
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 03. 16.
napján tartandó soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS

                                                                                        
 Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

1. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati 
kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól

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

A településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Törvény)
megalkotásával  a  helyi  önkormányzatok  új  feladatot  kaptak,  amely  végrehajtásához  a
későbbiekben megalkotott kormányrendeletek szolgálnak alapul. Ezen végrehajtási szabályok
a 400/2016.(XII.5.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra, azaz az önkormányzatnak
végre  kell  hajtania  a  jogszabályokban  meghatározott  formában  és  határidőben  a
településképpel  kapcsolatos  feladatait.  A  helyi  önkormányzatok  a  törvény  rendelkezése
alapján 2017. október 1. napjáig kötelesek megalkotni a településképi rendeletet.

A településképi rendelet elkészítése hosszú folyamat, egyeztetésének és elfogadásának eljárási
szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:kormányrendelet) 2016. december 5-
én kihirdetett  módosítása (az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a
településrendezéssel  összefüggő  módosításáról  szóló  400/2016.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet)
szabályozza. A településképi rendelet megalkotásának első lépése a partnerségi egyeztetési
eljárás  szabályairól  való  önkormányzati  döntés,  amely jelen  előterjesztés  részét  képezi.  A
kézikönyv  elkészítésének  megkezdéséről  a  partnerek  teljes  körű  előzetes  tájékoztatása
szükséges  társadalmi  bevonás  keretében.  A polgármester  az  előzetes  tájékoztató  mellett
adatszolgáltatási kérelmet küld azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek
a  kézikönyv  kidolgozásához.  A megtett  javaslatok,  észrevételek,  vélemények  beérkezése,
valamint a megkeresett államigazgatási szervek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése
után  kezdődhet  meg  a  kézikönyv  elkészítése,  amely  a  javaslatok,  észrevételek
figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.

A polgármester  az  elkészült  kézikönyvet  partnerségi  véleményezésre  bocsátja,  valamint
véleményezésre megküldi a kormányrendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek.
A  partneri  javaslatokat,  észrevételeket,  véleményeket,  valamint  a  megkeresett  szervek
véleményét az elfogadás előtt  ismertetni kell  a képviselő-testülettel,  ezután fogadható el  a
kézikönyv. A kézikönyv elfogadása után kezdődhet meg a településképi rendelet elkészí-
tésének folyamata. A polgármester hasonlóan a kézikönyvhöz társadalmi bevonás keretében
előzetesen teljes körűen tájékoztatja a partnereket a rendelet elkészítésének megkezdéséről. A
javaslatok, észrevételek, vélemények beérkezése után készülhet el a településképi rendelet,
amelyet szintén partnerségi véleményezésre kell bocsátani, valamint véleményezésre meg kell
küldeni  a  meghatározott  államigazgatási  szerveknek.  A beérkezett  vélemények ismertetése
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után fogadható el  a  településképi  rendelet.  Az elfogadott  kézikönyvet,  illetve rendeletet  a
polgármester a kormányrendeletben meghatározott módon közzéteszi, megküldi és elérhetővé
teszi, továbbá gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében
az  önkormányzat  honlapján  nyilvános  értékelő  felület  működtetéséről.  Az  önkormányzati
főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a
képviselő - testülettel.

         Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a
3/2017. (III.17.) ÖK  rendeletét.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hédervár  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.  § (1)  E  rendelet  hatálya  Hédervár  község  (a  továbbiakban:  település)  közigazgatási  területére
vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati
kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának
eljárására terjed ki.
(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;
c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
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2.  § (1)  Hédervár  Község  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  önkormányzat)  a  partnerek
tájékoztatásának elősegítésére a www.hedervar.hu önkormányzati honlapon külön tárhelyet biztosít a
partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelenítése érdekében.
(2) A polgármester a partnereket  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló  kormányrendeletben  foglaltak  szerint,  jelen  rendelet  mellékletében
meghatározott módon tájékoztatja.
(3)  A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról,  a
településrendezési  eszközökről,  a  települési  arculati  kézikönyvről  és  a településképi  rendeletről  az
egyeztetési  eljárás  módjától  és  az  egyeztetés  szakaszától  függően  jelen  rendelet  mellékletében
meghatározott  helyen  és  módon  a  polgármester  az  értelmezéshez  szükséges  részletezettségű  és
szükség  esetén  alátámasztó  munkarészeket  tartalmazó  tájékoztatást  tesz  közzé,  melynek
megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán.
(4) A lakossági fórum meghívóját annak időpontját megelőzően legalább 8 nappal a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.

