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NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 23.-i rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Vis maior pályázat benyújtása
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző, Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. július13-án leesett nagy mennyiségű esőzés következtében keletkezett károk
helyreállítására Káptalantóti Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény, valamint a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján. A rövid időn belül többször is ismétlődő nagy
mennyiségű csapadék lehullása miatt Káptalantóti Község Önkormányzata tulajdonát képező
önkormányzati tulajdonú hegyi utak egy része megrongálódott, kimosódott. A felmerült károk
helyreállítása az önkormányzat teljesítőképességét jelentős mértékben meghaladja.
A vis maior támogatást a következő utak helyreállítására igényeltük:
a)
Külterület 0179 hrsz.-ú út
b)
Külterület 618 hrsz.-ú út
Az Önkormányzat a Korm. rendelet alapján rendelkezésre álló 7 napon belül támogatási
igényt jelentett be, 2016. július 19-én.
Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az
elismert költségek 70%-a. Az alapesettől eltérő igényelhető és megítélhető támogatás
maximális mértéke legfeljebb az elismert a helyreállítási költségek 90%-ának megfelelő
mértékű támogatás, ha az önkormányzat a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy b)
teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a vis
maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki. A pályázatban ez utóbbi b) pont alapján 90%-os támogatási
igény került benyújtásra.
Az igénylést követően a pályázóknak 40 nap áll rendelkezésre a pályázatot papír alapon
benyújtani, melynek határideje 2016. augusztus 28.
A támogatási igény bejelentését követően minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belül a területileg illetékes megyei kormányhivatal által koordinált bizottság helyszíni
vizsgálatot végez. Az előzetes helyszíni vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes megyei
kormányhivatal, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá szükség szerint a területileg
illetékes megyei kormányhivatal felkérése alapján - utakban, kompokban, hidakban
keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviselője.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői által
lefolytatott helyszíni vizsgálatra 2016. július 27-én került sor, melynek során felmérték a
támogatási igény megalapozottságát.
A károk pontos becslésének és a várható költségek kalkuláláshoz műszaki szakértőt kért fel az
önkormányzat, aki megfelel a Korm. rendelet által előírt feltételeknek, és a műszaki szakértői
nyilatkozatot kiadhatja. A műszaki szakértő helyszíni vizsgálat keretében mérte fel a károkat.
Káptalantóti Község Önkormányzata a támogatás igénylését 90 %-os támogatással
5.284.679,-Ft vis maior támogatásra kívánja benyújtani.
Támogatást csak a számlával, szerződéssel és a műszaki szakértő által igazolt helyreállítási
költségekre ítélnek meg.
A támogatási igény, a műszaki szakértő által összeállított nyilatkozaton és költségvetésen
alapul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot
meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...…/2016. (VIII. …..) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
vis maior támogatásra pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint:
1) A káresemény megnevezése: Káptalantóti, 2016.
június 13-i nagy mennyiségű esőzés.
2) A káresemény helye: Káptalantóti külterület 0179 és
618 helyrajzi számú utak.
3) A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2016. év
Saját forrás
587.187
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
5.284.679
Források összesen
5.871.866

%
10

90
100

4) A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége 5.871.866 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
6) Az alább felsorolt, károsodott utak az önkormányzat
településüzemeltetési kötelező feladatának ellátását
szolgálják:
a) Külterület 0179 hrsz.-ú út
b) Külterület 618 hrsz.-ú út

7) A káreseménnyel érintett utak Káptalantóti Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen
vagyoni körbe tartozó ingatlanok.
8) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
Amennyiben
releváns,
Káptalantóti
Község
Önkormányzata vállalja a károsodott, kötelező
feladatot ellátó épületrészre az értékkövető biztosítás
megkötését.
9) Káptalantóti Község Önkormányzata vállalja a
károsodott ingatlannak a költséghatékonyságát és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő
helyreállítását.
10) Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
11) A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó
587.187
Ft,
azaz
ötszáznyolcvanhétezer
száznyolcvanhét
forint
összegben
biztosítja
Káptalantóti Község Önkormányzata a 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) számú
költségvetési rendeletében az általános tartalék
előirányzata terhére.
12) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Káptalantóti, 2016 augusztus 18.

