
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 02. 01.
napján tartandó soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS

                                                                                        
 Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

1./ Védőnő beszámolója
                 Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                   Juhászné Tolnai Klára
 

A védőnő évi beszámolója a mellékletben található. (1. sz. mell).

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a védő beszámolóját a 2016.
évben végzett munkáról. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

            2./ Településüzemeltetési feladatok átadása
                    Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester   

Szóbeli  előzetes  egyeztetés  során  tervezet  szintjén  vázoltuk,  hogy az  Alpolgármester  urat
megbízná a testület a településüzemeltetési feladatok irányítására. A mellékelt feladatok egy
bő kör,  ami alapjául szolgálhat a feladatkör meghatározásához,  de az esetleges rendszeres
tájékoztatást, valamint a felelősségi rendszer alakulását is tartalmazhatja az esetleges testületi
felkérés, megbízás.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  településüzemeltetési  feladatok
ellátására  megbízza  Csanádi  Roland  alpolgármestert.  A határozat  mellékletében  szereplő
tevékenységi,  és felelősségi körök ellátásához ______Ft összeget  biztosít  a napi feladatok
ellátásának finanszírozására. 

Felkéri  az  alpolgármestert,  hogy  a  feladat  ellátásáról  (időszak  megjelölése)  tájékoztassa  a
képviselő testületet.



Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
                Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: folyamatosan

3./ Telek visszavásárlása  (2.sz. mell)
                Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

              
Az Önkormányzat 2007. 04. 05. napján 2.200.000.-Ft vételárért eladta a 199/6 építési telkét
azzal,  hogy  3  éven  belüli  beépítési  kötelezettsége  van  a  tulajdonosoknak.  A
kötelezettségüknek a mai  napig nem tettel eleget, ezért a szerződésben foglaltak alapján az
önkormányzatnak  lehetősége  van  az  eredeti  helyzet  visszaállítására.  Már  jelentkezett  egy
lehetséges vevő, aki megvásárolná, ígéretet szerint a testületi ülésen megjelenik. 

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete él a Hédervár 199/6 hrsz alatt található
építési  telek  eladásáról  szóló  2007.  04.  05.  napján  kelt  adásvételi  szerződésben  foglalt

jogosultságával  és  az  ingatlant  adásvételével  kapcsolatban  az  eredeti  helyzetet  kívánja
visszaállítani.  Az  eredeti  vételár,  2.200.000.-Ft  kifizetését  rendeli  el  az  általános  tartalék

terhére.

Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a jogügylet lebonyolításáról. 

Felelős:   Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző
Határidő: 2017. 02. 28.

                                                 vagy

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  Hédervár  199/6  hrsz  alatt  található
építési  telek vonatkozásában hozzájárul,  hogy Molnár János Péter az ingatlan másik ½-ed

részét Dóczi Zsuzsannától megvásárolja .

Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat javára bejegyzett „Elidegenítési tilalom” törlésre
kerüljön. 

Felelős:   Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző
Határidő: 2017. 02. 28.

4./ Rákóczi szövetség kérelme
     Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester         

Mellékletben a szövetség kérelme (3.sz. mell.) 



Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség kérelmét elutasítja. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

vagy

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség kérelmének helyt

ad, és a szervezet munkáját __________Ft támogatásba részesíti, az általános tartalék terhére..

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 02. 28.

5./ Polgármester illetménye, költségtérítése
                 Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

Az  Országgyűlés  2017.  január  1-jei  hatállyal  elfogadta  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) módosítását,
melyben  újraszabályozta  a  települési  polgármesterek  illetményének  megállapítására
vonatkozó rendelkezéseket.
Az Mötv. 71. § (2) bekezdése szerint a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi
önkormányzat  polgármestere  megbízatásának  időtartamára  havonta  illetményre  jogosult,
amelynek  összege  megegyezik  az  államtitkárnak  a  központi  államigazgatási  szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével, amely jelenleg 997.170 Ft/hó.
A polgármester illetménye - a település lakosságszámának függvényében - a fenti összegből
kerül kiszámításra. 
Az Mötv. 71. § (4) bekezdés f.) pontja szerint a polgármester illetménye a  (2) bekezdésben
meghatározott összeg 40%-a a 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. 
Az  Mötv.  71.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  havonta  a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 

Szabóné Németh Ágnes polgármester asszony illetménye a fentiek alapján 199.434 Ft/hó.
Költségtérítése az Mötv 71. § (6) bekezdése szerint ennek az összegnek a 15 %-a, vagyis
29.915 Ft/hó.

