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Mencshely Kiizs 69 6 nkotmfunyzata
8271 Mencshely, F6 utca2l.

JEGYZ6KOWnT

mell' k6szrilt \4encshell' I{^ozs!g dnkottn6nyzsta I-'6pvrse[6 - testiilet6nek 201g. okt66 et 11._6n
(csiitottokon) 09:30 6rakor megtartott rendkiviih nyilv6nos testtileti til6s6r5l.

Azril6shelyszine: Naglwdzsony,I{6zs4.gh6,za

Jelen voltak: Rauch Csaba, polgirmester

Polgdr Gyula Norbert, alpolgdrm,estet

Is6 Ti.inde, k6pvisel6

Szinesi Erna Esztet, iegyzl
H orvdthn6 S z 5ll5 si Ren6ta, j egyz 5kon1"r,,vez et5

Meghivott vend6gek: -

Lakoss6g r6sz6r6l: 0 f6

Rauch Csaba polg6rmester rir koszontotte a megjelenteket, maid megdllapitotta a testiilet
hat6rozatk6pess6g6t, mrvel a k6pvisel6-testrilet 5 taglakozil3 f5 jelen volt.

Polgdrmester rir el5teriesztette a napirendet, egy6b m6dositrisi javaslat,v6lem6ny nem erkezett igy
Mencshely I{ozs6g Onkormdnyzatanak k6pvisel6 - testilete a napirendet 3 igen szavazattal,
elfenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil kiilon szirnozotthat6roz:athozatalan6lkiil elfoqadta.

I. Elfogadott napirend:

Drint6s Vis Maior piiyhzattal kapcsolatban

Vis Maior piiyAzat benyfjtisa a mencshelyi 2083. 6s 2l8l/1. hrsz-ri utakban kelet-
kezett krlrok helyrerllliti shr^,,

t.

2.

{
1\,



II. Napirend tdrgyal6sa:

1" Vis Maior piiyhzat benyriit:isa a mencshelyi 2083. 6s 2l8l/I. hrsz-ir utakban kelet-
kez ett kirok helvre 6llit6 s 6t^,,

El6terjeszt5: Rauch Csaba polg6rmester

Szincsi Etna Esztcr

A Magyar Alamkrncs t6'r abenywltott vis maior pillylzattall:apcsolatban hidnyp5tl A,sra sz61tott fel,
mis z erint a k6pvis el5 - te s tiile t hatirozata nem tartalm az za, hto gy

-a k6reseme nyhez kapcs ol6d6an milyen biztositis sal rendell<ezik;

- mis, a tulajdonib an l6v6 6pi.iletben ezt a feradat6t nem tuctja ell6tni;

-a kirosodott 6pi.ilet milyen kotelez5 onkormdny zatt feladat ell6tis6t szolg1lja;

-villalia a k6tosodott, kotelez6 feladatot ell6t6 6piletr6szre az 6rt6kkovet6biztosit6s megkot6s6t;

-v6uaL1a a k6rosodott ingatlannak a kolts6ghat6konys 5.g (:s a megval6sith at6s6,g szempontjala
tekintettel tort6n5 helyre6llitas6t;

-saj6t etej6b5l-t6szben vagy eg6szben-a vis maior esem6ny c,tkoztahelyzetet nem tudja megoldani.

Ez ekkel a l<teg6s zit6 mo do sitasokkal s zriks 6ges uj hati.ro z atot ho zri.

Rauch Csaba polg6rmester rir, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan k6rd6s, hozz6szol6s nem
hangzott el, zz el6teriesztett hatarozaijavaslatot a sziiks6ge:; kieg6szit6 modosit6sokkal szavazb,sra
felterjesztette.

Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti tagok szdma:3 f6
Dont6shozatafban r6szt vev5k sz6ma:3 f6

Mencshely kozs6g Onkorminyzatiln^k k6pvisel5 - testiilete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen
sz^Y^z^tt^\, elfenszavazat 6.s tart6zkod6s n6lkril a kovetkez6 liatdrozat6t hozta:

Mencshely I{ozs6g onkormin y zata r{lpvisel6-testiilete a .6 vis Maior
piiyizrt benyrijtdsa a mencshelyi 2083. Es 1|r8l/1. hrsz-ir utakban
keletke z e tt kirok helyre illiti s 6ta" naprend i p ontot megtfu gy alta 6.s

a napirenddel kap c s olato s an a kovetkez 6 hat6.t' ozatot hozta:



Mencshely I(cizs6g onkormdnyzata I(6pvisel6 - testiirete vis maior t6-

mogat6sra palyazatot nyrijt be a Belugymrniszt6riumh oz 
^z 

al6bbiak

szeflnt:

A kiresem6ny megnevez6se: Mencshely, 201fi. augusztus r4-i es6z6s.

A k6resem6ny helye: Mencshely 20g3. 6s 21g'l /1 htsz.

A k6rok helyre6llitds6nak ft olts6gvet6s alapj6n) terv ez ett osszkcilts6ge

12.524.000.- Ft, melynek fedezet6t az onko::milnyzat r6szben tudia
biztositani. A k6resem6nnyel 6rintett utak Mencshely kozs6g onkor-
manyzata tulajdon6ban 16v6, forgalomk6ptelen vagyoni korbe tattoz6

ingadanok.

A mencshelyi 2083. 6.s 2181 /L hrsz-ri utak vonatk oz6s6ban a I{6pvi-
sel5-testiilet nyilatkozik, hogy m6s, a turajdonliban I6v6 rlyen jeliegfr in-
gatlannal ezt a feladat6t nem tudia ell6tni.

A k6rosodott kozft 6s tartoz6kai aMagyator:;zilghelyi onkotrn6nyza-

ta,'ol szolo 2011. 6vi CLX)LXIX. ton6ny 13.(j (1) bekezd6s 21,. pontja

s z erin ti v izik6 zmii- sz olg6ltat5.s, mivel Menc s h eiy koz s 69 onkor.mdny-

zata ell6t6,s6rt felel6snek min5siil, tov6bb6 a 2.. pont szer-inr telepril6s-

iizemeltet6s (a helyi kozutak 6s tartoz6kainak kialakit6sa 6s fenntart6sa,

kozparkok 6s egy6b kozteriiletek kialakit6sa 6s fenntat6sa,) onkor-

manyzatt feladat ell6,tis6t szolgiija. A megrong6l6dott utak tobb, id5-

szakosan 6lewitelszeriien ott 615 csal6d lakolhely6nek megkozelit6s6t

neheziti, akadilly ozza rneg.

Mencshely kozs6g Onkormdnyzatanak k6pvisel6 - teshilete villralla a

k6rosodott, kotelez5 feladatot elldt6 ingatlanokra 6rt6kkovet5 biztosi-

t6s megkot6s6t, arnennylben az 6rintett ingatlanokra kothet5 biztosit6s.

A bekovetkezett k6resem6nnyel kapcsolatban :lz Onkor many zat bizto -

sit6ssal nem rendelkezik.

Az adott kdresem6nyre biztosit6si cisszeget nern ig6nyelt.

Mencshely kozs6g Onkormdnyzata tektntettel zr k6r m6rtekere azt teljes

m6rt6kben a sa)6t etej6b5l a vis maior esem6ny okozta helyzetet nem

tudja megoldaru, a vis maior esem6ny rovid id<5szakon belul ism6tl6d5

id6jar6,si c s ap 6s ok kcjve tkez m6nyek6nt alakult ki.

;\



Mencshely kozs6g onkorrn'nyzatav'rarja a kirosodott ingatlannak a
kolts 6ghat6konys 6git 6s a megval6 sithat6 s ig s z emp ontla'a tekinretter

tort6nS h ely r e6ilttas 6t.