Csom Károlyné
polgármester

2. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 23.-i rendkívüli, nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Törvényességi felhívás megtárgyalása (HÉSZ)
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
-

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016. július 20-án érkezett VEB/005/2550/2016. számú
törvényességi felhívásában tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési munkaterve alapján
felülvizsgálta Káptalantóti Szabályozási tervéről és az Építési Szabályzatról szóló 12/2007.
(XI. 20.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) és törvényességi felhívással él.
A képviselő-testület a felhívásban foglaltakat a kézbesítést követő 60 napon belül köteles
megvitatni. Az intézkedésről, egyet nem értés esetén annak indokolásáról – a fenti határidőn
belül - a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztatni köteles, és legkésőbb 2018.
december 31. napjáig gondoskodni köteles a jogszabálysértések megszüntetéséről.
A jogszabálysértések megszűntetésének határideje 2018. december 31., tekintettel arra, hogy
- a magasabb szintű jogszabályok változása miatt jogszabálysértő rendelkezések
azonnal, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül hatályon kívül helyezhetők, de
- egyéb estekben a HÉSZ szükséges módosítása jelentős időt igényel,
- a módosítás (adott estben új HÉSZ megalkotása) költsége több millió forint lehet,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. §
(8) bekezdése értelmében a hatályban lévő településrendezési eszközök 2018.
december 31-ig alkalmazhatók.
A Rendelet alább felsorolt rendelkezései jogszabálysértők:
-

-

Az Ör. bevezető része nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 54-55. §-aiban foglaltaknak.
Az Ör. 1. § (1) bekezdése (Ör. területi hatálya) sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 6. § (3) bekezdését.
Az Ör.-ben, de nem annak mellékleteiként rögzített táblázatok szerkezeti elhelyezése
sérti a Jszr. 127. § (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltakat.
Az Ör. 2. § (4) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 15. § (9) bekezdése,
12. § (5) bekezdés c) pontja és a 22. § (2) bekezdés e) pontja a szakhatóságok
állásfoglalásának beszerzésére, szakhatóságoknak, hatóságoknak az engedélyezés
eljárásokba történő bevonására, véleményének megkérésére vonatkoznak. E
rendelkezések nem tartozhatnak az Ör. szabályzási tárgykörébe, az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 12. §-ába és a 6. mellékletébe ütközők.
Az Ör. 6. § (3), (6) és (20) bekezdése építési engedély kiadására, tervdokumentáció
tartalmára vonatkozó megkötéseket tartalmaz. E szabályok ellentétben állnak az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a

-

-

-

-

továbbiakban: Étv.) 34. § (1) bekezdésében, 36. és 38. §-ában, valamint a Korm.
rendelet 18. és 72. §-ában foglaltakkal.
Az Ör. 8. § (3) bekezdésében meghatározott kertészeti terv és 15. § (5) bekezdésében
rögzített környezetalakítási és beültetési terv elkészítését a Korm. rendelet 8. melléklet
értelmében nem lehet önkormányzati rendeletben kötelezettségéként előírni.
Az Ör. 9., 10. és 11. §-ában szabályozott műemléki környezetre, régészeti területekre
és az építészeti értékvédelemre vonatkozó örökségvédelmi előírások a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a régészeti örökség és a
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm.
rendelet értelmében – szabályozási felhatalmazás hiányában – nem képezhetik
önkormányzati rendeletalkotás tárgyát.
Az Ör. 20. § (4) bekezdése és a 22. § (2) bekezdés e) és g) pontja az építési, illetve
használatbavételi engedély megadhatóságára vonatkozó megkötéseket tartalmaz.
Mivel az építési, használatbavételi engedélyhez kötött tevékenységek körét, a
kérelmek tartalmára vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet állítja meg, a felsorolt
rendelkezések jogszabálysértők.
Az Ör. 21. § (7) bekezdése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.
évi CXXII. törvény alkalmazására vonatkozó hivatkozást tartalmaz, amely az Étv. 7. §
(1) bekezdésében foglaltakkal ellentétes.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhívást megtárgyalni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

