
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. 11. 30. napján
tartandó rendes ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

1. Költségvetési rendelet módosítása
 Előadó: Juhász József polgármester

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetését az 2/2017.(II.2.) számú rendeletével hagyta jóvá. 
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. 
Az önkormányzat az 2/2017.(II.2.) számú rendeletével 145 263 679 ezer forint kiadási, 
145 263 679 ezer forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.
A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás 1 767 889 forint bevételi és kiadási 
előirányzat növekedést eredményezett.
Bevételi előirányzatok

 Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 768 ezer forint előirányzattal

emelkedett.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai bevételi előirányzat 1 768 ezer forint előirányzattal

emelkedett, ezen belül:

 B111 Önkormányzatok általános támogatása 1000 e Ft összeggel növekedett a település-

kép arculati kézikönyv támogatására.
 B115 Működési célú központosított előirányzatok  621 ezer forint előirányzattal emelke-

dett, mely polgármesteri bér illetmény emelésének kompenzálásából és a költségvetési

szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatásából adódik
 B116 Elszámolásból adódó bevételek, 147 ezer forinttal emelkedett,mely a 2016 évi be-

számoló elszámolásából az Önkormányzatot még megillető bevételi összeg volt.

Kiadási előirányzatok
Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:
K1: Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata 1 742 ezer forint előirányzattal 
emelkedett az alábbiak szerint, a külső személyi juttatások miatt, valamint a közlekedési 
költségtérítés összegének változása végett. A külső személyi juttatások a nem saját dolgozók 
részére nyújtott jutalom összege miatt nagyobb mértékű emelkedést mutat.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 270 ezer forinttal emelkedett a K1 rovaton szereplő összeg
vonzataként
K3: Dologi kiadások előirányzata 1 968 ezer forint előirányzattal emelkedett:
K31 Készletbeszerzések kiadásai  870 ezer forintos emelkedést mutatnak
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K32 Kommunikációs 202 ezer forinttal növekedett
K33 Szolgáltatások kiadásai, bérleti díjak, szakmai szolgáltatások kiadása, karbantartási 
kiadások előirányzatai növekedést mutatnak 895 ezer t Ft összegben
K5. Egyéb működési célú kiadások /tartalékkal / kiadási 2 030 ezer forinttal csökkenést mutat,

azonban még nem számoltunk a 2017.  évi  költségvetésben tervezett  és a  beszámoló szerinti

tartalék összeg növekedésével, mely összeg 4 766 ezer forint, mellyel a tartalék előirányzatot a

következő időszakban meg kell emelni:

K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás 69 ezer forint növekedett

K513 Tartalékok előirányzata 2 299 ezer forinttal csökkent, a fent említett kiadások változásának

megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó

rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

                 Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

a 2/2017. (II.02.) költségvetési rendelete módosításáról.  

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 21/2017. (XII.01.) ÖK rendeletét. (1. sz. mell.)

2. Pénzügyi beszámoló a 2017. évi  ¾ éves teljesítéséről. 
Előadó: Juhász József polgármester

Hédervár  Község  Önkormányzata  a  2017.  évi  költségvetését  az  2/2017.(II.2.)  önkormányzati
rendelettel fogadta el:

 145 263 679 Ft kiadással
 145 263 679 Ft bevétellel, 

Az  eredeti  költségvetési  előirányzatok  között   a  2016.  évi  költségvetési  maradványból
mindösszesen  64 536  311  Ft  szerepelt,  mellyel  a  III.  negyedéves  gazdálkodás  során  az
előirányzatokat módosítani kellett, valamint a    központi költségvetés terhére megállapított
pótelőirányzatokkal,  bevételeken  és  kiadásokon  belüli  átcsoportosítással,  kiadási,  illetve
bevételi  előirányzat  növekedéssel.   A  bevételi  és  kiadási  főösszeg  145 263  679  Ft-ról
147 031 568Ft-ra változott  1 767 889 Ft-tal növekedett.
Az  előirányzatok  növekedését  a  településképi  kézikönyv  készítéséhez  kapott  támogatás  a
költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak  bérkompenzációjának  támogatása,  a  2016-évi
elszámolásból származó bevétel (B116)  és a központi költségvetéstől átvett gyermekvédelmi
kedvezményként nyújtott Erzsébet utalvány értéke  eredményezte.  

