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Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2017. november 27. napi nyilvános, rendes testületi ülésére.
5. napirendi pont: Beszámoló a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok
hasznosításával kapcsolatban.
Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Som Község Önkormányzata kérelme alapján a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Som Község Önkormányzata között 2010. május 4.-én kelt
szerződés alapján ingyenes önkormányzati tulajdonba került a Som 020 helyrajzi számú
külterületi ingatlan. A szerződés alapján az elidegenítési tilalom fennállásáig (a szerződés
aláírásától számított 15 évig) minden év december 31-ig meghozott testületi határozatában
elfogadott és a tárgyévet követő január 31. napjáig megküldött beszámoló alapján tájékoztatni
kell az MNV Zrt-t a kötelezettségvállalás teljesüléséről.
A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a
beszámolót és az arra vonatkozó alábbi határozatot:
Határozati javaslat
beszámoló a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításáról
Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Som Község Polgármesterének a
2018. évre vonatkozó az előterjesztés mellékletében szereplő beszámolóját a Som 020/1 és
020/2 helyrajzi számú, (a telekmegosztás előtt 020 hrsz.) ingatlanra vonatkozóan az
SZT/33450 szerződésben rögzített átvevői, önkormányzati kötelezettségek teljesítéséről.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszámolót az MNV Zrt. részére
megküldje.
határidő: 2019. január 31.
felelős: Lenkey Tibor polgármester

Som, 2018. november 10.

Az előterjesztés melléklete

Beszámoló
a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú (a telekmegosztás előtt Som 020 hrsz.) ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalás 2018. évi teljesítéséről.
1. Előzmények.
Som Község Önkormányzata 2010. május 04-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel
kötött szerződés alapján ingyenes tulajdonba vette a Som 020 helyrajzi számú ingatlant. A
szerződés I/3. pontja értelmében az önkormányzat az ingatlant a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott önkormányzati feladatok elősegítése
céljára használhatja, sport és szabadidős tevékenységek, sportnapok szervezése, közösségi
rendezvények megtartása céljából.
Az Önkormányzat 72/2008. (10. 13.) határozatával vállalta, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt önkormányzati
feladatok ellátásának elősegítése, településfejlesztési, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek, sport támogatása céljára kívánja felhasználni az ingatlant.
A szerződés V.4. pontja alapján az ingyenes tulajdonba adás feltétele, hogy az ingatlant az
önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 évig nem idegenítheti el, továbbá az
ingatlant a birtokbavételtől számított 15 évig a kérelemben és a szerződés I.3. pontjában
megjelölt feladatokra köteles hasznosítani. Az Önkormányzat a fenti kötelezettségvállalásáról,
az elidegenítési tilalom fennállásáig minden év december 31-ig hozott testületi határozatában
elfogadott beszámoló alapján a határozat meghozatalának időpontját követő 30 napon belül,
legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig köteles az MNV Zrt-t tájékoztatni.
2. A Som 020 hrsz-ú ingatlan eddigi hasznosítása (2010-2017).
Az Önkormányzat a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú ingatlanokat a felhasználási célnak
megfelelően hasznosítja, amely ingatlanok nem kerültek elidegenítésre, Som Község
Önkormányzatának tulajdonában voltak.
Az Önkormányzat a Som 020 hrsz-ú ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szól
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok biztosítása
érdekében az alábbi feladatok biztosítása érdekében kívánja hasznosítani: 1.
településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása
és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 7. kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása; 15. sport, ifjúsági ügyek.
Az Önkormányzat által foglalkoztatott munkások és közmunkások végezték a terület általános
karbantartásával kapcsolatban felmerülő idényjellegű munkákat.

Az ingatlanhoz kapcsolódó hasznosítási célnak megfelelő pályázati kiírás 2013-ban jelent meg
a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében. A pályázatot
2013. augusztus 09-én „Som Községért” Alapítvány nyújtotta be az Önkormányzat
támogatásával, mert így kedvezőbb támogatási intenzitás mellett valósulhatott meg a