.……/2016. (VIII. …..) Képviselő-testületi határozat
1.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Káptalantóti Szabályozási tervéről és az Építési
Szabályzatról szóló 12/2007. (XI. 20.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) miatt tett
VEB/005/2550/2016. számú törvényességi felhívását
tudomásul vette, azzal egyetért.
2.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a hiányosságok megszűntetése érdekében felkéri
a polgármestert, hogy a felhívásban szereplő
jogszabálysértő rendelkezések megszűntetése érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon
a HÉSZ módosításához (adott esetben új HÉSZ
megalkotásához) szükséges költségek tervezéséről a
2017. évi költségvetésben.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
polgármester

Káptalantóti, 2016. augusztus 15.
Csom Károlyné
polgármester

3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 23.-i rendkívüli, nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Döntés bérleti megállapodásról
Csom Károlyné polgármester
Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Lassu Gábor lelkipásztor azzal a kéréssel fordult Káptalantóti Község Önkormányzatához, hogy az
ingatlana mellett húzódó, az önkormányzat tulajdonát képező 1280 helyrajzi számú vízmosás
területére szolgalmi jogot jegyeztethessen be. Megvizsgálva az ingatlan jogi helyzetét, a vízmosás az
önkormányzat forgalomképtelen vagyoni körébe tartozik, és mint ilyen a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény alapján nem terhelhető meg, melyről a kérelmezőt tájékoztattuk.
Dr. Lassu Gábor tájékoztatásunkat követően ügyvédjével egyeztetve kérte „Hosszú távú Bérleti
Megállapodás” megkötését az önkormányzati tulajdonú ingatlan gondozása, tisztántartása fejében.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2016. (VIII. …..) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Káptalantóti 1280 helyrajzi számú
területének Dr. Lassu Gábor részére történő hosszú távú
bérbe adásához.
2. Dr. Lassu Gábor 2016. szeptember 01. napjától 2017.
szeptember 01. napjáig használhatja Káptalantóti Község
Önkormányzatának forgalomképtelen vagyoni körébe
tartozó 1280 helyrajzi számú ingatlanát, a határozat
mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételek
szerint.
3. Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős:
polgármester

Káptalantóti, 2016. augusztus 16.
Csom Károlyné
polgármester

1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Káptalantóti 1280 helyrajzi számú ingatlan használatba adásáról
Amely létrejött:
Egyrészről:

Káptalantóti Község Önkormányzata
8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
képviseli: Csom Károlyné polgármester
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748052-15427906
Adószám: 15427906-2-19
mint használatba adó

Másrészről:

Dr, Lassu Gábor
1013 Budapest, Krisztina körút 26.
Bankszámlaszám:
mint használatba vevő
együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A megállapodás tárgya
1.1.

Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi a Káptalantóti 1280 helyrajzi számon
nyilvántartott, kivett vízmosás megnevezésű 2941 m2 nagyságú ingatlan.
2. A megállapodás időtartama

2.1.

Használatba adó az 1. pontban rögzített ingatlant 2016. szeptember 01. napjától 2017.
szeptember 01. napjáig használatba átadja Dr. Lassu Gábornak.
3. A használatba vételi díj

3.1.

A Használatba adó térítésmentes használatba átadja az 1. pontban rögzített ingatlant.
Használatba vevő az ingatlan állapotát megóvja, gondozza, tisztán tartja.

3.2.

A Használatba vevőt terhelő kötelezettségek elmulasztása esetén a Használatba adó a
Használatba vevőt köteles egy alkalommal írásban 5 napos határidő kitűzésével felszólítani
kötelezettségeinek teljesítésére.
4. A Felek jogai és kötelességei

4.1.