A  bevételek,  valamint  kiadások  teljesülését  a  mellékelt  táblázatok  mutatják  be  az
önkormányzat és az intézmény vonatkozásában.

Működési  és  felhalmozási  bevételek  és  kiadások  vonatkozásában  az  alábbi  tájékoztatást
terjesszük a Képviselő-testület elé.
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Bevételek: A bevételek a 2017. évi III. negyedév során az ütemezésnek megfelelő mértékben
teljesültek a rendszeresen előírt saját bevételek ( 72 %) esetében térítési díjak, bérleti díjak,
adó  bevételek)  A közhatalmi  bevételek   a  módosított  előirányzathoz  képest  87  %-ban
teljesültek. A helyi adók befizetésének határideje minden év szeptember 15.

Kiadások: A személyi juttatások, munkaadókat terhelő kiadások  az időszaknak megfelelően,
70 %-ban teljesült. A dologi kiadások az időszakban 62%-ban kerültek kifizetésre.

A gazdálkodás során az alábbi felhalmozási kiadások teljesültek:

Ravatalozó kiviteli terve, tervezés 500.000 Ft
Kerékpárút pályázatírási díja          1.010.142 Ft

            Védőnői szolgálat és óvoda festési munkái   380.000 Ft
Billenős pótkocsi 840.000 Ft
fényképezőgép, mikrofon, hangdoboz   91.394 Ft

Összességében a 2017. évi költségevetési bevételek: 64.675.216.-Ft
                                            finanszírozási bevételek: 69.302.157.-Ft
                                                                                   133.977.373.-Ft

                           2017. évi költségevetési kiadások  : 63.132.213.-Ft
                                            finanszírozási kiadások:     1.195.103.-Ft
                                                                                     64.327.316.-Ft

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalta  és  64 327  316  Ft
kiadással  és  133 977 373  Ft  bevétellel  elfogadja  az  előterjesztés  és  az  ahhoz  tartozó
táblázatok alapján a beszámolót a község 2017 évi ¾ éves pénzügyi gazdálkodásáról. (2.
sz. mell.)

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: azonnal

Az első két napirendi ponttal kapcsolatos mellékleteket a következő hét elején küldjük.

3. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
 Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Előzmények

2016 és 2017 évben az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok jelentősen megváltoztak,
átalakultak,  melyek új  alapokra helyezik  a  településkép formálásának eszközrendszerét.  A
településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendeletben  (továbbiakban:  TRE  Kódex),  valamint  a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvényben foglaltak alapján Hédervár község
Önkormányzata  előkészíttette  a  Településképi  Arculati  Kézikönyv és  a  Településképi
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Rendelet (mellyel egy időben Hédervár község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2017.
(III.24.) önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  HHÉSZ)  vonatkozó  részeinek  törlése  is
szükségessé válik) tervezett dokumentumait. 

A TRE Kódex, valamint a partnerségi   egyeztetés szabályait rögzítő 3/2017. (III.17.)
önk.  rendelet  (továbbiakban:  partnerségi  rendelet)  értelmében  a  dokumentumok  jelenlegi
jóváhagyását az alábbi eljárási cselekmények előzték meg:

- előzetes tájékoztatásként a készülő dokumentumok vonatkozásában Lakossági Fórum
lett összehívva 2017. május 24-én, melyről a partnerségi rendelet alapján a helyben
szokásos módon értesülhettek a partnerek;

- az  elkészült  dokumentumok  véleményeztetése  2017.  aug.  03-án  kezdődött  meg  a
dokumentumok Lechner  felületre  történő  feltöltésével,  a  szomszédos-  és  a  területi
Önkormányzatnak  történő  megküldésével,  valamint  a  partnerek  helyben  szokásos
módon történő értesítésével;

