
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. 11. 24.
napján tartandó soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS

                                                                                        
 Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

1./ Beszámoló Hédervár Község Önkormányzata 2016 évi ¾ éves pénzügyi teljesítéséről
            Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző
                          
A beszámoló és a 2. pontban tárgyalandó rendelet módosítás – annak terjedelme miatt 
külön levélben kerül elküldésre

Határozattervezet:

      Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja   a
beszámolót a község 2016 évi ¾ éves pénzügyi gazdálkodásáról.

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

2./Rendelet alkotás Hédervár Község Önkormányzata 2016 évi költségvetése 
módosításáról
Lásd: 1./ pont

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján

Rendelet-tervezet címe: 

Hédervár község Önkormányzat képviselő – testületének 14/2016.(XI.  25.)  önkormányzati
rendelete a község 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi,  gazdasági  hatás: a  rendelet  megalkotása  számottevő  társadalmi,  gazdasági
hatással  nem  jár.  A  tervezetben  foglalt  szabályozás  megalkotásával  a  község
pénzgazdálkodása  tervezése  az  időközben  bekövetkezett  változások,  kötelezettségek
teljesítése és pénzügyi jellegű testületi döntéseinek rendeletbe foglalását jelenti.

Költségvetési hatás: A költségvetés átláthatóbb, reálisabb lesz, de a rendelet megalkotásának
egyéb költségvetési hatása nincs.

Környezeti,  egészségügyi  hatás:  a  rendelet  megalkotása közvetlen  környezeti  és
egészségügyi következményekkel nem jár.



Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többlet teherrel nem jár.

A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:  A  feladatra  vonatkozóan  a  rendelet  megalkotásának  elmaradása
törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. 

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.

3./ Önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos költségek
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              
Takács Vendel Ernő, a melléklet szerinti árajánlatát adta a szolgálati lakás felújítására.
Javaslom az összeg kifizetését a teljesítést követően. (1. sz. mell.)

  Határozattervezet:

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  Önkormányzati  bérlakás
felújításával  bruttó 635.381.-Ft megbízási díj kifizetését rendeli el az általános tartalék
terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 12. 02.

4./ Önkormányzati bérlakás konyhasarok kialakítása
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Tekintettel arra,  hogy a lakásban csupán víz kiállás van biztosítva, ezért javaslom egy kis
konyhai rész kialakítását. Egy egyszerű alsó-felső részből álló szekrényről, mosogató tálcáról
és egy csaptelepről van szó, illetve ezek bekötéséről.

  Határozattervezet:

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete az  Önkormányzati bérlakásban a
konyhai rész kialakítására  bruttó 75.000.-Ft kifizetését rendeli el az általános tartalék
terhére.  

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 12. 31.



5./ Önkormányzati bérlakás bérbeadása
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A lakást végre ki tudjuk adni. Szeretném, ha a testület döntene a hasznosításról. 

  Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. 12. 01. napjától a Fő u. 40. sz.
alatti  önkormányzati  lakását  –  részére  300.-Ft/m2/hó  bérleti  díj  fejében  bérbe  adja.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy a megállapodást  kösse meg határozatlan időre  60 nap
felmondási idő kikötésével. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 12. 31.

6./Ravatalozó tervezési munkálatainak előkészítése
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző
 
A Ravatalozó  építési  munkálatainak  a  megtervezése  szükséges.  A  tervek  elkészítésével
Forma és Tervező és Fővállakozó Zrt-t  szeretném megbízni. A társaság árajánlata a testületi
ülésen márt ismert lesz.  

  Határozattervezet:

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Ravatalozó építésének kivitelezési
munkálatainak megtervezésére  Forma és  Tervező és  Fővállakozó Zrt-t  bízza  meg.  A
tervezési munkáért járó ________.-Ft megbízási díja kifizetését rendeli el az általános
tartalék terhére.  Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg.

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 12. 15.

7./ Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
            Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

Mellékelem a Megyei rendőrfőkapitány úr levelét. Az ügyben döntenünk kell. (2.sz. mell.)

Határozattervezet:

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  támogatja  Barna  Árpád  rendőr
alezredes Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2016. 11. 28.