Használatba adó jogai és kötelezettségei
Használatba adó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés fennállása alatt az használatát
korlátozó, vagy akadályozó per, teher és igény a 1280 helyrajzi számú ingatlant nem terheli.

4.2.

Használatba vevő jogai és kötelezettségei
- A használatba vételi jogviszony fennállása alatt a Használatba vevő köteles az 1280 helyrajzi
számú ingatlan állagát megóvni.
- Az 1280 helyrajzi számú ingatlan tisztántartása, gondozása Használatba vevő kötelezettsége
a használatba vételi jogviszony fennállása alatt.
5. A megállapodás megszűnése, megszüntetése

5.1.

Rendes felmondás
A jelen határozott időre kötött megállapodást bármelyik fél rendes felmondással 30 napra
felmondhatja.

5.2.

Használatba adó felmondási joga:
- Ha a Használatba vevő a Használatba adó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű
vagy a megállapodásnak egyébként nem megfelelő használatot.
- A megállapodás megszűnése után a Használatba vevő köteles az 1280 helyrajzi számú
ingatlan a Használatba adónak visszaadni.
6. Vegyes rendelkezések

6.1.

6.2
6.3.

Használatba adó a használatba átadott ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben
semmiféle felelősséggel nem tartozik.
Használatba vevő felel a rendeltetés ellenes használatból eredő károkért.
Felek megállapodnak abban, hogy az átadott ingatlan használata során kölcsönösen
együttműködve járnak el.

6.4 Az átadott ingatlanon Használatba vevő javára vagyonkezelői jog nem keletkezik, a használat
jogát a jelen megállapodás keletkezteti.
6.5.

Kapcsolattartók
A felek rögzítik, hogy a megállapodás teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt
személyeken keresztül tartják.
A Használatba adó részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
neve: Csom Károlyné polgármester
telefonszám: 30/657-63-07
e-mail cím: onkormanyzat@kaptalantoti.hu
levelezési cím: 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
neve: Dr. Lassu Gábor
telefonszám:
e-mail cím: drlassugabor@gmail.com
levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina Körút 26.

6.6.

A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul
tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és
tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban
be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

6.7.

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus, illetőleg postai levelezés,
vagy telefonos megkeresés formájában történik.

6.8.

Egymás között minden nyilatkozatot írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax
útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó
személyek részére kézbesítették.

6.9.

Felek a jelen megállapodást a megkötésére irányadó jogi szabályozás betartásával és formában
módosíthatják.

6.10. Felek megállapodnak abban, hogy ha a megállapodás vagy annak bármely része, vagy
rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, úgy az érvénytelenné
vagy végrehajthatatlanná vált részt vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, hogy az
azzal eredetileg elérni kívánt cél lehetőség szerint megvalósuljon.

6.11. Felek a megállapodással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
szabályozott a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével - a teljesítés során, vagy
egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és
megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására.
7. Jogvita rendezése
7.1.

Felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen Megállapodásból vagy
azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével,
hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik elsősorban peren kívül,
közvetlen tárgyalások útján maguk között próbálják rendezni.

7.2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a megállapodás
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a
Tapolcai Járásbíróság illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8. Záró rendelkezések
8.1.

A megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a magyar jog egyéb
rendelkezései - különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
illetőleg a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított és kiegészített 1993. évi LXXVIII.
törvényben előírtak - az irányadóak.

8.2.

A jelen szerződés 3 (három) oldalból áll és egymással mindenben megegyező 5 példányban
készült, amiből 2 (kettő) példány a Használatba vevőt, 3 példány Használatba adót illeti.

8.3.

Jelen megállapodás 2016. szeptember 1. napjától lép hatályba.

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, azt értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodást Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2016. (VIII…..)
számú határozatával jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Káptalantóti, 2016. augusztus 30.

..........................................................
Dr. Lassu Gábor

..........................................................
Csom Károlyné
polgármester
Káptalantóti Község Önkormányzata