- A dokumentumok véleményezésére 21 napos határidő állt rendelkezésre a szerveknek
és  a  partnereknek,  mely  határidőt  az  érintett  államigazgatási  szervek  jelentősen
túlléptek (Magyar Építész Kamara 2017. szept. 19-én küldte meg a véleményét). A
véleményezési szakasz során 2017. aug. 16-án Lakossági Fórum lett összehívva.  A
véleményezési  szakasz  során  beérkezett  véleményeket  és  az  arra  adott  szakmai
válaszokat az 1.sz mellékletet képező Tervezői válasz tartalmazza;

- a HHÉSZ módosításával kapcsolatban egyedül az Állami Főépítész fogalmazott meg
véleményt,  így  a  HHÉSZ módosítás  vonatkozásában  a  polgármester  a  partnerségi
rendelet  alapján  lezárta  a  véleményezést,  melyről  hirdetményt  tett  közzé,  valamint
ezzel egy időben 2017. okt. 02-én az önkormányzat megkérte az Állami főépítész záró
szakmai véleményét (15 napos véleményezési határidővel) a HHÉSZ módosítás állami
főépítészi eljárással történő módosításának lezárásaként. 2017.okt. 24-én beérkezett a
Önkormányzathoz az Állami Főépítész záró szakmai véleménye (lásd 2.sz. melléklet).

I. Településképi Arculati Kézikönyv (lásd 5.sz. melléklet)

Az építési törvény 2016. január 1-től hatályos módosításával, a lakóépületek építésére
vonatkozó  egyszerű  bejelentési  eljárás  bevezetésével  összefüggően,  az  Országgyűlés
elfogadta a településképi törvényt, mely részletes előírásokat tartalmaz a helyi településképi
követelmények  meghatározásával  kapcsolatban.  A  településképi  törvény  a  települések
esztétikus  környezetének  kialakítása,  illetve  védelme  érdekében  a  Településképi  Arculati
Kézikönyv bevezetésével  hiánypótló  módon  teremt  lehetőséget  a  jellegzetes  települési
karakterjegyek meghatározására és azok esztétikus alakítására. A kézikönyv nem kizárólag
szakembereknek készül, az elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását
segítő,  szemléletformáló  kiadvány.  A  jogszabályok  útvesztője  helyett  röviden,  lényegre
törően,  és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással
kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv célja meghatározni a település településképi jellemzőit, a településképi
szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel,
a  településkép  minőségi  formálására  vonatkozó  javaslatokat,  valamint  a  településképhez
illeszkedő építészeti  elemeket,  beépítési  vázlatokat,  egyúttal  irányt  mutat az építtetők és a
tervezők számára.

II. Településképi Rendelet (lásd 6.sz. melléklet)
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A készülő  Településképi Rendeletben az alábbiak meghatározására nyílik lehetőség
az önkormányzatok számára:

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelemre, a védelem megszüntetésére,
valamint az ösztönző rendszerre vonatkozó szabályok meghatározására;
b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján
a településképi szempontból meghatározó területek kijelölésre és azok vonatkozásában
településképi követelmények meghatározására;
d)  a  településkép-érvényesítési  eszközök  (településkép-védelmi  tájékoztatás  és
szakmai  konzultáció,  településképi  véleményezési  eljárás,  településképi  bejelentési
eljárás, településképi kötelezés) helyi szintű meghatározására.  
 
A településképi törvény kimondja továbbá, hogy a jelenleg hatályos a helyi építési

szabályzat településképpel összefüggő előírásait a településképi rendelet jóváhagyásáig,
de legkésőbb 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.

Ezzel összefüggően HHÉSZ módosítása is szükségessé vált, mivel az abban szereplő
településképi vonatkozású előírások törlésével egy időben azok a Településképi Rendeletbe
kapnak helyet.   

A Településképi Arculati  Kézikönyvben bemutatottak alapján az alábbi  településkép
szempontjából meghatározó eltérő karakterű területek lettek kijelölve:

1. Kastély és környéke
2. Történelmi településmag
3. Lakóterület
4. Átalakuló területek
5. Egyéb településrészek / Beépítésre nem szánt terület

melyek vonatkozásában a településképi előírások meg lettek fogalmazva (jellemzően a 
HHÉSZ jelenlegi előírásai alapján).