3. A partnerségi észrevételek, javaslatok közlésének és nyilvántartásának rendje

3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül
észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:
a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,
b) levélben az önkormányzat címére (9178 Hédervár, Fő u. 42.) történő megküldéssel,
c) elektronikus levélben a polgarmester@hedervar.hu e-mail címre történő megküldéssel.
(2) Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok megtételére a
lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott módokon van lehetősége.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének
idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész táblázatban összegzi, amelyet
az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

4. A partnerségi észrevételek, javaslatok dokumentálásának rendje

4.  § (1)  A  határidőben  beérkezett  észrevételeket  és  javaslatokat  az  önkormányzati  főépítész
megvizsgálja,  valamint  véleményezésre  megküldi  a  településfejlesztési  koncepció,  integrált
településfejlesztési  stratégia,  a  településrendezési  eszköz,  települési  arculati  kézikönyv  vagy
településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai álláspontjáról az önkormányzati
főépítészt 5 napon belül írásban tájékoztatja.
(2) Az önkormányzati főépítész a tervezői szakmai vélemény figyelembe vételével valamennyi érdemi
észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő észrevételekre, javaslatokra adott
választ érdemi indokolással kell ellátni.
(3) Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását az önkormányzati főépítész táblázatban
összegzi, amelyet a polgármester közzé tesz a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tárhelyen és erről
hirdetményt  jelentet  meg az önkormányzati  honlapon.  Az  összegzést  tartalmazó táblázatot  az  ügy
aktájában lefűzve meg kell őrizni.
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5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések

5.  § (1)  Valamennyi  elfogadott  koncepció,  stratégia,  településrendezési  eszköz,  települési  arculati
kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyását, kihirdetését követő 15 napon belül a polgármester
az  elfogadott  dokumentumot  teljes  terjedelmében  feltölti  2.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
tárhelyre.
(2) A feltöltésről a polgármester a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé.

6. Záró rendelkezések

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Településszerkezeti Terv elfogadása
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az  Állami  Főépítész  is  megadta  jóváhagyását  az  elkészült  tervezethez.  A szöveges  rész
mindenki számára elérhető, a már sokszor átbeszélt és jóváhagyott terveket tartalmazza.

Határozattervezet

Hédervár község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés, és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott  feladatkörében eljárva a –  mellékletben  szereplő  -  Településszerkezeti
Tervet elfogadja a TH-15-02-05 számú terv T-1  sz. tervlapja szerint,  az ott szereplő
területi fejlesztésekkel

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. 03. 31.

3. Rendeletalkotás a településrendezési terv és a HÉSZ elfogadásáról. 
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Mellékelten küldöm a TÉR-Háló Építésziroda által elkészített Rendezési Tervet, valamint az
Állami Főépítész levelét.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a
4/2017. (III.17.) ÖK  rendeletét a településrendezési terv és HÉSZ elfogadásáról.
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4. Megbízás „Biztonsági Szabályzatok és az Iratkezelési szabályzatok elkészítésére”
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az Informatikai Biztonsági Szabályzatok és az Iratkezelési szabályzatok elkészítése, az ehhez
szükséges  adatbázis,  illetve  dokumentáció  elkészítése,  a  működéshez  szükséges  egyéb
fejlesztési  keretek  kialakításához  kapcsolódó  szakértői  munka  elvégzéséről  kell  dönteni,
melyhez  három  cégtől  kértünk  be  árajánlatot.  A  benyújtott  árajánlatok  alapján  a
legkedvezőbbet a Közinformatika Nonprofit Kft. adta, bruttó 840.000 Ft összegben. (Konwex
Kft. 845.000.-Ft, Diana Holding Kft: 845.000.-Ft).Erre meg van a pénz, pluszba nem kerül az
önkormányzatnak. 

