
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 08. 18. napján
tartandó rendkívüli ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

1.    Aqua Kft. megbízása (Gördülő Fejlesztési Terv)
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester          
                     Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző    

A Közép-szigetközi szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2017. évi Gördülő Fejlesztési
terve  elkészítéséről,  az  azzal  kapcsolatos  adminisztrációról  szóló   előterjesztés
mellékletként szerepel. Erről történik a döntés

Határozattervezet

1. Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete mint ellátásért felelős - a ví-

ziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)

11. § (2) bekezdése alapján megbízza az Aqua Szolgáltató Kft-t a viziközművek

felújítására, pótlására és beruházására a 2018-2032. évekre vonatkozó gördülő

fejlesztési terv elkészítésével.
2. Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette

és képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos

valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye.
3. A Képviselő-testület kikötés nélkül jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft. által ké-

szített, a viziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2018-

2032. évi gördülő fejlesztési tervet.
4. A Képviselő-testület megbízza Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa

be  a  Magyar Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  részére  a  víziközmű

rendszerek 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervét.

5. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  határozat

megküldésével  értesítse  az  AQUA Szolgáltató  Kft-t,  egyben  felhatalmazza  a

határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására. 

Felelős:   Csapó Imre ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős:   Csanádi Roland alpolgármester az 5. pont vonatkozásában
Határidő: 2017. szeptember 15. 

2.     Fő utca ABC előtt „Megállni tilos táblák” kihelyezése
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        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester   
         
A Fő utcai ABC előtt, valamint a Dohánybolt előtt kettő-kettő darab Megállni Tilos tábla
kihelyezését  javaslom.  Erre  felkérnénk  a  Magyar  Közutat,  hogy  adjon  árajánlatot.
Nyilatkoznunk kell arról, hogy az esetleges költségeket vállaljuk.

Határozattervezet 

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utcai ABC előtt, valamint a 
Dohánybolt előtt kettő-kettő darab Megállni Tilos tábla kihelyezését kéri a Magyar 
Közút Mosonmagyaróvári Üzemmérnökségétől. A kihelyezéssel kapcsolatos költségeket 
a tartalék terhére biztosítja.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2018. 07. 25.

3.  Árajánlat kérése a Fő utcai árok javítása, vízelvezetés
   Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester          

                        Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Fő  utcai  árok  javítása  (1-4)  db  javítása  és  a  Fő  u.  2.  sz.  alatti  ház  előtti  részen
vízlevezető árok szükséges. A munka elvégzésére a 
1. Brunner Bt
2. Soós Sándor Atlasz Kft
3. AUQA Kft

Határozattervezet 

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Fő utcai árok javítása (1-4) db
javítása és a Fő u. 2. sz. alatti ház előtti részen vízlevezető árok építésére a 

1. Brunner Bt
2. Soós Sándor Atlasz Kft
3. AUQA Kft kér árajánlatot

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2018. 08. 25.

4.   Díszterem bérbe adása
Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester                         

               
Tekintettel arra, hogy a Díszterem kiadására kizárólag napi (alkalmi) díj lett megállapítva, és
több táncos aerobikos alkalom van tervben a tavasztól, javaslom, hogy óradíjat is állapítsunk
meg. Magam az 1.500.-Ft/óra bérleti díjat tartom reálisnak. 

 Határozattervezet 
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Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  épületében
található díszterem bérleti díját 1.500.-Ft/ óra mértékben állapítja meg. 

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: azonnal
    
5.   Hédervári Hírforrás tartalma tárgyalása, főszerkesztő kijelölése
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester          
                     Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Elkészült a Hédervári Hírforrás végleges tartalma, annak megtárgyalását és jóváhagyást 
javaslom.

Határozattervezet 

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hédervári  Hírforrás  végleges
tartalmát a bemutatott adathordózón található anyag alapján jóváhagyja. A Hédervári
testület tagjai jelentik a Hírforrás szerkesztőbizottságát. 

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: azonnal

6.   Óvodai étkező kifestése
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester          

Az óvodai étkező és kiszolgáló helyiségei kifestésre kerültek a bekerülési költsége 292.100.-
Ft, amelynek kifizetését kérem engedélyezni Szabó Zoltán festő részére.

