
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 04. 10. napján
tartandó soros ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

    1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                       Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetését a 3/2016. (III.03.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 3/2016. (III.03.) számú rendeletével 162.112.349 forint kiadási, 162.112.349

forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá. 

Az  önkormányzat  14/2016.(XI.29.)  önkormányzati  rendelete  185.892.037  forint  bevételi  és

kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A  jelenleg  beterjesztett  költségvetési  rendeletmódosítás,  227.636.918  forint  bevételi  és

227.636.918 forint kiadási főösszegre módosítja.

Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.320.934 forint előirányzattal 

csökkent.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai bevételi előirányzat 87.187 forint előirányzattal 

csökkent, ezen belül:

 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása 111.554 forint támogatással emelkedett a normatíva felmérés 

módosítása miatt.

 B115 Működési célú központosított előirányzatok 24.367 ezer forint előirányzattal 

csökkent, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak (óvodai alkalmazottak) 

bérkompenzációjának megelőlegezés visszavonásából adódik.

B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 2.233.747

forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Hungarikum pályázat értéktár népszerűsítése                                 1.813.850 forint
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- OEP finanszírozás                                                                               158.164 forint

- Közfoglalkoztatással kapcsolatos nyári diákmunka                           255.932 forint

- Étkezési utalvány gyermekvédelmi tám.                                                5.800  forint

- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                           1 forint

B21. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás          19.950.000 forint

         Pályázati támogatás adósságkonszolidációban részt nem önkormányzatok támogatása

B354. Gépjárműadók                                                            426.401 forint

B4. Működési bevételek bevételi előirányzata 4.217.419 forint előirányzattal növekedett

               B401 Készletértékesítés                                           3.500 forint

               B402 Szolgáltatások ellenértéke                          249.419 forint

               B403 Közvetített szolgáltatások ellenérték            82.187 forint

               B404 Tulajdonosi bevételek                                 547.596 forint

               B405 Ellátási díjak                                                337.945 forint

               B407 Áfa visszatérítés                                        1.022.000 forint

               B406 Kiszámlázott áfa                                       1.076.856 forint

               B408 Egyéb kapott kamatok                                     8.137 forint

               B410 Biztosító által fizetett kártérítés                       3.000 forint

               B411 Egyéb működési bevételek                           886.769 forint

B52 Ingatlanok értékesítése                                                 4.811.811 forint

        2 db építési telek, 2 db egyéb ingatlan értékesítés

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                         31.811 forint

        iskolai lesejtezett számítógépek értékesítése

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                            93.424 forint

        Szigvíz Kft. bankszámlazárás                                            53.424 forint

        Falunapi bevétel vállalkozásoktól                                      40.000 forint

B74 Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön                        658.676 forint   

        kamatmentes kölcsön lakosságtól
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B75 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                 3.418.357 forint

egyéb külfölditől kerékpárút pályázat

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés                                            1.195.103 forint

          normatív állami támogatás megelőlegezése

  

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:

K1. Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata összességében 42.704 forint előirányzattal 

csökkent.

Az előirányzat csökkenést egyrészt a reprezentációs kiadások (rendezvények kiadásai), a telefon 

költségek személyi kiadásai, utiköltség térítés kiadásainak növekedése, másrészt a tiszteletdíjak 

csökkenése (átcsoportosítása dologi kiadások közé) eredményezte.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata összességében 426.871 forint 

előirányzattal emelkedett nagy részben a reprezentációs költségek munkaadókat terhelő járulékai

miatt.

K3. Dologi kiadások előirányzata összességében 9.304.690 forint összeggel növekedett.

Kiemelten az alábbiak:

K332 Vásárolt élelmezés

           2016.09.01-től az óvodai étkeztetés is az önkormányzati kiadások között jelentkezik

K334 Karbantartás,kisjavítási szolgáltatások

          aszfaltozás,kátyúzás iskolai terem mennyezet javítás,közösségi ház festési munkái

K337 Egyéb szolgáltatások

          földmunka pihenőhely,színházjegy,szolg,parlamenti belépő,rendezvény szervezés,

          személy szállítás

K35  Különféle befizetések

         adó túlfizetések visszafizetései       

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat 159.430 forint előirányzattal csökkent, 

mivel a rendezvények pl. csökkenő hatású télapó ünnepség, idősek napja nem szociális jellegű 

ellátás, növekvő hatású települési támogatás.
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K5. Egyéb működési célú kiadások /tartalék nélkül / kiadása 797.355 forint előirányzattal 

emelkedett:                 

 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre       442.805 forint

           Kistérségnek átadás, helyi önkormányzatnak

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        404.530 forint

          átadás Piarista Rend, iskolai buszbérlet térítés

K513 Tartalékok előirányzata                                                              28.674.846 forint 

összeggel emelkedett. Nagymértékben befolyásolta a 2016. évben beérkezett pályázati 

támogatás, amelyet 19.950.000 forint, amelyet tartalékba kellett helyezni.