Határozattervezet

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Informatikai  Biztonsági
Szabályzatok  és  az  Iratkezelési  szabályzatok  elkészítésére,  illetve  az  ehhez  szükséges
adatbázis  és  dokumentáció  elkészítésére,  a  működéshez  szükséges  egyéb  fejlesztési
keretek  kialakításához  kapcsolódó  szakértői  munka  elvégzésére  a  Közinformatika
Nonprofit Kft. (képviseli: Jerabek György, 1043 Budapest, Csányi László utca 34.) által
bruttó 840.000 Ft, azaz nyolcszáznegyvenezer forint összegű árajánlatát jóváhagyja.
                       Felelős: polgármester
                       Határidő: 2017. 03. 31.

5. Megbízás „Belső ellenőri feladatok ellátására”
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  belső  ellenőrzés  elvégzéséhez  megbízást  kell  kötnünk.  Jegyző  Asszony  előzetesen
megállapodott a vállalkozóval.
Az összeg (100.000.-Ft) a költségvetésünkben be lett tervezve.

Határozattervezet

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Belső  Ellenőrzés  2017.  évi
ellátására  a  mellékelt  „Megbízási  szerződés  alapján  elkéri  Gyürü  Pétert  a  munka
elvégzésére. Felkéri a polgármestert hogy a szerződést az Önkormányzat nevében írja
alá.

                       Felelős: polgármester
                       Határidő: 2017. 03. 31.

Megbízási szerződés
belső ellenőrzési feladatokra
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amely létrejött egyrészről:
Hédervár Község Önkormányzata
székhelye:9178 Hédervár, Fő utca 42.
adószám:15366935-2-08
számlaszáma:
képviseli: Szabóné Németh Ágnes polgármester – mint megbízó (a továbbiakban Megbízó),

másrészről:
Gyürü Péter e.v. 
székhelye: 9241 Jánossomorja, Felsőlókert u. 35.
adószáma: 66509321 -1- 28
számlavezető pénzintézet neve és számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11737076-20065740
mint megbízott (a továbbiakban Megbízott)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1.  A  Megbízási  szerződés  tárgya  a  Megbízó  belső  ellenőrzési  feladatainak  ellátása  a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározottak szerint. A Megbízott tevékenysége
magában foglalja a Megbízónak a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés

a) pontjában meghatározott szabályszerűségi ellenőrzését;

b) pontjában meghatározott pénzügyi ellenőrzését;

c) pontjában meghatározott rendszerellenőrzését;

d) pontjában meghatározott teljesítmény-ellenőrzését;

e) pontjában meghatározott informatikai rendszerek ellenőrzését, valamint

a  370/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  22.  §-ában  foglalt  belső  ellenőrzési  vezetői
feladatok

ellátását is.

A Megbízott  által  a  fent  meghatározott  ellenőrzés  elvégzéséhez  biztosított  a  hatályos
jogszabályoknak megfelelő szaktudása.

A Megbízott a megbízást jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy
tudomásul  veszi,  a  megbízást  a  Megbízó  utasításai  szerint  és  a  megbízói  érdekeknek
megfelelően, személyesen, vagy alvállalkozó igénybevételével köteles teljesíteni.

Megbízott  kijelenti,  hogy az  általa  foglalkoztatott  alvállalkozó szaktudása,  képesítése,
szakmai  végzettsége  megfelel  a  370/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  24.  §-ában
foglaltaknak.

A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a szerződéses viszony fennállása során –
előzetes értesítés nélkül – bármikor ellenőrizheti a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.
§-ában meghatározott előírásoknak történő megfelelőséget.

A belső ellenőrzési tényleges feladatellátással kapcsolatban a tevékenységet a Megbízott
által igénybe vett alvállalkozó látja el a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. §, illetve a
Megbízó hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján.
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2. A szerződés tárgya különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  21.  §-ban  meghatározott
feladatellátás. Ennek keretében a feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Vizsgált intézmény Feladat Munkaidő
igény

Teljesítés
ütemezése

Bruttó Ft

Hédervár Község
Önkormányzata

Tárgyi eszközök,
készletek

elszámolása,
nyilvántartása,

eljárásrendjének
szabályozása és

végrehajtása.

5 revizori nap
2017.

augusztus-
szeptember

hónap

100.000,-

Mindösszesen nettó 100.000,- Ft + 0 % ÁFA, bruttó 100.000,- forint, azaz Százezer 
forint.