Mencshely kozs6g Onkormdny zat6nak

m^zz^ Rauch Csaba polg6rmester ur^t a

s6ges nvilatkozatok megt6tel6re.

Felel6s: Rauch Csaba polgdrmester

Hat6fid6: azonnal.

2' Dtint6s 
" 

v:.t,p19-i Csalddsegit6 6s Gyermekidrl6ti Alapszolg iitatirsilnt6zm6ny-
fenntart6 T 6tsul6s megsziintei6s6vel kapcsotatban

El6terjeszt5: Rauch Csaba polgirmester

Szinesi Erna Eszter

Egy megkeres6s 6tkezett a Csal6dsegit6 6s Gyermeki6l6ti Alapszolgiltat6si rntl.zmenyfenntart6
Tirsul6s elnok6t5l, hogy a Tirsul6s nrunkaszervezen feladatait 2019. 1anu6r 1-t6l aVeszpr6m
Megyei Jogri V6ros Polg6rmesteri Hivatalilnak munkaszervezete l6tn6 el 6s ehhez kernek a
k6pvisel6-testrilet felhat ahnazas6t.

Rauch Csaba polg6rmester rir, mivel a napirendi ponttal keLpcsolatosan k6rdes, hozz6.sz6l1,s nem
hangzott el, az el6teriesztett hatarczattjavaslatot szavaz6,sra felteriesztette.

Jelen l6v5 k6pvisel5-testr.ileti tagok sz6ma:3 f6
Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6rna:3 f6

Mencshely kozseg Onkormdnyzatilnak k6pvisel6 - testriletre a napirenddel kapcsolatosan 3 igen
sz^vazatt^|, ellenszavazat 6.s tartozkodds n6lkril a k6vetkez6 ltat6rozatat hozta:

Mencshely I(ozs6g Onkorm6n yzata l{6.pvisel6_testule te a <
Drint6s a Veszpr6mi Csalddsegit6 6s Gyermekj6l6ti
Alapszolgiltatdsi Int6zm6nyfennLtart6 T6rsul6s
megsztintet6s6vel kapcsolatban', napirendi pontot
megt6rgyalta 6s a naprrenddel kapcsolatosan a kovetkez5
hatarozatothozta

Mencshely I(ozs69 onkormdny zatanak l(6pvisel5-tesnilete
616ti

ziintet6s-
tert.

I(6pvise16-tes trilete felhatal-

p 6Iy izat b enyijtas6ra, a szik-



Amennyiben aT6
d6st kiv6n kotni a V
minyzatival a felada
k6ben

Fele16s:

Hatidd6:

Rauch Csa

azonnal

Rauch Csaba polg6rmester rir mivel tcibb
volt, megkosz6nte a r6.szv6telt 6.s az akttv
bezLrta.

/\'

polgdr

imeg si.megillapo-
pr6m Onkor- 

-

t6s zokken5mentes biztositdsa 6rde_

polg6rmester

d6.s,hozzisz6l6s, javaslat egy6b napirendi ponqa nem
unk6g majd a k6pvisel5 - testiileti iil6st 09:3! 5rakor

I(m.f.

Szinesi



Veszprdm Me gyei lgaz;gat6s6g
Allampenztilri Iroda

8200 Veszprdm, Bruszny'ai A. u. l.
api.ves@al lamkincstar'. gov.hu

Mencshely Kiizs6g Onkormdn yzata
Mencshelv
F6 u.21.
8271

T6 rgy : Hi6ny p6tl 6sra fe I sz6 I it6s

Tisztelt Pi.Iyhz6!