8./ Mosonmagyaróvári Térségi Társulás kérése alapján tárgyalt ügyek
            Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

(Az előterjesztéshez tartozó 3-4. sz. mell. külön levélben)

A Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetésének  megalapozásáról  szóló  2016.  évi
LXVII. törvény 50. §-a alapján módosításra került a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló   1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.). A jogszabály módosítás
alapján 2017. január 1-jétől család- és gyermekjóléti központ csak járásszékhely települési
önkormányzat  fenntartásában működhet.  A Társulás  jelezte  az  illetékes  minisztérium felé,
hogy  a  jogszabály  módosítása  következtében  egy  jól  teljesítő  szolgáltató  rendszer
működtetésének  biztonsága  kerül  veszélybe,  de  az  átszervezéshez  szükséges  ügyintézés
érdekében meg kellett  indítani  a kényszerű fenntartóváltás folyamatát.  Ennek érdekében a
Tanács rendkívüli ülésén az 51/2016.(X.18.) TT. határozatával úgy döntött, hogy a Család- és
Gyermekjóléti  Központ  fenntartását  2017.  január  1.  hatállyal  Mosonmagyaróvár  Város
Önkormányzata  fenntartásába  adja,  mely fenntartói  kötelezettségről  a  Képviselő-testület  a
233/2016.(X.20.) Kt. határozatában döntött. 

2016.  november  9.  napon  benyújtásra  került  az  a  módosító  javaslat,  melynek  elfogadása
esetén a család- és gyermekjóléti központ továbbra is fenntartható társulásos formában. A
további  intézkedések  ezen  módosító  indítvány  Országgyűlés  által  meghozott  döntése
fényében  kerülnek  megtárgyalásra,  melynek  várható  időpontja  2016.  december  elejére
tehető. 

A kialakult bizonytalan helyzetre tekintettel arra teszünk javaslatot, hogy a költségvetési szerv
irányítói  jogának  átadásához  szükséges  döntések  szülessenek  meg  azzal,  hogy  az  egyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény kihirdetése napján
a  döntések  hatályukat  vesztik,  ennek  következtében  továbbra  is  a  Társulás  maradjon  a
költségvetési szerv fenntartója.

A fenntartóváltással összefüggésben korábban már tárgyalt és a jelen előterjesztés a Család-
és  Gyermekjóléti  Központ  2017.  január  1-től  történő fenntartásával   kapcsolatban  két
döntéshozatali eljárást vezet végig. 

1. A Központ járásszékhely település önkormányzata fenntartásába kerül 

 Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  tagtelepüléseinek  Képviselő-testületei  meghozták
döntéseiket.

a) Alapszolgáltatás biztosítása a településeken

A Társulás  tagtelepüléseinek  a  városi  fenntartású  intézmény  ellátási  szerződés  keretében
biztosítja az alapszolgáltatást. Eszerint az állami normatíva feletti települési önkormányzatok
befizetése  megegyezik  a  jelenleg  társulási  tagdíjként,  mint  „gyermekjóléti  szolgáltatás



támogatása”  fizetendő  100  Ft/lakos/év  összeggel.  A  települések  jelezték  szándékukat  a
szerződéstervezet elfogadásáról.

b) Gyermekek Átmeneti Otthona és napközbeni gyermekfelügyelet

Jelen helyzetben a Társulás települései döntést hoztak, átgondolván azt a lehetőséget, hogy a
szolgáltatást  egyébként  2017.  január  1-től  Mosonmagyaróvár  Város  Önkormányzata
fenntartásában – ellátási szerződés keretében igénybevehető.

c) Társulási Megállapodás módosítása

A Társulási Megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot a
jelenleg  hatályos  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően  a  Képviselő-testületek
jóváhagyták. 

2. A Központ a Társulás fenntartásában marad 

A  fenntartóváltással  kapcsolatban  meghozott  valamennyi  határozat  hatályát  veszti,  ha
kihirdetésre kerül az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvény, mely szerint nem lép hatályba A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. §-a.

a) Alapszolgáltatás biztosítása a településeken

Az alapszolgáltatást  továbbra  is  a  Társulás  biztosítja  a  Társulási  Megállapodás  alapján  a
településeknek.  A  társulás  szolgáltatásai  igénybevételének  feltételeit  a  társulás  és  az
igénybevevő  külön megállapodásban rögzíti,  amely tartalmazza  a  szolgáltatás  tartalmát,  a
szolgáltató és az igénybevevő kötelezettségeit és a szolgáltatás pénzügyi feltételeit. 

b) Gyermekek Átmeneti Otthona és napközbeni gyermekfelügyelet

A Társulási Megállapodás alapján veszik igénybe a települések a szolgáltatást, mely kiegészül
a 2016-ban fenti szolgáltatásokhoz csatlakozni kívánó önkormányzatokkal. 

c) Társulási Megállapodás módosítása

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás alapdokumentuma a Társulási  Megállapodás,  amely
tartalmazza a tagok számát,  lakosságszámát,  székhelyét,  a társulásra  átruházott  feladat-  és
hatásköröket, a szolgáltatások ellátási módját, a társulási tanács szervezetére és működésére
vonatkozó  szabályokat,  a  gazdálkodásra,  kötelezettségek  gyakorlására  vonatkozó
rendelkezéseket. 