3. Jelen szerződés egyben MEGÁLLAPODÁS a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 16. § (4)
bekezdés alapján arra vonatkozóan, hogy a megbízott a belső ellenőrzési feladatellátással
kapcsolatban a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §-ban rögzített feladatokat is ellátja
a  Belső  Ellenőrzési  Kézikönyv  szerint.  A feladat  ellátásával  kapcsolatban  a  Megbízó
hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyve az irányadó.

A belső ellenőrzési vezető  dr. Dudás Eszter jogász, belső ellenőr (regisztrációs száma:
5115650). A szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet a belsőellenőrzési vezető
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott végzettségét igazoló okiratai
(1.melléklet).

4. A Megbízó a belső ellenőri jelentésről, megállapításokról és javaslatairól írásbeli jelentés
összeállítását 1 példányban kéri. A Megbízó esetenként kikérheti a Megbízott véleményét a
gazdálkodást érintő kérdésekben is.

5. A Megbízó biztosítja a Megbízott részére mindazokat az információkat, dokumentumokat,
amelyek  a  Megbízott  feladatainak  ellátásához  szükségesek  (pénzügyi,  számviteli
okmányok, nyilvántartások, intézményvezetői és felügyeleti szervi rendelkezések stb.).

A Megbízott vállalja, hogy eredeti dokumentumot csak kivételes indokolt esetben, másolat
hátrahagyásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével szállít el.

A Megbízott vállalja, hogy a részére eredetiben átadott adatokat, adathordozókat a jelen
szerződésben  vállalt  feladatok  a  Megbízó  által  igazolt  teljesítését  követően  az  átadás-
átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a Megbízó részére.

A Megbízott vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen
szerződésben vállalt  feladatok  a  Megbízó  által  igazolt  teljesítését  követően  oly módon
megsemmisíti,  hogy azokat a későbbiekben ne lehessen helyreállítani;  figyelembe véve
azonban a vonatkozó iratmegőrzési szabályokat.

A Megbízó  a  Megbízott  munkájának  ellátásához  Hivatali  helyiséget  biztosít,  valamint
lehetővé teszi az irodatechnikai eszközök használatát.

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad,
a Megbízottal együttműködik.
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6.  A  szerződő  felek  kötelezettséget  vállalnak  azért,  hogy  a  megbízás  teljesítése  során
tudomásukra  jutott  valamennyi  nem  közérdekű,  nem  nyilvános  adatot  és  információt,
állam,  szolgálati-  vagy üzleti  titkot  szerzői  vagy  szomszédos  jogok  által  védett  jogot,
módszert, technológiát és know-how-t bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával
kezelnek,  azokat  kívülálló  személyeknek  nem teszik  hozzáférhetővé.  A szerződő  felek
elismerik,  hogy  minden,  a  titoktartási  kötelezettség  megszegésével  okozott  kárért
felelősséggel tartoznak.

A Megbízott  bizalmasan  kezel  minden,  a  feladat  végrehajtása  során  tudomására  jutott
szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megbízó felhatalmazása nélkül
ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

A felek tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személyek, illetve az ellenőrzött
szerv, szervezeti egység jogait és kötelezettségeit a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 25-
28. §-ai  rögzítik,  amelyek rendelkezései  jelen jogviszony tekintetében is  irányadóak és
kötelezőek.

7. A Megbízott a feladatellátással kapcsolatban a következőket tudomásul veszi:
 a tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jog-

szabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamato-
san gondoskodik;

 a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ide értve a Ptk. szerinti közvet-
len hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi előírásokkal ellentétes
módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szerve-
zet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használ-
hatja fel.

 a médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok szer-
kesztetlen, vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok bármely ré-
szei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle beazonosításra alkalmat-
lan formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem teheti köz-
zé.

 szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat –
akár feldogozott adatként is –, előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megbízó-
nak.

A Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízónál érvényben lévő és általa megismert, jelen
szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve
betartatásáért.

8. A szerződés időbeli hatálya:
Jelen szerződés 2017. március hó 17. napjától kezdődően 2017. év október hó 31. napjáig
tart.

A Megbízó a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali
hatállyal történő felmondására, egyébként a szerződés tartalmának megváltoztatásáról, a
szerződés  módosításáról  a  szerződő  felek  csak  írásban,  közös  megállapodással
rendelkezhetnek.

