjatok tárgyalni.
Magyar Bálint: ha mindent elvesztünk a perben, akkor is a közigazgatási határ marad, ugye, és
adóban mi döntünk?
Dr. Vásárhelyi Tamás: igen.
Kálmán Ferenc: ügyvéd úr nélkül nem lehetne tárgyalni, akkor ez nem semmis?
Dr. Vásárhelyi Tamás: az az érzésem, ha per szünetelés után folytatják a pert, akkor, ha valaki
felmutat egy dokumentumot az valamilyen irányba sarkallja a bíróságot.
Dr. Polgár Tamás: van jogi képviselő, miért nem neki reagál SZMJV az általa küldött
megkeresésre? Miért ülnek le a képviselők a jogi képviselő nélkül és írnak alá ész nélkül?
Polgármester: én nem ész nélkül írtam alá, előre nézzünk, csütörtökön 14 órakor egyeztetés lesz,
akkor a feljegyzés első három pontjáról tárgyalhatunk.
Cseresznyák Miklós: mi lehet a következő lépés?
Dr. Vásárhelyi Tamás: Nem igazán tudom, sok-sok szempontot figyelembe kell venni. Miből
finanszírozott SZMJV 2008-ban, adósság konszolidáció milyen szerepet játszott? A terület
átsorolása, az új értéke, az is kérdés mennyi az annyi (folyószámlahitel, elengedés, kamat).
Dr. Polgár Tamás: késedelmi kamat lehet-e, ha a tőkét elengedték, vagy csak ügyleti kamat?
Annyi kérdés merül fel ezt jogi képviselő nélkül, vagy új ügyvéddel nem tudjátok értelmesen
végig csinálni, mindenképpen ügyvéd úrral kell folytatni.
Dr. Vásárhelyi Tamás: Söptének nem szabad a közigazgatási határ módosításában engedni.
Dr. Polgár Tamás: bennünket semmi nem sürget, a tárgyalás folytatása alatt is lehet egyezkedni.
Dr. Vásárhelyi Tamás: ez nem biztos, hogy hosszú ideig fog tartani, ez nem egy bontóper, ami
évekig is elhúzódhat. A fővárosi tárgyalás jogkérdés. A befektető velünk nem tárgyal, Söpte
számukra nem létezik.
Dr. Polgár Tamás: amíg a közigazgatási határ módosítás nincs meg, addig nálunk van a döntési
pozíció.
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Dr. Vásárhelyi Tamás: nem értem mi volt a cél ezzel a feljegyzéssel, nem szeretném, ha Söpte
kárára alakulna. A feljegyzés jogalapot szolgáltat a közigazgatási határ módosításra. Nem szabad
szemérmesnek lenni ebben az ügyben. A feljegyzés megismerése után álmatlan éjszakája volt: a
megbízóját behúzták a csőbe, ezt nem tudta megakadályozni. A kiharcolt előnyt elvesztettük,
SZMJV képviselői tudták, hogy más irányú elkötelezettség miatt később megyek, inkorrekt volt
az eljárás. Ezen okok vezettek a megbízás felmondásához.
Dr. Polgár Tamás: ezt ne tedd, ha választanak is másik jogi képviselőt nem tudja ezt átvenni,
ilyen szinten biztos nem.
Polgármester: vállalom a felelősséget a történtekért, kérem az ügyvéd urat lássa el továbbra is a
képviseletet. Én úgy gondolom még nincs veszve minden, még jól kijöhetünk ebből.
Dr. Vásárhelyi Tamás: ez a feljegyzés akár előszerződésnek is tekintendő, nem elnevezése,
tartalma alapján kell megítélni.
Polgármester: azt mondták ez egy keret-megállapodás.
Dr. Vásárhelyi Tamás: ez még inkább az elhatározásom mellett szól. Söptének össze kell tartani,
akkor megtud állapodni Szombathellyel, képviselőtestület hozhat döntést, külön-külön nem írhat
alá senki/senkik.
Kálmán Ferenc: ha ez így jogszerű, akkor az a feljegyzés nem érvényes.
Dr. Vásárhelyi Tamás: Meg szeretnénk állapodni Szombathellyel, de csak úgy, hogy Söpte érdeke
ne sérüljön. Több kérdés is van, amit rendbe kell tenni: közigazgatási határ, iparűzési adó
megosztás, Áht. előírásai, költségviselés. Március 31-ig terjedő időszakban segíti még az
önkormányzat tevékenységét.
Dr. Polgár Tamás: nagyon kérlek, folytasd, ne csak a kötelező 15 napban lásd el a képviseletet,
neked kell folytatni!
Dr. Vásárhelyi Tamás: a csütörtöki tárgyalástól teszem függővé, ha az nem úgy alakul nem
tehetem.
Dr. Polgár Tamás: ügyvéd úr nem tudja kordában tartani az ügyfelet, akkor nem tudja vállalni a
képviseletet, nem adhatja a nevét az ügyfél számára teljességgel kedvezőtlen egyezséghez.
Dr. Vásárhelyi Tamás: az előző testületi ülésen jegyzőasszony felhívta a figyelmet több mindenre,
arra is, hogy Szombathely nem Söpte érdekeit képviseli, vigyázzanak a nyilatkozatokkal.
Figyelemfelhívással élt a vendéglői megbeszélésen is. A testület tagjai nem hallgatnak a jegyzőnő
figyelemfelhívására, ez gond. Előre kell mennünk, SZMJV azért ült le most, mert tényleg
megjelent egy befektető, korábban nem állt velünk szóba.
Dr. Polgár Tamás: revideáld a döntésedet!
6

