
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 07. 20. napján
tartandó rendkívüli ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

1. Együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó Csanádi Roland - alpolgármester          

                   Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az alábbi megállapodás megkötésére tett javaslatot a kórház. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Karolina Kórház-Rendelőintézet (cím: 9200 Mosonmagyaróvár,
Régi  Vámház  tér  2-4.,  adószám:  15367417-2-08),  továbbiakban  Pályázó,  másrészről
……………. (település)  Önkormányzata  (cím:………………,  adószám:  ……….-…-……)
továbbiakban Önkormányzat között a mai napon és az alábbiak szerint.

Előzmény:  A Pályázó  indulni  kíván  az  EFOP-1.8.20-17 kódszámú  „Az  alapellátás  és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése
a mentális egészség területén”  című pályázaton  (továbbiakban: projekt), melynek célja a
mosonmagyaróvári  járásban  működő  egészségfejlesztési  (EFI)  iroda  mentális
egészségfejlesztés funkcióval való bővítése.

1. Jelen  együttműködési  megállapodás  aláírásával  a  Pályázó  vállalja  az  EFI  iroda
mentális egészségfejlesztési funkcióval történő bővítését a projekt keretében, illetve
vállalja  működtetését  és  fenntartását  a  pályázati  felhívásban  megjelölt  szakmai
céloknak  és  elvárásoknak  megfelelően.  Az  EFI  hozzájárul  a  lakosság  egészségi
állapotának  javításához,  intézményi  hátteret  biztosít  a  betegségmegelőzési,
egészségfejlesztési  tevékenységhez,  valamint  aktívan működteti,  tartós helyi,  járási
hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.

2. Az  Önkormányzat  támogatja  a  Pályázó  projektjének  megvalósítását  a  pályázati
felhívásban megjelölt szakmai céloknak és elvárásoknak megfelelően.  A felek ennek
érdekében együttműködnek.

3. a Pályázó tájékoztatást nyújt az Önkormányzat számára a projekt keretében, az általa
megvalósítandó  szakmai  programok  részleteiről,  az  EFI  által  kínált  lelki
egészségfejlesztéssel  bővített  szolgáltatásokról,  illetve  az  Önkormányzat
bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.

4. A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Önkormányzat  által  képviselt  település
lakossága  egészségi  állapotának  javítása  érdekében,  a  betegségmegelőzés,
egészségfejlesztés tevékenységet aktívan, szoros együttműködésben valósítják meg a
projekt keretében, azzal, hogy az Önkormányzat számára ez anyagi kötelezettséggel
nem jár.
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A felek a fenti megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Határozattervezet

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja   a  mellékelt
megállapodás megkötését, felhatalmazza az alpolgármestert,  hogy a megállapodást az
önkormányzat nevében írja alá.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 07. 28.

2.   Göndöcs László hozzájárulási kérelme
Előadó Csanádi Roland - alpolgármester 
         
A kérelmező a Hédevár-Héderfája testvértelepülési kapcsolatok ápolása során megvalósult
kirándulás utiköltségére kér támogatást. 

Határozattervezet „A”

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ………-Ft  támogatást  nyújt
Göndöcs László részére Hédevár-Héderfája testvértelepülési kapcsolatok ápolása során
megvalósult kirándulás utiköltségére.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 07. 28.

Határozattervezet „B”

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  nyújt  támogatást  Göndöcs
László  részére  Hédevár-Héderfája  testvértelepülési  kapcsolatok  ápolása  során
megvalósult kirándulás utiköltségére.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 07. 28.

3.  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó Csanádi Roland - alpolgármester          

                  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  alapdokumentuma  a  Társulási  Megállapodás.  A
Megállapodásban rögzítettek biztosítják a tagok részére nyújtott szolgáltatások legitimitását és
a  hozzájuk  kapcsolódó  állami  támogatásokat.  A Társulási  Megállapodás  jóváhagyásához,
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módosításához,  vagy  a  társulás  megszüntetéséhez  a  társulásban  részt  vevő  képviselő-
testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  döntése  szükséges  (2011.  évi
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés).

Ásványráró Község Önkormányzata a 36/2017.(V.29.)határozatávalúgy döntött, hogy
2018. január 1. napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, az idősek 
szakosított ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár,
Soproni u. 65.); Idősek Otthona(9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.); Idősek 
Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásait.

Mosonszolnok Község Önkormányzata a 137/2017.(VI.12.)Kt.határozatával úgy 
döntött, hogy 2018. január 1. napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár 
Térségi Társulás által fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen 
keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: Idősek Otthona (9200 
Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) intézmény szolgáltatásait.

VárbalogKözség Önkormányzata az 56/2017.(V.30.) önkormányzati határozatával, 
úgy döntött, hogy 2018. január 1. napjától igénybe kívánja venni a Mosonmagyaróvár 
Térségi Társulás által fenntartott Család-és Gyermekjóléti Központ – Gyermekek 
Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) által biztosított 
szolgáltatást.