Helyi védelem 

Hédervár vonatkozásában az elfogadott  Örökségvédelmi Hatástanulmány alapján az
alábbi helyi egyedi és területi védelem lett meghatározva a Településképi rendeletben:

hrsz. cím rövid leírás
Egyedi védelem

Építmények, szobor, képzőművészeti alkotás

467 Boldogasszony-sor 
A történelmi kegyeleti sírok és az

Árpádfa emlékhelye. 

381 
A Fő út és a lipóti út melletti
teresedés, Kossuth szobor 

Kossuth Lajos emlékmű. 

158 Rózsa Ferenc út melletti park Emlékművek 
5. Ady Endre utca Kőkereszt, szakrális emlék. 

038/2
Darnózseli felé vezető Fő út

mellett 
Peregrinus kápolna, szakrális emlék. 
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248/2,3, 6 
A Rózsa Ferenc utcával

párhuzamos külterületi rész a
Fő utca és a Kont utca között 

Kont emlékhely, történeti emlék. 

Területi védelem
250, 251, 253,

259, 260, 252/3,
252/4, 252/5,
261/3, 261/4

Kastélypark

466, 467, 469, Boldogasszony-Kápolna körüli park
Egyedi tájérték, növényzet

467 Árpád tölgyfa
A néphit Árpád vezér fájának tartja, kor

a 750-800 évre tehető.
Vámkert utca feketefenyő: 

054 Hédervári lovaglópálya
112 Hársfa utca hársfa fasora

Reklám
A településképi  rendelet  reklámokra  vonatkozó részével  kapcsolatban fontos  tudni,

hogy a Kormány megalkotta a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Kormányrendeletet. Új
reklámot  már  csak  a  kormányrendelet  rendelkezéseivel  összhangban  lehet  elhelyezni.
Közterületen reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként csak utcabútor használható, így
sem  óriásplakát,  sem  kisebb  méretű  hirdetőtábla  nem  helyezhető  el.  A kormányrendelet
előírásai  rendkívül  részletesek  és  szigorúak,  helyi  szinten  további  településképi
követelmények meghatározását nem tartottuk szükségesnek, hiszen az utcabútorokon kívül
reklám  gyakorlatilag  sehol  sem  helyezhető  el.  A HHÉSZ-ben  a  reklámokra  vonatkozó
előírások át lettek emelve a Településképi Rendeletbe. 
 

Azonban  a  magasabb  rendű  jogszabályok  jogértelmezése  alapján  a  cégérek,
üzletfeliratok  nem  tartoznak  a  reklámok,  reklámhordozók  szigorúan  leszabályozott
kategóriájába,  így  azokra  vonatkozóan  egyedi  előírások  meghatározására  van  lehetőség,
melyeket a fent leírtak értelmében a Településképi rendeletben kaptak helyet.  

Mivel a közterületeken a törvényi előírások alapján a későbbiekben cégek már nem
reklámozhatják  magukat,  azok  egyedül  a  magántulajdonban  álló  ingatlanok  homlokzatán,
kerítésén elhelyezett  cégérekkel,  üzletfeliratokkal tudják majd reklámozni magukat.  Annak
érdekében,  hogy  ezek  az  utcaképben  meghatározó  felületek  a  településképet  ne  rontsák,
nélkülözhetetlen, hogy azok szabályozottabb formában létesüljenek. 
Ösztönző, támogató rendszer (új lehetőség lenne a település vonatkozásában)

Az  Örökségvédelmi  Hatástanulmány  magántulajdonú  épített  érték  vonatkozásában
nem tett javaslatot helyi védelemre, így jelenleg előterjesztett Településképi Rendeletben nem
lettek  meghatározva  az  ösztönző  és  támogató  rendszer  részletszabályai.  A véleményezési
szakasz  során  és  a  helyszíni  bejárás  során  azonban  vannak  olyan  épületek,  melyek helyi
védelemre  érdemesek  lennének.  Amennyiben  a  Településképi  Rendelet  további  –
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magántulajdonú -  épített  értékkel  egészülne ki a továbbiak folyamán,  akkor a rendeletben
szükséges lesz meghatározni az ösztönző és támogató rendszer részletszabályait is   