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175619#sid208128


Határozattervezet

Hédervár  Község Önkormányzat  képviselő-testülete  2017.  január  1-jétől  Szabóné Németh
Ágnes  polgármester polgármester  havi  illetményét  Magyarország helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4-6) bekezdése alapján 199.434 Ft összegben,
költségtérítését illetményének 15 %-ában, 29.915 Ft összegben állapítja meg. 
Felkéri a jegyzőt a szükséges okiratok elkészítésére.

Határidő: 2017. február 05.
Felelős: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

6./ Alpolgármester illetménye, költségtérítése
                 Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át

A társadalmi megbízatású alpolgármester, az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. (Mötv. 80. § (2-3) bek.).

Mindezek  alapján  Héderváron,  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  az
alábbiak szerint határozandó meg: 

Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: 199.434 Ft
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának max 90 %-a : 0 – 179.491 Ft
Társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése tiszteletdíj 15 %-a : 0 – 26.924 Ft

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  2017.  január  1-jétől  Csanádi  Roland
alpolgármester havi  illetményét  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2-3) bekezdése alapján 0 – 179.491 Ft összegben, költségtérítését
illetményének 15 %-ában, 0 – 26.924 Ft összegben állapítja meg. 
Felkéri a jegyzőt a szükséges okiratok elkészítésére.

Határidő: 2017. február 05.
Felelős: Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

7./ SZMSZ módosítása
     Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az  önkormányzat,  illetve  a  hivatal  rendszeres  napi  munkáját  szem előtt  tartva  a  munka
eredményességét,  hatékonyságát  nagyban  elősegítené,  amennyiben  a  polgármester



jogosítványt  kapna  arra,  hogy adott  esetben  egyedül  döntsön kifizetésekről,  előirányzatok
közötti átcsoportosításokról. Ez főleg olyan kiadásokat érint, amelyek esetleg halasztást nem
tűrnek, vagy olyan nem túl nagy kiadások, amelyek miatt indokolatlan lehet külön testületi
ülést tartani, vagy a következő ülésig halasztani. Természetesen a község vezetője minden
ilyen  intézkedéséről  utólag  beszámol  és  elszámol  a  képviselő  testületnek.  Korábbi
gyakorlatnak  megfelelően  –  az  ilyen  intézkedések  -  adott  esetben  a  telefonon,  vagy
elektronikus úton történő egyeztetést feltételezhetné.

A rendelet  módosítása  során  a  9/2014.  (XI.25.)  rendelet  53.  §  az  alábbi  (4-6)  ponttal
egészülne ki.

(4) A polgármester az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során esetenként 
300,000.-Ft összegig, de éves szinten legfeljebb 3.000.000,-Ft összegig jogosult előirányzat 
módosításra, illetőleg átcsoportosításra.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során esetenként 
300,000.-Ft összegig, de éves szinten legfeljebb 3.000.000,-Ft összegig saját hatáskörben 
dönthet feladatok finanszírozásáról.

(6) A polgármester (4-5) bekezdés szerinti döntéseiről a képviselő-testületet utólag 
tájékoztatni köteles.

8./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója
                 Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

Mellékelem a társulás 2016. évi beszámolóját.  (4. sz. mell.)

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás beszámolóját a 2016. évben végzett munkáról. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

9./ A Darnózseli KÖH 2017. évi költségvetése előterjesztése
                 Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                   Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

Mellékelem a közös hivatal 2017. évi költségvetési tervét.  (5. sz. mell.)

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja  a  Darnózseli  Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervezetét. 



Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
                Veilandics Eszter - jegyző
                Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző
Határidő: folyamatosan

10./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetése előterjesztése
                 Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                   Dr. Ladányi Zsigmond - aljegyző

Mellékelem az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervét.  (6. sz. mell)

                                                                        
           11./ Sírhelyek vásárlása
                  Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester   

Több megkeresés érkezett, hogy a település lakosai között felmerült az az igény, hogy életük
során előre megvásárolnák a sírhelyet. Ezt a jelenlegi rendeletünk szerint lehetséges, azonban
a temető kapacitásának véges volta miatt beszélni kell az esetleges megoldásról.      

                                                                         Szabóné Németh Ágnes sk.
                                                                                     polgármester
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