Iktat6szSm:VESZ-APIl1269- /2018.
IJ gy intdzi| : C suka J6zsef
Tel.:88/622-956

T.iljdkoztatiuk, hogy Irodrink a(z) 424701Ebr42 pillyhzata.zonosit6 sziimon regisztrflt,vis maiortilmogatds eloitinyzat terh6re benyrijtott petyazitukat a vonatkoz6 jogszabrilyok alapjin
szab 6ly szerus 6 g i s zemp ontb 6 I fe I i.i lv i z s grllta.

A feltilvizs gSlat alapjdn p6ly6zatuk jelenleg az alilbbiakmiatt nem megfelel6:

dvo dpitmr5nyben vagy vagyonkezel6sdben ldv6
616 dptiletbren kcivetkezett be.
at benyrijtrisra.
gzitett, 6s lezrir6st k<ivetoen kinyomtatott, a9l20ll' (II. 15.) Korm. rendelet 5. szrimri mell6klel szerinti vis maior piiyhzati adatlap,meiyet

kieg6szit6s vd gett felnyitottunk.
- HifinyoznaVnem megfeleloek a miir elvdgzett vddekez6si munk6latok, katasztr6favddelmi
szrinyo ggydritds vagy hely r e6llit6si munkdl atok es etdben

h 
helytajzi szilmmal ds a vis maior esem6nnyel 6rintett

- 
, , . illetdkes, szak6rtoi n<ivjegyzekben szerepl6 mriszaki

szaKert6 6ltal keszitett nyilatkozat.
- A mtiszaki szak6rtoi nyilatkozat nemtartalmazza

-- a keletke zett k6r ok t6teles felsorol6s6t;
-- a k6rosodott 6piilet, dpftm6ny, partfal6ltal6nos jellemz:ds6t;
-- utakban, hidakban, komp- ds r6v6tkelohelyekben keletkezett k6rok esetdn a kcizleked6s

biztons6g6ra vonatkoz6 nyilatkozatot indokl6ssal;

. -- az 6p{ilet, 6pftmdny, partfal k6rosod6s el6tti 6llapot6nak megfelel<i helyre6llit6sra vonatkoz6
j avaslatot, a helyre6llit6s k<iltsdgeinek t6teles bemutatas6t.

' 
hogy

sitrissal rendelkezik;
dat6t nem tudja ell6tni;
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-- a k6rosodott dptilet milyen kcitelezo iinkormfinyzati ferladat ell6ths6t szolg1lja;
- vSllalja a kilrosodott,kotelezii feladatot ell6t6 dptile tr:<iszre az ert6kkovet6 biztositfs

megkcitdsdt;

atdkonys6g ds a megval6sithat6s6g

vis maior esemdny okozta helyzetetnem tudja

ril

6ban vagy vagyonkezeldsdben ldvo dptiletre nem
l6bb h6ronr orsz6gos biztosft6t6rsas6g

d6an felvett helyszini k6r jegyzokonyv6nek

-- a biztosft6 piir cisszeg6re vonatkoz6 dokumentum, biztosit6nak benyrijtottkririgdny, egy6b iisolata:

k6rokr6 I kdszftett szfnes, kdpakiir6sokkal
atott forrniiban.
dpftm6ny eset6n az elektronikus tulajdonilap. 1fu
hogy az:, adott trirgyban koriibban vagy

e gyi dej iile g b enyirj totr- e p 6ly lzatot.
- Hiinyzik a mtiszaki szakdrto tekintetdben

-- annak igazolSsa, hogy a mtiszaki szakerto aMagyar M6rncjki Kamara, aMagyarEpit1sz
kamara szakertiSi ndvjegyz6kdben vagy azigazsfrgdrgl,i szakrirt6i nevjegyzekben aktiv tagkdnt
szerepel,

iny zat ny ilatkozata, am e I yb en i gazolj a, h o gy a mri sz aki s z ak6n6 e gy ar int
benyrijt6 helyi <inkormhnyzattol ds a helyreilllit6s k6sobbi tervezoi6t6l 6s

A yis maior t6mogat6s felhaszn6l6s6nak r6szletes szabii'yair6l sz6l6 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet 4. $ (2) bekezddse alapjin a hi6nyp6tl6sra csak eg:rszer,jelen felsz6lititsk'zhezvdteldt6lsz6m beliil van lehet6sdg, amelyrol elektronil,rurun d, papir alapon is gondoskodnikell piiyinattal azonos peldinyszitmban a:z IrodSnk ds a teriiletiGg illetdkeskorm ld.

