
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 09. 20. napján
tartandó rendkívüli ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

                  Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás alapdokumentuma a Társulási  Megállapodás,  amely
tartalmazza a tagok számát,  lakosságszámát,  székhelyét,  a társulásra  átruházott  feladat-  és
hatásköröket, a szolgáltatások ellátási módját, a társulási tanács szervezetére és működésére
vonatkozó  szabályokat,  a  gazdálkodásra,  kötelezettségek  gyakorlására  vonatkozó
rendelkezéseket. 

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

Csatlakozási szándék jóváhagyása

Rajka  Község Önkormányzata  a  83/2017.(VI.28.)  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: „Aranykor” Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár,
Soproni u.  65.);  Idősek Otthona(9200 Mosonmagyaróvár,  Lengyári  u.  2.);  Idősek
Gondozóháza (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) intézmények szolgáltatásait.

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

A  jelenleg  hatályos  Társulási  Megállapodást  a  Társulási  Tanács  a  16/2017.(III.14.)TT
határozatával hagyta jóvá. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a
Társulási  Megállapodás  módosítása  és  az  egységes  szerkezetű  Társulási  Megállapodás
elfogadása. (előterjesztés 1. sz. melléklet) 

Határozattervezet 

1. Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár Térségi  Társulás  Társulási  Megállapodása,  2018.  január 1.
hatállyal  kiegészüljön  Rajka  Község  Önkormányzata  csatlakozásával,  a
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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 szolgáltatásaihoz.

2. Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 2018. január 1.
hatállyal az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  alpolgármestert,  hogy  döntéséről  a
Társulási Tanácsot tájékoztassa és Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 09. 30.

2.     Bursa Hungarica csatlakozás
  Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester     

Az  ösztöndíjrendszerhez  ebben  az  esztendőben  is  ugyanolyan  feltételekkel  lehetséges
csatlakozni. Javaslom, hogy a testület  tegyen szándéknyilatkozatot a pályázaton történő részt
vételen.                

Határozattervezet 

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  csatlakozni  kíván  a  hátrányos
helyzetű,  szociálisan  rászoruló  felsőoktatási  hallgatók,  illetve  felsőoktatási
tanulmányaikat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A képviselő-testület felkéri az
alpolgármestert, hogy a szükséges előkészületeket tegye meg. 

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 10. 02.

A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megállapította, hogy Hédervár
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 06. 29. napján tartott testületi ülésén
Gondár Imre képviselő jogszabálysértően tett esküt, hiszen a HVB ugyanezen a napon hozott
határozata  természetszerűen  még  nem  volt  jogerős.  Időközben  ez  a  határozat  jogerőre
emelkedett,  ezért  javaslom,  hogy  Gondár  Imre  képviselőnk  most  –  már  a  hatályos
jogszabályoknak megfelelően tegye le az esküt.

3.    Törvényességi felhívás
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester          
                      Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző      
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Csanádi  Roland alpolgármester: A kormányhivatal  törvényességi  felügyeleti  jogkörében
eljárva megállapította, hogy Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.
07. 20. napján tartott testületi ülésén hozott döntése, miszerint az aljegyzőt havonta 116.000.-
Ft  önkormányzati  jutalomban részesítik  jogszabálysértő,  hiszen  az  aljegyző  jutalmazása  a
jegyző  határköre.  Tekintettel  arra,  hogy  a  felhívásban  foglaltak  alaposak,  javaslom  a
képviselő-testületnek, hogy határozatban állapítsa meg, hogy egyet ért azzal. 
  

Határozattervezet

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért a Kormányhivatal GYB-
04/915-2/2017.  számú  törvényességi  felhívásában  foglaltakkal  és  a  Hédervár  község
Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2017. (VII. 20.) határozatát visszavonja. 

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: azonnal

4.     Ravatalozó építése
  Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester                         

Csanádi  Roland  alpolgármester:  A  Hédervár  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  107/2017.  (IX.  06.)  önkormányzati  határozata  szerint  Hédervár  község
Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló építési dokumentumok megküldésével
a  következő  társaságoktól  kér  árajánlatot  a  ravatalozó  bontási  és  építési  munkálatainak
elvégzésére. Beérkeztek az ajánlatok, azokat a testületi ülésen ismerjük meg.

1. FE-GE 2006. Kft. Bezenye, Szabadság u. 49.
2. Faházprofi Kft. Halászi, Bem u. 5.
3. Eco-Domov Projekt Kft. Hédervár, Hársfa u. 8.

Mind a három vállalkozásnak megküldtük az építési dokumentációt és a következő ajánlatok
érkeztek.

1. FE-GE 2006. Kft. Bezenye, Szabadság u. 49.
2. Faházprofi Kft. Halászi, Bem u. 5.
3. Eco-Domov Projekt Kft. Hédervár, Hársfa u. 8.

Határozattervezet 

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Ravatalozó  bontási  és  építési
munkálatainak elvégzésével a … bízza meg, a mellékelt árajánlat alapján.  .-Ft +Áfa
bekerülési költségért. Az összeget a Ravatalozó építésére elkülönített költségvetési keret
terhére  biztosítja.  Felkéri  az  alpolgármestert,  hogy  a  szerződést  az  önkormányzat
nevében írja alá.