tervezett fejlesztés. Som Község Önkormányzata 2013. szeptember 16-án együttműködési
megállapodást kötött a „Som Községért” Alapítvánnyal, annak érdekében, hogy többek között
a „Leitert mester műhelye” elnevezésű pályázatban kitűzött és jóváhagyott célok elérését
közös együttműködéssel valósítják meg, a projektek megvalósítása érdekében a pályázatban
vállalt kölcsönös kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik. Az együttműködés egyik tárgya a
Som külterület 020 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon a „Leitert mester
műhelye” elnevezésű projekt keretén belül bemutatótér és témaudvar kerül kialakításra. A
szerződésben Som Község Önkormányzata hozzájárulását adta ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő 8655 Som, külterület 020 hrsz-ú ingatlanon a főpályázó „Som Községért” Alapítvány
beruházásokat, fejlesztéseket hajtson végre, illetve EMVA LEADER támogatási kérelmet
nyújtson be.
Az Alapítvány által benyújtott pályázatot az MVH és a Koppányvölgyi Leader HACS
támogatásra érdemesnek találta és 2013. november 27-i döntésével bruttó 17 756 737 forint
támogatási összeggel támogatta. A támogatás segítségével „Turisztikai attrakció” elnevezéssel
olyan szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas, valamint helyi hagyományokat, helyi
értékeket bemutató épületegyüttes kerül kialakításra, ahol helyet kaphat a településre jellemző
régi kézműves hagyományok bemutatására alkalmas bognár-, kádár-, kovácsműhely, kiállító
tér, kiszolgáló létesítmény, sportpálya, szabadtéri sűtő-, főzőhelyek.
Az Alapítvány a projekt megvalósítása érdekében hitelt vett fel, amelyhez az Önkormányzat
készfizető kezességet nyújtott.
Az engedélyezési tervekben szereplő teljes beruházási elképzelés több ütemben valósulhat
meg, nyilván a jövőbeni pályázati lehetőségek figyelembe vételével és ismételt
kihasználásával.
Az építési engedély megadásához az engedélyező Siófoki építési hatóság előírta a településen
hatályos rendezési terv szabályozásainak megfelelő telek kialakítását, amely alapján az
ingatlan összterületében és tulajdonjogi viszonyaiban történő változtatás nélkül, telekalakítási
eljárás keretében 020/1hrsz-ú kivett műszerállás és 020/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú
alrészletek kerültek kialakításra. A Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatalának 80004016/2014. számú telekalakítási határozata 2014. május 26-án emelkedett jogerőre.
A kivitelezéshez szükséges engedélyek (az építési engedély 2014. július 2-án emelkedett
jogerőre.) megszerzését követően a beruházás fizikai megvalósítása az 2014. május 26-án
kezdődött. A kivitelezés első fázisában jellemzően tereprendezés történt, amelyet a vállalkozó
2014. május végére végzett el. A kivitelezés első részére vonatkozó kifizetési kérelmet 2014.
május 27-én nyújtotta be az Alapítvány, amelynek az MVH 2014. augusztus 5-én kelt
határozatában adott helyet és 2 755 962 forint támogatási összeg kifizetéséről döntött.
(parkoló építés megtörtént!)
A tényleges kivitelezési munkálatok 2014. II. félévben valósultak meg.

Az építési engedélyhez tartozó műszaki leírás alapján a Som külterület 020/1 hrsz-ú ingatlanon
kialakításra kerülő turisztikai attrakció épületei rendeltetésének ismertetése:
A sportterületen sportolásra szolgáló sportpálya, szabadtéri fitnesz, lovassportpálya került
tervezésre. A területen a sport kiszolgáló létesítményei kerültek elhelyezésre, szociális épület
és eszköztároló, továbbá a sporttal kapcsolatos építmények, melyek a lovassport történeti
bemutatását és ezekhez kapcsolódó mesterségeket kívánja szemléltetni. Ezzel a komplex
tartalommal válik teljessé a tervezett turisztikai attrakció. A terület rendeltetésével összefüggő
sportolási célú területek kialakítása a hozzájuk kapcsolódó szociális és eszköztárolóval, illetve a
településen még fellelhető, igen ritka bognár-kádár kézműves szakma aktív művelését és