K6. Beruházások előirányzata 1.025.490 forint előirányzattal növekedett

                  K62 Ingatlanok beszerzése  kerítés Tűzoltó szer                       87.917 forint

                  K63 Informatikai eszközök beszerzése szerver gép                417.936 forint

                  K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzés                                     320.310 forint

                          közlekedési tükör,hőmennyiség almérő,trapézpad

                  K67 Beruházás célú áfa                                                            199.327 forint

K7. Felújítások előirányzata 2.100.050 ezer forint előirányzattal növekedett, az óvodai lapos tető

és az önkormányzati hivatal felújításának tervezési kiadásával.

                   K71 Ingatlanok felújítása                                                      2.015.000 forint

                           projekt készítés hivatal,útfelújítás

                   K74 Felújítás célú áfa                                                                 85.050 forint

         Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – módosította
a 3/2016. (III.03.) ÖK  rendeletét.

2.   Szociális rendelet módosítása 
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                    Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Szociális  rendeletet  szeretnénk  módosítani  olyan  módon,  hogy  települési  támogatást
kérőknél  az  egy háztartásban  egy főre  jutó  maximális  jövedelmet  emelnénk  úgy,  hogy a
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jelenlegi  –  öregségi  nyugdíj  minimum  (28.500)  200%-ról  (jelenleg:57.000.-Ft)  emelnénk
250%-ra (jelenleg:71.250.-Ft). Egyedül álló esetén 250%-ról (jelenleg: 71.2500.-Ft) emelnénk
300%-ra (jelenleg:85.500.-Ft).

         Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – módosította
a 4/2015. (II.27.) ÖK rendeletét.

3. Megbízás „Döntés a Ravatalozó építtetőjéről 
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                    Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Néhány napja kaptuk meg csupán a részletes  árajánlatot  az  egyetlen jelentkezőtől,  aki  az
elkészített  terv  szerint  felépítené  a  ravatalozót.  Az  árajánlata  tartalmazza  a  munkálatokat
megelőző bontást,  valamint  az építést  követő tereprendezést,  de a  térkövezést,  valamint  a
kerítés elkészítését is. Az árajánlatot kiegészítvén tájékoztatott arról az esetleges kivitelező,
hogy  részmunkák  elvégzésével  lehetne  csökkenteni  az  összegeget,  amely  jelenleg  bruttó
35.471eFt. A költségvetésünkben 26.170 eFt van elkülönítve erre a célra, amiből a tervezésre
költöttünk el eddig 280 eFt-ot. Szeretném, ha meg tudnánk valósítani ezt a tervet, hiszen már
a  választás  során  ígértük  a  falunak a  ravatalozót.  Sajnos  egy év  alatt  az  építés  költségei
jelentősen emelkedtek, ezért is nagyobb az összeg a korábban megbeszéltnél.
Csak  abban  az  esetben  lenne  ennyi  a  végösszeg,  ha  semmilyen  munkát  nem  tudnánk
másképpen megoldani. Így 9.581 eFt-ot kellene hozzátennünk a tartalékból, de remélhetőleg
ebből  még  több  mindent  meg  tudunk  oldani  saját  egyéb  erőből.  Én  ebben  a  formában
javaslom a szerződés megkötését a vállalkozóval.

Határozattervezet

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete a régi Ravatalozó lebontására és az
új  Ravatalozó  építésére  megbízza  a  Swietelsky  Magyarország  Kft-t az  ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételekkel.

                       Felelős: polgármester
                       Határidő: 2017. 04. 30.

4. Anyakönyvi rendelet módosítása 
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                    Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
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Az  anyakönyvi  rendeletünk  felülvizsgálata  szükséges.  Legfőképpen  a  felhatalmazó  jogi
bevezetőt kell felülvizsgálnunk, azonban a Jegyző Asszony javaslata alapján a szolgáltatási
díjat is javasoljuk 30 eFt-ról 40 e Ft-ra emelni.

         Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – módosította
a 1/2011. (II.15.) ÖK rendeletét.

5. Hársfa utcai járda javítása 
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

         Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Hársfa utca 34. sz. előtt kb 10 cm-rel megsüllyedt a járda. Balesetveszélyes, ezért a javítása
szükséges. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hédervár, Hársfa u 34. sz. előtti
járda javítására  10.000.-Ft kifizetését rendeli el a tartalék terhére. 

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

Határidő: 2017. 04. 30.

6. Nyugdíjba vonuló munkatárs részére ajándék vásárlása
      Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          

                Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Péterfi Jánosné nyugdíjba vonulása alkalmából ajándék vásárlásra szeretnénk kérni 50.000.-
Ft-ot. 