Településkép-védelmi  tájékoztatás  és  szakmai  konzultáció  (új  eljárás  a  település
vonatkozásában)

Hédervár Község Önkormányzatának kérelemre a településképi követelményekről, a
benyújtott kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a Polgármester szakmai konzultációt
biztosít az építési engedélyköteles tevékenységek és a cégérek üzletfeliratok elhelyezésével,
kialakításával kapcsolatos településképi követelményekről.

Településképi véleményezési eljárás 

Az  Állami  Főépítész  véleménye  alapján  a  településképi  véleményezési  eljárás
szabályai beépültek a Településképi Rendeletbe, viszont a polgármester szakmai véleménye
kizárólag  főépítészi  véleményen  alapulhat,  így  amennyiben  a  településen  nincs  főépítész,
addig nem adható ki településképi vélemény sem jogszerűen.   

Településképi bejelentési eljárás (új eljárás a település vonatkozásában)

A Településképi Rendelet hatálybalépése után az alábbi tevékenységek vonatkozásában
lehetőség  lesz  az  önkormányzatnál  kezdeményezni  a  településképi  bejelentési  eljárás
vonatkozásában:

- Épület homlokzatának megváltoztatása bárhol, ahol összességében az 1 m2 –t megha-
ladja a cégér, üzletfelirat felülete,

- Minden reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén, 
- Önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő bővítése vagy

megváltoztatása.

Az Önkormányzat a 15 napos eljárás során a tervezett tevékenységet megvalósítását vagy
tudomásul veszi (kikötésekkel vagy anélkül), vagy megtiltja. 

Településképi kötelezési eljárás (új eljárás a település vonatkozásában)

A TRE  Kódex  lehetőséget  biztosít  településképi  követelmények  figyelmen  kívül
hagyásának szankcionálására a településképi kötelezési eljárás lefolytatásának lehetőségének
biztosításával, mely során a polgármester hatósági döntés formájában kötelezheti az érintett
ingatlan  tulajdonosát  az  érintett  építmény,  építményrész  felújítására,  átalakítására,
elbontására, és a jogszabálysértés megszüntetésére határidőt szab ki.

Elkészült a kézikönyv, nagy terjedelme miatt nem küldhető, a hivatalban megtekinthető.

Határozattervezet
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1. Hédervár  Község  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Településképi  Arculati
Kézikönyv és Településképi Rendelet tervezetére vonatkozó véleményeztetést, a
beérkezett vélemények elfogadását, illetve el nem fogadását, azok indoklásával az
előterjesztéshez mellékelt 4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

2. Hédervár  Község  Képviselő-testülete  jóvá  hagyja  a  Településképi  Arculati
Kézikönyvet a 5. sz. melléklet szerint.

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: azonnal

4. Rendeletalkotás a településkép védelméről
 Előadó: Juhász József polgármester

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 

                                      a településkép védelméről 

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 22/2017. (XII.01.) ÖK rendeletét. (6. sz. mell.)

5. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
       Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

A  reklámfelületek  megadóztatásáról  szükséges  rendelete  alkotnunk.  Jegyző  asszony
javaslatára 0 Ft-ban határoznánk meg, annak bonyolultsága miatt. 

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 

         a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete             
                                                  módosításáról

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 23/2017. (XII.01.) ÖK rendeletét. (3. sz. mell.)