9. A Megbízottat a szerződésben megjelölt feladatok ellátásáért a következő díjazás illeti: az
ajánlati árnak megfelelően, a 2. pontban felsorolt feladatok ellátásáért, a 10. pont szerinti
számlázás alapján mindösszesen bruttó 100.000,- Ft, azaz Százezer forint.
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10.  A Megbízott  a  2.  pontban  részletezett  feladatellátást  az  éves  ellenőrzési  tervnek  (2.
melléklet)  megfelelő  ütemezésben,  legkésőbb  október  31.  napjáig  végzi.  Megbízott  az
ütemezésnek megfelelően, a jelentés megküldésével egyidejűleg megküldi a munkadíjról
kiállított számlát a Megbízó részére.

11. A Megbízott által kiállított számla ellenértékét Megbízó a számla kézhezvételét követő 15
napon belül átutalja a Megbízott számlaszámára.

A jelen szerződés 4 számozott oldalból és 1 db mellékletből áll, 3 példányban készült.

A felek  a  szerződést,  mint  akaratukkal  mindenben  egyezőt  aláírják.  A szerződésben  nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

…………………………………………..
Hédervár Község Önkormányzata

Megbízó
képviseli: Szabóné Németh Ágnes polgármester

…………………………………………..
Gyürü Péter e.v.

Megbízott

Jogilag ellenjegyzem:

…………………………………………….
                             jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………………………..
                   gazdasági vezető

6. 2017. évi közbeszerzési Terv
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A 2015. évi CXLlII. törvény ( a továbbiakban : törvény) a közbeszerzésekről előírja, hogy az
Ajánlatkérők minden év március 31-ig köteles éves közbeszerzési tervet készíteni, majd azt a
Közbeszerzési Hatóság adatbázisában közzétenni az adott évben tervezett közbeszerzéseikről.

A törvény 42. § (1) bekezdése kimondja:
„Az  5.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  ajánlatkérők  -  a  központi  beszerző  szervek
kivételével  -  a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31.  napjáig  éves  összesített
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közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről.  A  közbeszerzési  tervet  az  ajánlatkérő  legalább  öt  évig  megőrzi.  A
közbeszerzési terv nyilvános. 
(2)  A  közbeszerzési  terv  elkészítése  előtt  az  ajánlatkérő  indíthat  közbeszerzési  eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre  vagy  a  tervben  foglaltakhoz  képest  módosított  közbeszerzésre  vonatkozó
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
(4)  Az  ajánlatkérő  köteles  a Közbeszerzési  Hatóság vagy a jogszabályban az  ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. „

A közbeszerzési tervet a törvény 43. § (1) alapján a tervet a honlapon szerepeltetni kell:
 
„Az  ajánlatkérő  köteles  a  Közbeszerzési  Hatóság  által  működtetett  Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni 
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
„

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2017.
évre szóló közbeszerzési tervét.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. március 31.

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

A Hédervár, Kisrét utcai játszótér fajátékai javítása vagy cseréje indokolt balesetveszély miatt.
Kettő darab 230 cm hosszú oszlop, valamint 4 db 90 cm hosszú lépcső rúd cseréje feltétlenül
indokolt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hédervár, Kisrét utcai játszótéren
található  fajátékok,  cseréjére,  felújítására  95.000.-Ft  +  Áfa  kifizetését  rendeli  el  a
tartalék terhére. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 11.
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8. Buszmegálló felújítása
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A korábban megrongált buszváró faszerkezetének javítása és a plexi cseréje szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Hédervár,  Kisrét  utcai
buszmegálló felújítására, a kitört lambéria fal javítására, az eltört plexi fal cseréjére
30.000.-Ft + Áfa kifizetését rendeli el a tartalék terhére. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 11.