Határozattervezet

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Péterfi  Jánosné  nyugdíjba
vonulása alkalmával 50.000.-Ft felhasználását engedélyezi - a tartalék terhére - ajándék
vásárlására.
                       
Felelős: Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 06. 15.

7. Közmunkás alkalmazása (GINOP 5.1.2 pályázat) 
            Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
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                         Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A GINOP pályázat keretében tudunk felvenni egy munkást, legfőképpen a kulturális feladatok
ellátására, de ilyen formában a hivatali munkában is részt vehet.
A pályázat  keretében  6  hónapot  foglalkoztatjuk,  amiből  4  hónap  költségét  megkapjuk,  a
maradék két hónap költségét saját költségvetésből kell finanszírozni. 
Maximum bruttó 191.000.-Ft/hó adható. A javaslat 150.000.-Ft
2 hónapra 300.000 x 1.22 = 366.000.-Ft

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  366.000.-Ft  felhasználását
jóváhagyja – a tartalék terhére – a Ginop pályázat keretében foglalkoztatott munkás 2
havi bruttó munkabére és annak járulékai fedezetére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. 04. 30.

8. Iskolai kazánok felújítása 
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                           Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az  iskolában  3  kazán  felújítása  javítása  szükséges.  Költségvetésünk  tervezése  során  a
tornacsarnok  teteje  javítására  elkülönítettünk  500.000.-Ft-ot.  Most  a  kazánok  felújítása
indokoltabbnak  tűnik,  az  iskola  szerint  is.  Javaslom,  hogy  az  erre  szükséges  fedezetet,
(500eFt) támogatás keretében biztosítsuk az iskola részére. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Hédervári  Általános  Iskola
részére 500.000.-Ft támogatást biztosít a tartalék terhére. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 17.

9. Rendőrlakások nyílászáró csere 
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                          Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A rendőrlakás nyílászáróinak cseréjére kaptunk egy jónak tűnő árajánlatot . E szerint a 27 db
ablak és 1 db bejárati ajtót cserélné bruttó 1.315.990.-Ft-ért.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Hédervár,  Rendőrlakás
nyílászáróinak cseréjére (27 db ablak, 1 db bejárati ajtó) bruttó 1.315.990.-Ft kifizetését
rendeli el a tartalék terhére. 
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Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 30.

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

2017-ben minden magyarországi településnek feladata az ÚJ TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI
ESZKÖZÖK KIDOLGOZÁSA. Ennek szükségességéről a településkép védelméről szóló
2016.  LXXIV.  törvény,  illetve  ezzel  összefüggésben  a  314/2012.  (XI.8.)  kormányrendelet
rendelkezik. 

A hivatkozott  jogszabályok  értelmében  minden  településnek  2017.  október  1-ig el  kell
készítenie

 a településképi rendeletét;
o a településképi követelmények meghatározásával,
o a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásá-

val,
o az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.

 a településképi arculati kézikönyvét, valamint a 
 helyi értékeket hordozó épületek jegyzékét és annak védelméről gondoskodó szabály-

zati előírásokat.

Mindezek  finanszírozásához  a  Miniszterelnökség  támogatást  is  fog  nyújtani,  ami  egy-két
héten belül kerül publikálásra.

A  Terra  Stúdió  Kft.  a  településképvédelmi  eszközök  elkészítésében,  szükség  esetén  a
településrendezési eszközök módosításában nyújt segítséget az Önkormányzat számára. 

    egyrészt vállalkoznak a település Arculati Kézikönyvének elkészítésére
    tudnak ajánlani olyan személyt, aki legalább arra a pár hónapra el tudja vállalni a 

főépítészi teendőket, amíg a rendelet elkészül (elvileg erre a Miniszterelnökség fog 
biztosítani valamilyen forrást is a települések számára, ami a kisebb települések 
számára óriási segítség lehet), s vele együtt dolgozva készítenénk el komplexen a 
csomagot

A településképi arculati  kézikönyv elkészítésére a tervek szerint kapunk 800.000.-Ft +Áfa
finanszírozást.  Ezt  az  összeget  egyébként  lakosságszámtól  függetlenül  minden  település
megkapja.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv
elkészítésére megbízza a TERRA STÚDIÓ KFT-t. A munka díjazására 800.000.-Ft + Áfa
kifizetését rendeli el a tartalék terhére. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester          
Határidő:2017. 09. 01.
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11. Településüzemeltetési feladatok ellátása
              Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                            Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az előzetes megbeszélések alapján a településüzemeltetési feladatok ellátására megbízzuk az
alpolgármestert  azzal,  hogy az  esetleges  vásárlások,  finanszírozások,  de  minden költséget
igénylő intézkedés esetén meggyőződik arról, hogy a költségvetési rendelettel összhangban
álljon az esetleges kifizetés.