Határozattervezet 

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  óvodai  étkező  és  kiszolgáló
helyiségei kifestésre bruttó 292.100.-Ft kifizetését rendeli el a tartalék terhére.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 08. 25.

7.   Védőnői váró és rendelő burkolatcsere

        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester     

 A védőnői váró és rendelő burkolásának bekerülési költsége bruttó 150.000.-Ft, amelynek 
kifizetését kérem engedélyezni Takács Vendel részére

Határozattervezet 
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Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  védőnői  váró  és  rendelő
burkolásának  bekerülési  költsége  bruttó  150.000.-Ft  kifizetését  rendeli  el  a  tartalék
terhére

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: Határidő: 2017. 08. 25.

8.   Védőnői váró és rendelő festése
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester  

A védőnői váró és rendelő burkolásának bekerülési költsége bruttó 190.500.-Ft, amelynek 
kifizetését kérem engedélyezni.

Határozattervezet 

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői váró rendelő és pihenő
helyiség festési munkálatainak bekerülési költsége, bruttó 190.500.-Ft kifizetését rendeli
el a tartalék terhére

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: Határidő: 2017. 08. 25.
     
 9.    Önkormányzati cég alapításával kapcsolatos döntések
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester     

A Kft alapításához szükséges a testület döntése, valamint a képviselő kijelölése. 

Határozattervezet 

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Hédervárért  Nonprofit  Kft”
megalapítását  határozza  el  3.000.000.-Ft  jegyzett  tőkével.  A  megalapítás  során  a
testületet teljes joggal felruházva Csanádi Roland alpolgármester képviseli.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: Határidő: 2017. 08. 25.

10.   Hivatal mögötti térvilágítás javítása
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester     

A hivatal  mögötti  villanyoszlopok és  azon  található  világítótestek  javítása  rendbehozatala
szükséges.  A munka  elvégzésére  124.460.-Ft  kifizetését  kérem engedélyezni  a  vállalkozó
részére.

Határozattervezet 
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Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatal mögötti villanyoszlopok és
azon  található  világítótestek  javítása  rendbehozatalára  bruttó  124.460.-Ft  kifizetését
rendeli el a tartalék terhére.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: Határidő: 2017. 08. 25.

11.  Ravatalozó statikai tervek készítése.
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester     

A  tervezett  ravatalozó  építéséhez  szükséges  statikai  számítás  engedélyezési  tervekhez:
Tetőszerkezet  méretezés,  rácsostartó  számítás.  Alubordák,  pillérek  méretezése,  alapozás  +
tartószerkezeti műszaki leírás elkészítéséhez szükséges 90.000.-Ft munkadíj kifizetését kérem
engedélyezni a vállalkozó részére.

Határozattervezet 

Hédervár község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tervezett  ravatalozó építéséhez
szükséges  statikai  számítás  engedélyezési  tervekhez:  Tetőszerkezet  méretezés,
rácsostartó  számítás.  Alubordák,  pillérek  méretezése,  alapozás  +  tartószerkezeti
műszaki  leírás  elkészítéséhez  szükséges  90.000.-Ft  kifizetését  rendeli  el  a  tartalék
terhére.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: Határidő: 2017. 08. 25.

12.   SZMSZ módosítása     
  Előadó: Csanádi Roland alpolgármester

A már korábban egyeztetettek alapján előterjesztem az új SZMSZ szövegét, augusztus 22.
napjától léptetnénk életbe az új szabályzatot. 

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzata a melléklet szerint megalkotta Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.

13.  Anyakönyvi rendelet módosítása
Előadó Csanádi Roland - alpolgármester          

                  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az elmúlt  testületi  ülésen  elfogadott  anyakönyvi  rendeleti  módosítása  szükséges  a  jegyző
asszonnyal  egyeztettek  szerint.  Szeptember  04.  napjától  léptetnénk  életbe  a  csökkentett
díjakat. 

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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15/2017. (VIII.19.) 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

14. Egyebek: 

 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati tennivalók
 Törvényességi felhívás
 Energetikai pályázat

 

Hédervár, 2017. augusztus 13.

                                                                        Csanádi Roland alpolgármester
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