6. 2017. évi adóbeszámoló
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

2017. évi adóbevételek alakulása           forintban

adónem/ adózók
száma

Kivetett adó Befolyt adó Teljesítés
%-ban

Kintlévősé
g

forintban
Építményadó   ( 35) 1.588.400.- 1.566.500.- 98,6% 21.900.-

Kommunális adó 2.473.000.- 2.404.992.- 97,2% 68.008.-
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(426)
Gépjárműadó  (499) 8.826.022.- 8.730.359.- 98,9% 95.663.-

40 %
3.492.144.-

60 %
5.238.215.- 

Iparűzési adó  (154) 23.384.860.- 21.597.710.- 92,4% 1.576.500.-
*210.650.-

Telek adó (19) 3.234.200.- 3.177.200.- 98,2% 57.000.-
Idegenforg. adó (8) 770.700.- 770.700.- 100% 0.-

Összesen: 40.277.182.- 38.247.461.- 94,3% 2.029.721.-

A *-gal  jelölt  összeg  két  felszámolás  alatt  lévő  Kft.  adótartozása.  A KFT-kel  szemben
végrehajtási eljárás van folyamatban.
A fennmaradó  adó  hátralékok  behajtására  fizetési  felszólítások  kerültek  kiküldésre.  Több
esetben  járandóságból  (munkabér,  nyugdíj)  történő  levonást  kezdeményeztünk.  Ezek
realizálódása folyamatban van. Több vállalkozás esetében fizetési könnyítés engedélyezése
történt, így ők részletfizetést kaptak az adóhátralékuk megfizetésére.
Kérem a fenti tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  elfogadja  a  beszámolót  a  település  2017.  évi
adóbevételek alakulásáról. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: azonnal

7. Lámpatestek beszerzése a Vámkerék utcába
Előadó: Juhász József polgármester

A Vámkerék  utcába  kettő  darab  kültéri  világítótest  beszerzéséről  és  felszereléséről  már
korábban beszéltünk. Beszereztünk három darab árajánlatot.  A legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozás árai  szerepelnek a tervezetben, ahol  a kisebb össze arra  vonatkozik,  ha a már
raktáron lévő lámpatestek közül szereltetnénk fel kettőt, a másik költségigényesebb új LED
(energiatakarékosabb, hosszabb élettartamú) lámpatestek felszerelését jelenti.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  a  Hédervár  Vámkerék  utcába  kettő  darab
lámapest  (megvásárlását)  felszerelését  határozza  el.  A  villanyszerelés  munkálataira
bruttó 219.045.-Ft (350.647.-Ft) felhasználását határozza el a tartalék terhére. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 20.
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8. Riasztóberendezés beszerzése az önkormányzat, és a műszaki raktár épületébe
 Előadó: Juhász József polgármester

Az  önkormányzat  épületébe,  valamint  a  Tűzoltó  szertárnál  található  raktárunkba  indokolt
lenne riasztó telepítése. Két árajánlatot kaptunk, amelyből a kedvezőbb szerepel a határozat
tervezetében.

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete a Hédervár Önkormányzat,  valamint a műszaki
raktár  épületébe  riasztó  berendezések  megrendelését  és  beszerelést  határozza  el.  A
munka  elvégzéséhez  szükséges  bruttó  331.470.-Ft  (218.567.-Ft  és  112.903.-Ft)
felhasználását engedélyezi a tartalék terhére. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 20.

9. Új honlap készíttetése
 Előadó: Juhász József polgármester

Jelenlegi honlapunk elavult, igen nehézkesen kezelhető. Javaslom, hogy egy új modern 
könnyen kezelhető honlapot készíttessünk. Itt is két árajánlat érkezett, és az olcsóbb ajánlat 
alapján készült a tervezet. Ez az ajánlattevő még egyéni vállalkozóként ÁFA-mentesen is tud 
számunkra számlázni. 

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete a Hédervár település részére új honlap készítését
határozza el. A munka elvégzéséhez szükséges 262.000.-Ft (Áfa mentesen) felhasználását
engedélyezi a tartalék terhére. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 20.

10.  MTT tagdíj emelés kérdése
 Előadó: Juhász József polgármester

Az  MTT  legutóbbi  ülésén  felmerült  a  tagi  hozzájárulás  emelés  kérdése.  A jogszabályi
rendelkezések ből fakadó kötelező emelésekből a Társulás részére 40-45 millió forintot jelent.
Emiatt a jelenlegi hozzájárulást több mint a duplájára kellene emelni. Ez évi 500.-Ft/fő helyett
1.080.-Ft/fő hozzájárulást jelentene. Kiadták, hogy előzetesen a testületek határozzanak erről.