9. Seres Csaba kérelme
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Seres Csaba és Seresné Domina Teréz kérelmezők  2016. évben megvásárolták Hédervár, 203
hrsz.  alatt  szereplő telket.  A szerződésben összközműves megjelenés szerepel, ezen ők azt
értették, hogy a szolgáltatások már a telken belül vannak, csak most szembesültek azzal, hogy
az utcán halad a közmű és nekik be kell vezetniük.  A vevők becsapva érzik magukat, ezért
kérik hogy az önkormányzat  finanszírozza a bekötési  munkák költségeit.  Nem javaslom a
kérelmük teljesítését, mert – véleményem szerint - az eladás során nyilvánvaló volt hogy hol
vannak a közművek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  Seres  Csaba  és  Seresné  Domina
Teréz kérelmét elutasítja. Nem járul hozzá a kérelmezők által 2016. évben megvásárolt
Hédervár,  203  hrsz.  alatt  szereplő  telek  önkormányzat  költségén  történő
közművesítéséhez. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 03. 23.

10. Telekvásárlási kérelem 
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester 
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A néhány napja visszavásárolt  199/6 hrsz-ú telkünkre jelentkezett Brunner Károly (Brunner
Bt.),  hogy  szívesen  megvásárolná  2.8  millió  forintért.  A  mellette  található  200
négyzetméterrel  nagyobb telket 3 millió forintért  adtuk el.  Ugyanolyan négyzetméter árral
számolva ennek a teleknek 2.55 millió Ft körül lenne az ára, tehát szerintem a 2.8 millió jó
vételárnak számít.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  adásvételi  eljárás  keretében
értékesíti  a  Hédervár 199/6  hrsz-ú  területet.  A telket  Brunner Károly  (Brunner Bt.)
részére brutto 2.800.000.-Ft vételi ár ellenében adja el.  Felkéri a polgármestert,  hogy
nevezettekkel az adásvételi szerződést kösse meg és azt az Önkormányzat nevében írja
alá. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017.  06. 30.

11. Kiegészítő táblák beszerzése
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A hatóság  7  db  kerékpár  út  előjelzésére  szolgáló  kiegészítő  tábla  kihelyezésére  kötelezte
önkormányzatunkat.  A  táblákat,  valamint  a  rögzítésükhöz  szükséges  bilincskészletet
megrendeltük, megvásároltuk. Ennek jóváhagyását kérem a testülettől.

Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  kerékpár út  előjelzésére  7  db
kiegészítő  tábla,  valamint  az  ehhez  tartozó  7  pár  bilincskészlet  beszerzésére  bruttó
36.005.-Ft kifizetését rendeli el a tartalék terhére. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 03. 21.

12. TÉR-HÁLÓ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ KFT. megbízási díja
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

Az  Önkormányzat  2013.  december  03.  napján  kötötte  meg  a  TÉR-HÁLÓ  ÉPÍTÉSZ
TERVEZŐ KFT-vel a szerződést a rendezési terv elkészítésére. A megállapodás alapján az
utolsó részlet bruttó 825.500.-Ft amelynek kifizetésére kérem a testület jóváhagyását.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a megkötött megállapodás alapján
a TÉR-HÁLÓ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ KFT részére bruttó 825.500.-Ft kifizetését rendeli
el a tartalék terhére. 
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Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 03. 31.

13. A Kormányhivatal zárt ülés tartásával kapcsolatos javaslata
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Kormányhivatal GYB-04/633-2/2017. számú levelében a Hédervár Község Önkormányzat
képviselő-testülete  Kulturális,  Oktatási  és Szociális Bizottsága 2017. 01. 26. napján tartott
nyilvános ülésén elfogadott 3/2017. (I. 26.) számú határozata alapján a következő javaslatot
fogalmazta meg.  A bizottság önkormányzati  hatósági  ügy tárgyalásakor a Mötv.  46.  § (2)
bekezdése a) pontja és 60. §-a rendelkezései alapján zárt  ülést  tartson.  A jegyzőkönyvben
valóban az szerepel, hogy rászorultság alapján történt a Kastély tulajdonosa által felajánlott
tűzifa kiosztása ezért javaslom, hogy a testület fejezze ki a egyetértését a Kormányhivatal
javaslatával kapcsolatban

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei
Kormányhivatal  GYB-04/633-2/2017.  számú  levelében  megfogalmazott  javaslattal
egyetért,  és  a  jövőben  önkormányzati  hatósági  ügy  tárgyalásakor a  Mötv.  46.  §  (2)
bekezdése a) pontja és 60. §-a rendelkezései alapján zárt ülést fog tartani. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 03.