Ves2pr6m,2018.10.03.

Udvdzlettel:

Ph.

M6hln6 P6lyi Beatrix
mb. igazgat6, irodavezeto

Imre Am:ilia
osztillyvezeto



csa lSdseg it6 
-6s Gyermekj6l6ti Ata pszotgi ttatisi

I nt6zm6nyfen nta rt6 T6 rsu l6s
Elniik

8200 Veszpr6m, Oviirosrt6r 9.
Tel: 88/549-191

CsalS l6ti AlapszotgittatiisiInt6z is tagjiinak-
po196

5z6khelv6n

Tisztelt Polg5rmester Asszony/Ur!

ismeft, 6s Gyermekjdl6ti Alapszolgdltatdsi
rsul5s ( far:sulds) munkasreruezeti feladatait
Vdros P ri Hivatala l6tja el.

Ennek keretdben a Polgdrmesteri Hivatal k6sziti el6 az r.il6seket, az el6terjeszt6seket,
6s l6tja el a TdrsulSs muk6d6s6hez szuks6ges relaoariotat.

Sajnos az ut6bbi id6ben a T5rsuldsi Ul6sek hertSrozatk6pessdgdnek biztosftdsa
tobbszor is bizonytalannS v6lt, ezdltal pedig nehdzkers a feladaielldtis,

Fentiek- miatt javaslom, 
_tro9y a Td.rsulSs kdlts6gvetdsi szerv6nek feladatait a jovc5ben

veszprdm Megyei Jogri V6ros onkormSnyrala 6ftal irdnyitott, ilrewE fenntaftott
int6zm6ny l6ssa el a Tdrsul6s telepi.ll6sein fetadat -eildtisi r.gai;dJ6r .it;an, ui
aldbbi dont6sek meghozatal6t kovet6en :

a) A l4agyarorszdg helyi,onkormdnyzatair6l sz6ld 2011. 6vi CLICC(X. torv6ny 91. g b)poltja. alapjdn a t6rsuldst l6trehoz6 onkormdnyzatok k6pvisel6-testtiletei mincisitett
tobbs6ggel elfogadott ddnt6sUkkel elrendelhetik a t6rsul6s m.gvUnieies.t

b) A t6rsulds megsztintet6s6vel .egyUtt Veszprdm Mr-.gyei Jogri Vdros onkorm6nyzata
Stvennd a kolts6gvet6si szerv irdnyitdsi jogkor6t.

A feladat - ell5tdsi megkot6se eset6n az on 61tal k6pviselt telepril6sen
a feladat-elldtds zd ajlana a jelenlegi srzfnvonalon a jdv6ben is.

Amennyiben 2019. janu5r 1-t5l az [j szeruerzeti struKrjrdban t6rt6nne a
feladatellStds, ahhoz a 20L9. okt6beri tdisulSsi tarndcsi rildsnek m6r dont6st kellhoznia a tdrsul5st megsztJntet6 meg6llapod5s tirmogatdsdr6l, m.JO uaramennyi
tdrsult onkormdnyzatnak kell d6nteni a tdrsuliist megszrintet6 megdllapodds
elfogadSsS16l.
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Ahhoz, h et az oK6be4 vdgi t6rsulSsi tan6csi tildsre a munkaszervezet
el6 tudja m, a k6pviseio-tisttil.i rrotlioruut zorg. ottoo"i 9. napjdn
16 6r5i9

Veszpr6m, 2018. szeptember 25.