Határozattervezet (A)

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  az  MTT  részére  fizetendő  hozzájárulást  580.-
Ft/fő/év összeggel megemeli. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás decemberi
ülésén jelen döntés alapján képviselje az ügyben a települést. 
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Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 31.

Határozattervezet (B)

Hédervár Község  Képviselő-testülete  az  MTT részére  fizetendő  hozzájárulást  1.080.-
Ft/fő összegre nem kívánja megemelni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás
decemberi ülésén jelen döntés alapján képviselje az ügyben a települést.

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 31.

11. Döntés  a Bursa pályázatok ügyében
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 

A Bursa ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által  nyújtott támogatást  ugyanazon
összeggel az Állam kiegészíti. A támogatás 2018. naptári évre, 10 hónapra szól. Javaslatom a
havonként, fejenként 4.500.-Ft támogatás.

A pályázatra 9 fiatal jelentkezett:

Határozattervezet 

1. Hédervár  Község  Képviselő-testülete  a  BURSA  HUNGARICA  Felsőoktatási
Pályázatra  beérkezett  kérelmeket  elfogadta  és  a  pályázókat  havi  4.500.-  Ft
támogatásban részesíti.
A pályázók rangsorát az alábbiak szerint állapítja meg:

„A” típusú pályázók
1. Juhász Ábel
2. Juhász Máté
3. Szalai Péter
4. Szalai Kamilla
5. Dániel Péter
6. Csanádi Martina
7. Bogár Mário
8. Györkös Ádám
9. Györkös Szabolcs

2. A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  bírálati  döntés  EPER-
BURSA rendszerben történő rögzítéséről gondoskodjon. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 07.

12. Testvér-települési programok és együttműködések 
Előadó: Juhász József polgármester
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Javaslom a fenti pályázaton történő indulást, a pályázaton 2 millió forintot lehet nyerni, a
pályázatírás költsége Áfa mentesen 59.000.-Ft, amelyet a pályázat során jóvá lehet írni.
Sikertelen pályázat esetén a cég jövőre térítésmentesen készíti el ugyanezt a pályázatot.

Határozattervezet 

Hédervár Község Képviselő-testülete pályázni kíván a „Testvér-települési programok és
együttműködések” pályázaton. A pályázat elkészítésének összegét, áfa mentesen 59.000.-
Ft összeget a tartalék terhére biztosítja. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 15.

13. Csatlakozás a SZIGETKÖZ NATURPARK EGYESÜLET-hez 
Előadó: Juhász József polgármester

Javaslom a nevezett egyesülethez történő csatlakozást, az egyesület környezeti nevelésért,
a területfejlesztésért, a vidékfejlesztésért, e természeti és kulturális örökség megőrzéséért,
valamint a turizmusért és rekrációért fog különösen munkálkodni. 

Határozattervezet 

Hédervár Község Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „SZIGETKÖZ NATURPARK
EGYESÜLET-hez”.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  csatlakozási  nyilatkozatot  az
Önkormányzat nevében írja alá. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2017. 12. 31.

14. Közszolgáltatási szerződés kötése a Nonprofit Kft-vel 
       Előadó: Juhász József polgármester

Megküldjük véleményezésre a megkötendő közszolgáltatási szerződést. Többször beszéltünk,
egyeztettünk már, kérem, hogy akinek még van javaslata, hozzáfűzni valója az tegye meg.

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete a melléklet szerint „Közszolgáltatási szerződést”
köt a „Hédervárért Nonprofit Kft”-vel.  A szerződés mindkét fél aláírását követően lép
hatályba, azonban a teljesítés és  fizetési  kötelezettség teljesítés kezdete 2017. 11.  01.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében írja alá. 

15. Egyebek

                                                                       Juhász József polgármester  
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