Határozattervezet

Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a településüzemeltetési  feladatok
teljes körű ellátására megbízza az alpolgármestert azzal, hogy 

1. az  esetleges  vásárlások,  finanszírozások,  de  minden  költséget  igénylő
intézkedés  esetén  meggyőződik  arról,  hogy  a  költségvetési  rendelettel
összhangban álljon az esetleges kifizetés. 

2. kötelezettség vállalásokat minden esetben ellenőrzi és kézjegyével ellátja

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
                Csanádi Roland alpolgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: folyamatosan.

12. Fűkasza és magasnyomású berendezés vásárlása
       Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                     Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Csanádi Roland alpolgármester úr kezdeményezte 2 gép vásárlását. Előadta, hogy nagyon sok
tennivaló van a faluban, ezért javasolta egy magasnyomású tisztító berendezés, valamint egy
fűkasza beszerzését. A fűkasza megvásárlására még nem biztos, hogy szükség lesz, hiszen
igyekszik megjavíttatni a régi fűkaszát.  Ha megnyugtatóan sikerül azt  rendbe hozni akkor
nem lesz most szükség rá, de lehetőségként kéri a döntés meghozatalát.  Az iskola kerítését,
bejárati kapuját meg kell javítani! kér ajánlatot, nem nagy dolog, csak bosszantó, hogy az
iskola kaput nem lehet bezárni, illetve lyukak vannak a kerítésen.

Határozattervezet

Hédervár Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a településüzemeltetési  feladatok
ellátása érdekében 

 egy darab fűkasza beszerzését engedélyezi 180.000-Ft + Áfa értékben a tartalék
terhére

 egy darab magasnyomású tisztítóberendezés beszerzését engedélyezi 70.000-Ft +
Áfa értékben a tartalék terhére

Felelős:   Csanádi Roland alpolgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: 2017. 05. 20.
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13. Kérelem önkormányzati teher törlésére (hrsz: 47/21)
             Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                          Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A telket  2000-ben  adta  el  az  önkormányzat  a  tulajdonosoknak.  (Bekő  Boglárka,  Bekő
Benjamin) Bekő József holtig tartó haszonélvezeti joga bejegyzésével. A szerződésben 3 éven
belüli  beépítési  kötelezettség  lett  kikötve.  Ennek  ellentételezésére  a  tulajdoni  lapra
természetesen elidegenítési tilalom lett bejegyezve. A beépítés még a mai napig nem történt
meg,  azonban  egy  telekalakítási  eljárás  megvalósítása  miatt  kérik  a  teher  törlését.  A
testületnek döntenie kell a kérdésben. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  nem  járul  hozzá  (hozzájárul)
ahhoz, hogy a Hédervár 47/21 hrsz alatt felevett ingatlanról az önkormányzat javára
bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes polgármester
Határidő: 2017. 04. 17.

14.  Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
         Előadó: Szabóné Németh Ágnes - polgármester          
                        Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A korábban kiírt pályázatra, civil szervezetek részére bejöttek a pályázatok, azok elbírálása
szükséges.  Tekintettel  arra,  hogy  a  pályázatokban  szereplő  összegek  beleférnek  a
költségvetési  rendeletünkben  meghatározott  keretösszegnek,  ezért  javaslom,  hogy  minden
szervezetünk részére ítéljük meg a kért támogatást.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a településen működő civil 
szervezeteket az alábbi támogatásban részesíti:

 Hédervári Egyházközség                                                               500.000.-Ft
 Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány                           854.000.-Ft
 Hédervár Templomaiért Alapítvány                                             300.000.-Ft
 Polgárőr Egyesület                                                                         433.000.-Ft
 Tűzoltó Egyesület                                                                           300.000.-Ft
 Hédervár Községért Közalapítvány                                          1.480.000.-Ft

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatás biztosításáról.

Felelős:   Szabóné Németh Ágnes - polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: 2017. 05. 20.
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15. Bérleti szerződés felbontása
       Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  KROC Kft-vel  2005.  11.  24.  napján  kötött  bérleti  megállapodást  az  önkormányzat,
miszerint a Hédervár 477. hrsz-alatt felvett ingatlanon, amely a Hédervár Fő u. és Radnóti
u. sarkán található a egy reklámtábla elhelyezését biztosítja. Kezdetben az éves bérleti díj
20.000.-Ft volt, majd ez emelkedett 30.000.-Ft-ra. Javaslom a szerződés felülvizsgálatát,
felbontását.

Határozattervezet

      Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a KROC Kft-vel megkötött   
      bérleti szerződés a következő évfordulóval felbontja. Felkéri a jegyzőt, hogy   
      gondoskodjon a szerződés felbontásáról. 

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

Határidő: 2017. 12. 31.

Hédervár, 2017. április 05.

                                                                         Szabóné Németh Ágnes polgármester
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