
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 11. 02. napján
tartandó rendkívüli ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

1. Hédervárért Nonprofit Kft. működésének biztosítása
  Előadó: Juhász József polgármester

Rendelkezésünkre áll egy lista azokról a tárgyi eszközökről, szerszámokról, berendezésekről
amelyek  mindenképpen  szükségesek  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat  által  alapított  Kft.
elkezdje a munkákat. Könyvvizsgálói vélemény követően lehetőség lesz apportként történő
bevitelre,  de  még  ez  nem  áll  rendelkezésünkre.   Kaptunk  egy  mintát  a  közszolgáltatási
szerződésre,  ez  igazából  egy nyersanyag,  gondolatébresztő,  amelyet  majd  tartalommal  az
önkormányzatnak és a Kft-nek kell kitölteni. 

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a mellékletben felsorolt gépeket,
berendezéseket, eszközöket 2017. november 3. napjától határozatlan időre (a gépek
eszközök  Kft.  részére  könyvvizsgálói  jelentést  követő  átadásáig)  térítés  nélkül
használatba adja. (3. sz. mell.)

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 11. 03.

2. Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról

         Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Az európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a  népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján kizárólag a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez  szükséges  választópolgárok számáról  %-ban lehet  rendelkezni.  Ennek
aránya a jogszabályok alapján 10-25% között lehet. Ezzel együtt a  helyi népszavazásról és
népi kezdeményezésről szóló rendeletünket javaslom hatályon kívül helyezni.

             Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(XI.03.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 17/2017. (XI.03.) ÖK rendeletét.

3. Közmű hozzájárulás mértékéről szóló rendelet visszavonása
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         Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Tekintettel arra, hogy a Közmű hozzájárulásról a Kúria Önkormányzati tanácsa 5.023/2016/3.
sz.  határozata értelmében  nem lehet  helyi  rendeletben  rendelkezni,  hanem minden  egyes
esetben  hatósági  határozatot  hoz  a  testület,  ezért  szükséges  az  erről  szóló  rendeletünk
visszavonása. 

            Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017.(XI.03.) önkormányzati rendelete 

a Közmű hozzájárulás mértékéről   szóló 6/2000. (IV. 05.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 18/2017. (XI.03.) ÖK rendeletét.

4. SZMSZ módosítása
         Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

A 2.  napirendi  pontban  tárgyalt helyi  népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről  szóló
rendelet visszavonásával kapcsolatban az SZMSZ-ünkben található népszavazásról és
népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseket is hatályon kívül kell helyezni.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (XI.03.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2017.(VIII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 19/2017. (XI.03.) ÖK rendeletét.

5. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

A szociális  rendelet  előző módosítással  a  Rendkívüli  települési  támogatás odaítélése a
testület  hatáskörébe  került  vissza.  A  változást  a  rendelet  16.  §-ban  is  szükséges
megjeleníteni.  Polgármester  úr  javaslata  alapján  a  temetési  és  születési  támogatással
kapcsolatos hatáskör átkerülne polgármesteri hatáskörbe.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (XI. 03.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról   szóló 4/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet (Rendelet)     módosításáról

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
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a 20/2017. (XI.03.) ÖK rendeletét.

6. Murva kavics rendelése
    Előadó: Juhász József polgármester

A Vámkerék utcába, de településünk központi részeibe is szükség van legalább 15 m3 
murvára. Kérem a testületet, hogy rendeljük meg a kavicsot a Hédervárért Nonprofit Kft-től.

Határozattervezet

Hédervár község Önkormányzat Képviselő - testülete 15 m3 murva vásárlását határozza
el  bruttó  150.000.-Ft  értékben  a  tartalék  terhére.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
Hédervárért Nonprofit Kft-től rendelje meg a kavicsot.

Felelős: Juhász József polgármester
Határidő: 2017. 11. 10.

7. Döntés büntetőeljárás kezdeményezéséről
     Előadó: Juhász József polgármester

Az internetre – az elektromos szolgáltatóval kapcsolatos - iratok kerültek ki véleményem 
jogszabálysértő módon. Kérem a testület felhatalmazását, hogy ismeretlen elkövető ellen 
büntetőeljárást kezdeményezzek az ügy kivizsgálása, felderítése végett.

Határozattervezet

Hédervár község Önkormányzat Képviselő - testülete a hivatal irattárából szabálytalan
módon  kikerült  iratokkal  kapcsolatban  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  ügy
kivizsgálása miatt ismeretlen elkövető ellen büntetőfeljárást kezdeményezzen hivatalos
irattal való visszaélés ügyében.  

Felelős: Juhász József polgármester
Határidő: 2017. 11. 17.

8. Egyebek

                                                                       Juhász József polgármester sk.
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	Tekintettel arra, hogy a Közmű hozzájárulásról a Kúria Önkormányzati tanácsa 5.023/2016/3. sz. határozata értelmében nem lehet helyi rendeletben rendelkezni, hanem minden egyes esetben hatósági határozatot hoz a testület, ezért szükséges az erről szóló rendeletünk visszavonása.