A  feladatellátás  vállalásához  szükséges  valamennyi  tagtelepülés  képviselő-testületének
minősített többséggel meghozott egyetértő határozata.

Határozattervezet
 

1. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  Társulási  Megállapodása,2018.  január  1.
hatállyal  kiegészüljön  Ásványráró  Község  Önkormányzata  csatlakozásával,
aMosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  által  fenntartott,  Kistérségi  Egyesített
Szociális  Intézményen  keresztül,  az  idősek  szakosított  ellátását  biztosító:
„Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár,  Soproni  u.  65.);  Idősek
Otthona(9200  Mosonmagyaróvár,  Lengyári  u.  2.);  Idősek  Gondozóháza  (9200
Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásaihoz.

2. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  Társulási  Megállapodása  2017.  január 1.
hatállyal  kiegészüljön  Mosonszolnok  Község  csatlakozásával,  a
Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  által  fenntartott,  Kistérségi  Egyesített
Szociális Intézményen keresztül, az idősek szakosított ellátását biztosító: Idősek
Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) intézmények szolgáltatásához.

3. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár Térségi  Társulás  Társulási  Megállapodása,  2018.  január 1.
hatállyal  kiegészüljön  Várbalog  Község  Önkormányzata  csatlakozásával,  a
Mosonmagyaróvár Térségi  Társulás  által  fenntartott,  Család-és  Gyermekjóléti
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Központ – Gyermekek Átmeneti Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u.
2.) által biztosított szolgáltatáshoz.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás
elnökét tájékoztassa és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást
aláírja.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 07. 28.

4.   Burkolt belterületi vízelvezető árok javítása – szándéknyilatkozat.
Előadó Csanádi Roland - alpolgármester          

               
Megállni tilos tábla kihelyezését kérték a Hédervár, Fő út 14. számú ház elé, tekintettel arra,
hogy  az  út  átellenes  oldalán  működő  dohánybolt  miatt  a  járművek,  tehergépjárművek  a
padkán megállnak és a padkát, belterületi vízelvezető árkot szétjárták.

Az útszakaszon kétoldali kerékpársáv van, melyet táblával is jelezve van.

Tény,  hogy a kerékpársáv  burkolati  jelei  kopottak  és  a  közúti  jelzőtáblából  is  hiányzik  a
kerékpár  piktogram.  Ezen  hiányosságoktól  függetlenül  a  kerékpársáv  felismerhető  és
egyértelmű, mivel annak a vége nincs jelölve és a kérdéses szakasz előtt a burkolati jel is
látható. Sajnos az ív belső oldalán a járműforgalom jobban koptatja.

A kerékpársáv festése ez év november 10-ig várható, míg a jelzőtábla felújítását a Magyar
Közút végzi.

A KRESZ 40.§(5)c) és l) pontjaiban foglaltak értelmében tilos megállni beláthatatlan ív belső
oldalán és kerékpársávon.

„Megállni  tilos”  jelzőtábla  kihelyezését  indokolatlannak  tartják,  mivel  a  szabálysértőkkel
szemben a Rendőrhatóság eljárhat a KRESZ írott szabályainak értelmében.

A burkolt  belterületi  vízelvezető árok üzemeltetése Önkormányzati  feladat,  míg a padka a
Magyar Közút kezelésében van. A padka és árok tönkretételéről az önkormányzat és a Magyar
Közút  nem  tehet,  viszont  a  javítását  el  kell  végezni.  Célszerű,  hogy  a  munkákat  közös
feladatként  kezeljük.  A  helyreállításokat  a  Magyar  Közút  végezné  el.  A  költségek
megosztására vonatkozóan visszajelzés esetén árajánlatot készítenek. Az árajánlat elfogadása
és megrendelése esetén a szükséges munkát a cég elvégzi.   A padka helyreállítását csak az
árok rendbetételét követően lehet kivitelezni.

 Határozattervezet 

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kifejezi  azon  szándékát,  hogy  a
Hédervár, Fő út 14. számú ház közelében a belterületi vízelvezető árok, valamint az ott
található padka javítását a Magyar Közút közreműködésével közösen végzi el. Felkéri a
társaságot, hogy az Önkormányzatot terhelő javítás elvégzésére készítsen árajánlatot. 

elelős:  Csanádi Roland alpolgármester
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Határidő: 2017. 07. 28.
    
5.   Anyakönyvi rendelet módosítása

Előadó Csanádi Roland - alpolgármester          
                  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző: Az elmúlt testületi ülésen elfogadott anyakönyvi rendeleti
módosítások  hatályba  lépetetése  később  történne  meg  a  már  nyári  időszakra  bejegyzett
házassági  szándékok figyelembe vétele  miatt.  Javasoljuk a  2017.  09.  01.  napjától  történő
hatályba léptetést.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017. (VII.21.) önkormányzati rendelete

   
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – módosította
10/2017. (V.29.) ÖK  rendeletét a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, 
és az azokért fizetendő díjakról

6.   Egyebek.

Hédervár, 2017. július 18.

                                                                        Csanádi Roland alpolgármester sk.
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