A Társulási Megállapodásban rögzítettek biztosítják a tagok részére nyújtott szolgáltatások
legitimitását  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  állami  támogatásokat.  A Társulási  Megállapodás
jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás megszüntetéséhez a társulásban részt vevő



képviselő-testületek  mindegyikének minősített  többséggel  hozott  döntése  szükséges  (2011.
évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés).

1. Csatlakozások 2017. január 1-től:

Amennyiben az intézmény Társulás  fenntartásában marad,  továbbra is  szükséges  a
Gyermekek Átmeneti Otthona és a „napközbeni gyermekfelügyelet” szolgáltatásokhoz
csatlakozni  kivánó  települések  erre  irányuló  szándékát  jóváhagyni.  A  hiányzó
települési határozatok meglétének érdekében külön tájékoztatjuk a településeket.

2. A Társulás vagyonával összefüggő rendelkezések:

1) Vagyonkezelésbe vett ingatlanok:

Mosonmagyaróvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  130/2009.(VI.25.)  Kt.
számú határozatával úgy döntött, hogy az Egyesített Szociális Intézmény és a Gyermekjóléti
és  Családsegítő  Szolgáltató  Központ  fenntartó  feladatát  2010.  január  1.  naptól  átadja  a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
A  Mosonmagyaróvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  a  28/2009.(VII.2.)  KT.  számú
határozatában a fenntartási feladatok átvételével egyetértett.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 80/A §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata vagyonáról,  a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 10/2000.
(IV.28.) rendeletében foglaltak szerint vagyonkezelési szerződést kötött a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulással, mely szerződéssel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
vagyonkezelésbe  adta  a  következő  vagyonelemeket  2010.  január  1.  hatállyal,  mely
vagyonkezelői  jog  bejegyzésre  került  az  ingatlan-nyilvántartásba.  Ezen  oknál  fogva  a
Társulási Megállapodás kiegészül a 2. sz. melléklettel, mely tartalmazza a vagyonkezelésbe
átadott ingatlanokat. jelen előterjesztés: 3. sz. melléklete

 Vagyonkezelt inagatlanok:
1. Idősek  Otthona;  Fogyatékkal  Élők  Nappali  Intézménye;  Gyermekek  Átmeneti

Otthona;
Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2. 4773/2 hrsz.

2. Idősek Gondozóháza; Aranykor Idősek Otthona
Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65. 2775 hrsz.

3. Hajléktalanok Átmeneti Otthona és Nappali ellátás
Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4. 5220/1/a/1-8

4. Alapellátási Centrum és Idősek Klubja
Mosonmagyaróvár, Zichy M. u.5. 428 hrsz.

5. Idősek Klubja
Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 109

6. Család- és Gyermekjóléti Központ: 
Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10. 2766/2 hrsz.

2) 2.sz. függelék (lakosságszám) meghatározása 



A Társulási  Megállapodás 7.  pontja rendelkezései szerint a Megállapodás 2.  sz.  függeléke
tartalmazza  a  társult  önkormányzatok  lakosságszámát  a  tárgyévet  megelőző  január  1-jei
állapotban, a Magyar Államkincstár adatközlése alapján. A 2. sz. függelék a társulás ügyviteli
feladatait ellátó szervezet köteles aktualizálni.

A Magyar Államkincstár a következő törvényi rendelkezésre hívta fel a figyelmet: 

„A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
146. § (3) bekezdése alapján a lakosságszámot a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek  választásáról  szóló  2010.  évi  L.  törvény  3.  §  értelmében  a  helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei
lakosságszáma alapján kell meghatározni.”

A Társulási Megállapodás 7. pontja fenti rendelkezés alapján kerül jelölésre.

A jelenleg  hatályos  Társulási  Megállapodást  a  Társulási  Tanács  a  69/2015.  (XI.24.)  TT.
határozatával hagyta jóvá. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a
Társulási  Megállapodás  módosítása  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási  Megállapodás
elfogadása. (4.sz.melléklet)

Határozattervezet

1. Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  hatályon  kívül  helyezi  a
Család-és  Gyermekjóléti  Központ  2017.  január  1.  hatállyal  történő
fenntartóváltással  kapcsolatban  meghozott  döntését,  az  egyes  szociális  és
gyermekvédelmi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  törvény  kihirdetésének
napjával egyidejűleg, mely szerint nem lép hatályba A Magyarország 2017. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény.

2. Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  jelen  határozat  egyes
pontjával  összefüggésben megállapítja,  hogy 2017. január 1.  napjával nem lép
hatályba a családsegítő-és gyermekjóléti  alapellátási  kötelezettség ellátása és  a
Gyermekek  Átmeneti  Otthona,  továbbá  napközbeni  gyermekfelügyelet
szolgáltatások igénybevételéről szóló ellátási szerződés .

Felelős: polgármester
Határidő: az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény
kihirdetésének napjával  egyidejűleg, mely szerint nem lép hatályba A Magyarország 2017.
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. §-a.

Határozattervezet

1. Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  képviselő-testülete  úgy
határoz, hogy arra az esetre amennyiben kihirdetésre kerül az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény, mely szerint nem
lép  hatályba  A  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetésének
megalapozásáról  szóló  2016.  évi  LXVII.  törvény  50.  §-a,  hatályát  veszti  a
Társulási  Megállapodást  2017.  január  1.  hatállyal  elfogadott  módosítását
tartalmazó települési határozat. 



2. A Képviselő – testület megállapítja, hogy jelen határozat 1. pontja értelmében az
egységes szerkezetbe foglat Társulási Megállapodás 2017. január 1. napján  nem
lép hatályba. 

3. A Képviselő  – testület  úgy határoz,  hogy a jelen határozat  1.  és  2.  pontjában
foglaltak teljesülése esetén a Társulási Megállapodás  az előterjesztés szerinti 1.
sz. melléklettel egészül ki.

4. Jelen  határozat  1  és  2.  pontjában  foglaltak  teljesülése  esetén  Hédervár
Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  2.  sz.  melléklete  szerinti
egységes  szerkezetbe foglalt  Társulási  Megállapodást  2017.  január 1.  hatállyal
elfogadja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester

Határidő: az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény
kihirdetésének napjával  egyidejűleg, mely szerint nem lép hatályba A Magyarország 2017.
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. §-a.

            9./ A közös hivatal (Hédervári kirendeltség) létszám növelése
              Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Tekintettel arra, hogy a gazdálkodási előadó jövő évben nyugdíjba megy, szükség van arra,
hogy az utánpótlásról gondoskodjunk. Mivel igen kicsi az esély arra, hogy hosszú évek óta a
gazdálkodásban, esetleg az önkormányzati gazdálkodásban jártas munkatársat találjunk, ezért
szükség van megpályáztatni már most a munkakört, hogy a betanulási időt is biztosítsuk. 

  Határozattervezet:

Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  2017.  01.  01.  napjától  a  jelenleg
érvényben  lévő  hivatali  létszámot  egy  fővel  növeli.  A  köztisztviselői  munkakör
betöltéséhez  szükséges  költséget  teljes  mértékben  vállalja.  Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a
létszám emeléshez szükséges módosításokat készítse elő, és a pályázatot írja ki.

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
Határidő: 2016. 12. 15.

Zárt ülés:

            1./BURSA pályázatok elbírálása

            Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Bursa ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatást ugyanazon 
összeggel az Állam kiegészíti. A támogatás 2017. naptári évre, 10 hónapra szól. Javaslatom a 
havonként, fejenként 4.500.-Ft támogatás.

A pályázatra 7 fiatal jelentkezett:



1. Györkös Ádám, Hédervár, Ady E. u. 19.
2. Györkös Szabolcs, Hédervár, Ady E. u. 19.
3. Szalai Zoltán, Hédervár, Radnóti u. 18.
4. Csanádi Martina, Hédervár, Béke u. 7.
5. Sallai Eszter, Hédervár, Fő u. 35.
6. Bogár Mário, Hédervár, Kisrét u. 3.

Határozattervezet:

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete 

1. Györkös Ádám, Hédervár, Ady E. u. 19.
2. Györkös Szabolcs, Hédervár, Ady E. u. 19.
3. Szalai Zoltán, Hédervár, Radnóti u. 18.
4. Csanádi Martina, Hédervár, Béke u. 7.
5. Sallai Eszter, Hédervár, Fő u. 35.
6. Bogár Mário, Hédervár, Kisrét u. 3. sz alatti lakosoknak 

a Bursa Ösztöndíj pályázat keretében egységesen 4.500.-Ft/fő/hó támogatást biztosít.

            Felelős: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
Határidő: folyamatosan

2.Települési támogatásról döntés

Hédervár, 2016. 11. 18.

                                                                           Szabóné Németh Ágnes sk.
                                                                                     polgármester