14. A Hédervár 199/3. hrsz alatt felvett telek értékesítése.
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A korábban hozott  döntésünk alapján a  Hédervár  199/4 hrsz alatt  felvett  telek  eladásáról
döntöttünk Krucsó István és Krucsóné Bak Ágnes részére. A vevők módosították a kérelmüket
és szeretnék a szomszédos, 199/3 hrsz alatt felvett telket megvásárolni.  

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 197/2016. (X.25.) önkormányzati
határozatát visszavonja és adásvételi eljárás keretében értékesíti a Hédervár 199/3. hrsz
alatt  felvett  területet.  A telket  Krucsó István és  Krucsóné Bak Ágnes részére  brutto
3.000.000.-Ft vételi ár ellenében adja el. Felkéri a polgármestert, hogy nevezettekkel az
adásvételi szerződést kösse meg és azt az Önkormányzat nevében írja alá. 
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Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 05. 20.

15. Pályázat – Bethlen Gábor alapítványhoz.
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Testvértelepülési  kapcsolatok  ápolására  jelent  meg  egy  pályázat,  aminek  igazából  nincs
önrésze. Javaslom, hogy próbálkozzunk meg vele.

Határozattervezet

Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  pályázni  kíván a  Bethlen  Gábor
alapítványhoz,  100%-os  támogatást  kérve  testvértelepülési  kapcsolatok  ápolására.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot az önkormányzat nevében készítse le,
és nyújtsa be. 

Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 05. 20.

16. Pályázat – BM pályázatra.
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        
Szintén megjelent egy pályázat belterületi utak, járdák felújítása tárgyában. Viszonylag kicsi
önerőre van szükség, ezért javaslom ezt is elfogadásra.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  pályázni  kíván  a
Belügyminisztérium  által  kiírt  pályázatra,  belterületi  utak  felújítása  tárgyában.  A
pályázat  85%  támogatásban  részesíthet.  A pályázathoz  szükséges  15%-os  önerőt  az
önkormányzat a tartalék terhére biztosítja. 

Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 05. 20.

17. Pályázat – Közkonyha felújítására
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        
Elég  sok  javítani  és  felújítani  való  van  az  iskola-óvodánál  működtetett  közkonyhánál.
Szeretném javasolni, hogy ezt a pályázatot is nyújtsuk be. 

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete nem kíván pályázni  „Közkonyha
kialakítása” ügyében. 

Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 05. 20.
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18. Kont fához tájékoztató tábla lefordítása,      
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        
Az  alpolgármester  úr  többször  kezdeményezte  a  Kont  fánál  található  tájékoztató  táblán
található szöveget magyar nyelvre fordítását. Ezt követően vállalkozása elkészítené a táblát a
szöveg pontos ismeretében. 

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Antóni Istvánnét képviselőt,
hogy a Kont fánál  található tájékoztató  táblán található szöveget  fordítsa le  magyar
nyelvre. Felkéri a testület az alpolgármestert, hogy a táblát készíttesse el. 

Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 05. 20.

19. Megállapodás kölcsönös érdekeken alapuló területhasználatról. 
Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

        
Allard  Mária  Margit  kérelmében  foglaltak  szerint  egy  megállapodás
megkötését javasolja a Hédervár Község Önkormányzata 248/8 hrsz alatt
felvett  belterületi  ingatlana  és  a  saját  tulajdonában található  Hédervár,
247  hrsz  alatt  felvett  belterületi  ingatlan  használata  tárgyában.  A
mellékletben  szereplő  térkép  alapján  a  két  terület  szabálytalan
határvonalának  kiigazítását  szolgálna  az  egyezség,  ami  a  praktikus
használhatóság, az elkeríthetőség szempontjából is előnyösebb megoldás.
A kölcsönös használatra átadás mindkét ingatlan – és mindkét tulajdonos
tekintetében ugyanakkora – 93- 93 m2 - területet jelent. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Hédervár  Község
Önkormányzata  1/1-ed  tulajdonát  jelentő  Hédervár,  248/8  hrsz
alatt felvett belterületi ingatlannak, valamint Allard Mária Margit
tulajdonát  képező  Hédervár,  247  hrsz  alatt  felvett  belterületi
ingatlannak  93-93  m2   területének  egymás  részére  történő
használatba  adása  tárgyában  meghozott  megállapodását
jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
az önkormányzat érdekében és nevében írja alá.

Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 05.
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