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
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Határidő: 2017. 09. 30.

5.    Hédervár Nefelejcs Nyugdíjas klub kérelme
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester   

Korábban döntés  született  az  önkormányzati  nagy terem bérbe adásáról.  A Szenior  táncot
oktató megkereste az idős ügyfeleit és előadta, hogy amennyiben  az óránkénti 1.500.-Ft-ot
fizetnie kell, úgy felemeli az 500.-Ft-os részvételi díjat. Az idős lakosaink kérelmezték, hogy
erre  az  alkalomra  engedje  el  az  önkormányzat  a  bérleti  díjat.  A kérelem teljesítését  nem
javaslom, hiszen nem magas a díj és akkor egyéb alkalmakra is el kellene engednünk.

Határozattervezet 

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete nem járul hozzá,  hogy a Szenior
örömtánc tartása alkalmával az oktató mentesüljön a terembérleti díjmegfizetése alól. 

Felelős:  Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: azonnal

6.    Szándéknyilatkozat a Foltin Centrope ajánlata (601 hrsz)
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester   

Megkeresett bennünket Foltin Centrope Kft és felajánlott, a Hédervár 601 hrsz. alatt felvett
utat az önkormányzatnak, ajándékozás formájában. A felajánlás oka, hogy a hatályban lévő
településrendezési tervünk alapján az út kizárólag „kivett önkormányzati útként” szerepelhet. 

Határozattervezet
 

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Foltin Centrope Kft 
ajánlatát. miszerint a Hédervár 601. hrsz. alatt felvett 2 ha 3088 m2 összterületű „kivett 
kialakított terület” elnevezésű belterületi ingatlant ajándékozási szerződésben foglaltak 
alapján elfogadja. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a szerződést írja alá. 

Felelős:   Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 09. 30.

7.  Szociális rendelet módosítása 
      Előadó: Csanádi Roland alpolgármester          
                    Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A Szociális rendeletet szeretnénk módosítani olyan módon, hogy a támogatásokat a képviselő-
testület  bírálja  el,  kivéve  a  temetési  és  születési  települési  támogatást,  amelyek  jegyzői
hatáskörbe kerülnének.

         Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete

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

8.    Önkormányzati munkatárs foglalkoztatása
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester   

A kulturális  közmunkásunk  foglalkoztatása  2017.  október  végével  lejár.  Javaslom,  hogy
foglalkoztassuk tovább határozott idejű szerződés keretében 2018. 05.  31. napjáig. Kérem a
testület biztosítsa az ehhez szükséges bérkeretet a tartalék terhére. A fizetése bruttó 150.000.-
Ft/ hónap.  

Határozattervezet
 

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete Szigeti Nórát kulturális feladatokat
ellátó  munkatársként  alkalmazza  2017.  11.  01.  napjától  2018.  05.  31.  napjáig.  A
munkatárs havi bruttó bérét 150.000.-Ft összegben határozza meg. A foglalkoztatáshoz
szükséges 1.281.000.-Ft összeget a tartalék terhére biztosítja. 

Felelős:   Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 10. 13.

9.    Iskolai pedagógusok jubileumi jutalma
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester   

Korábbi megaállapodásunk alapján az iskolában dolgozó pedagógusok jubileumi jutalmának
fedezetét vállaljuk. Ebben az évben ez két tanárt érint:

1.  Piskolti Józsefné 3x101.063.-Ft x 1.22=369.890.-Ft
2.  Tálosiné Bognár Beatrix 3x291.437.-Ft x 1.22= 1.066.660.-Ft,

Összesen 1.436.550.-Ft összeget a tartalék terhére biztosítja.

Határozattervezet
 

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  iskolában  dolgozó
pedagógusok közül 30 éves jubileumi jutalom fedezetét:

1. Piskolti Józsefné 3x101.063.-Ft x 1.22=369.890.-Ft
2. Tálosiné Bognár Beatrix 3x291.437.-Ft x 1.22= 1.066.660.-Ft,

Összesen 1.436.550.-Ft összeget a tartalék terhére biztosítja.

Felelős:   Csanádi Roland alpolgármester
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Határidő: 2017. 10. 02.

10.    Lomtalanítás Héderváron
        Előadó: Csanádi Roland - alpolgármester   

Előzetes egyeztetések alapján a Lomtalanítás 2017. 10. 19-20-21. napján javaslom. 3 db 30
m3-es konténert rendelünk, ez belefér a szolgáltatótól kapott lakosságszámtól függő keretbe. 

Határozattervezet
 

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Lomtalanítás időpontját  2017.
10.  19-20-21.  napjában határozza meg.  Megrendel  3  db 30 m3 mértékű konténert  a
Hédervár, Rózsa F. u. 16. sz. alatti Tűzoltó szertár udvarára. A konténerekben Hédervár
község állandó, illetőleg tartózkodási hellyel rendelkező lakosai naponta 8-18.00 óráig
hozhatják a lomokat. 

Felelős:   Csanádi Roland alpolgármester
Határidő: 2017. 10. 02.

                                                                        Csanádi Roland alpolgármester sk.
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