bemutathatóságát biztosító műhely és bemutatótér és azok kiszolgáló építményei kialakítását
tervezik.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Som 020/1 hrsz-ú ingatlanon a „Som Községért”
Alapítvány kivitelezésében pályázati támogatásból megvalósuló Som „Leitert mester műhelye”
bemutató és témaudvar kivitelezési munkálatai 2014. december 17-én fejeződtek be, a
műszaki átadás-átvétel 2015. február 5-én megtörtént. Az Alapítvány a fennmaradó
támogatási összeg lehívása érdekében kifizetési kérelmet nyújtott be 2015. március 3-án az
MVH felé, az MVH helyszíni szemlét követően 2015. május 22-én kelt határozatában adott
helyet a kérelemnek és 15 000 774 forint támogatási összeg kifizetéséről döntött.
A Som 020/1 hrsz-ú ingatlanon megépített anyagtároló-, faipari-, fémipari-, festő- és kocsi
bemutatótér épületre az építésügyi hatóság 2015. március 24-én használatbavételi engedélyt
adott. A használatbavételi engedélyben a hatóság kötelezte az építtetőt, hogy a helyszínrajzon
jelölt parkolóhelyeket a terveknek megfelelően legkésőbb 2015. május 31-ig valósítsa meg. A
parkoló megvalósítása 2014. májusában megtörtént. A területen a háromszintű
növényállomány telepítése és az ingatlan környezetrendezése megvalósult 2015 októberében.
A Som, külterület 20/1 hrsz-ú ingatlanon a Földhivatal 2015. június 10-én az alábbi
módosításokat vezette át: művelési ág változás - kivett tematikus park, valamint az ingatlanon
lévő 5 középület feltüntetését bejegyezte.
A műszaki dokumentációban szereplő 6. épület, amely a szociális helyiségeknek és az
eszköztárolónak ad helyet, a későbbiekben, várhatóan újabb pályázati források igénybe
vételével később kerül kivitelezésre, mivel 2018 évben ezen célra nem volt pályázati
lehetőség.
A lovas sportpálya, a sportpálya, a szabadtéri fitness elemek és kneipp taposó megfelelő forrás
hiányában a későbbiekben kerülnek megvalósításra.
A témaudvar látogatók előtti megnyitása 2015. április 25-én megtörtént., s azóta folyamatos.
A területen kialakításra került 2017-ben egy 22x43 m-es labdarúgó kispálya, amit
örömünkre több alkalommal használtak. (pl. gyermeknap, falunap, egyéb játékos versenyek.)

3. A Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú ingatlanok 2018. évi hasznosításáról szóló
beszámoló.
Az Önkormányzat a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú ingatlanokat a felhasználási célnak
megfelelően hasznosítja, amely ingatlanok nem kerültek elidegenítésre, Som Község
Önkormányzatának tulajdonában vannak jelenleg is.
Som község Önkormányzata, a „Som községért” Alapítvánnyal karöltve 2018 évben mindent
elkövetett a létrehozott bemutatóterek folyamatos működtetésére, illetve a községben még
fellelhető régi tárgyi-és használati eszközök felkutatására, összegyűjtésére, javítására és a
település, valamint a látogatók, érdeklődők előtti közzétételre, bemutatásra. Az épületek
állagmegóvása folyamatosan biztosítva volt.
2018.évben különösen nagy gondot jelentett a szárazság, mivel a telekhatáron belül ültetett 3
szintű cserjék, bokrok, fák közül több kiszáradt, - pl. fákból 4 db-, illetve kül-területi volta
miatt elsősorban a bokrok, de a fák közül is több vadkárt szenvedett. (megrágták, kikaparták
a törzset védő drótháló védelem ellenére.) Ezeket tavasszal pótoltuk, de a nyári hőség sem
tett jót.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosság, elsősorban a fiatalok sportolási lehetőségének
biztosítására, így a területen kialakításra került 2017-ben egy 22x43 m-es labdarúgó kispálya,
amit folyamatosan ápolunk, karbantartottunk 2018 évben.
Reménykedünk, hogy a 2019 évben megnyíló pályázati lehetőségek biztosítani fogják a
hiányzó vizesblokk megépülését, valamint létrejöhetnek a még hiányzó szabadidős-és sportlétesítmények, s lehetőségünk nyílik ezen helyszínen pl. Falunap, Süti Fesztivál és más kiemelt
rendezvények lebonyolítására.
Som, 2018. november 10.
Lenkey Tibor sk.
polgármester
Mellékletek:
 Som Község Önkormányzata és „Som Községért” Alapítvány között kötött
együttműködési megállapodás.
 MVH támogató határozata.
 Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatalának jogerős határozata a Som 020 hrsz-ú
ingatlan telekalakításáról.
 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének jogerős határozata a Som 020/1
hrsz. alatti ingatlant érintő „turisztikai attrakció” épületek építési engedélyéről.
 Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Som „Leitert mester műhelye” bemutató és
témaudvar munkáinak kivitelezéséről a Som 020/1 hrsz-ú területen.
 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének jogerős határozata a Som 020/1
hrsz. alatti ingatlant érintő „turisztikai attrakció” épületeinek használatbavételi
engedélyéről.
 A Siófoki Járási Hivatal határozata a Som 020/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épületek
létesítésének feljegyzéséről, változási vázrajz.
 A Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú területek nem hiteles tulajdoni lap másolatai.
 Fényképek.

