
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018. 02. 06. napján
tartandó rendes ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Juhász József polgármester

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2017. (XI.30.) önkormányzati határozata

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.

A megrendelés megtörtént, vállalási idő: 2018. 02. 15.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2017. (XI.30.) önkormányzati határozata

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.

A megrendelés megtörtént, vállalási idő: 2018. 03. 31.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2017. (XI.30.) önkormányzati határozata

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.
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A Társulási Tanács ülésén a tagdíjat 1.080.-Ft/fő/évre felemelték

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2017. (XI.30.) önkormányzati határozata

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

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

A megrendelés megtörtént, a pályázat benyújtásra került.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2017. (XI.30.) önkormányzati határozata

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.
 
A csatlakozási nyilatkozat aláírásra került.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2017. (XI.30.) önkormányzati határozata

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. (13. sz. mell.)

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: azonnal

A szerződés megköttetett.

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2017. (XII.28.) önkormányzati határozata

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  a  Hédervár  sportpálya  új  betápláló  kábel  fektetési
munkálatai  elvégzésével  megbízza  Hédervárért  Nonprofit  Kft-t.  A  munka  elvégzésére
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629.920.-Ft + Áfa kifizetését határozza el az „Ingatlanok beszerzése, létesítése” szakfeladat
terhére. 

Felelős:   Juhász József - polgármester          
Határidő: 2018. 01. 31.

A munka elvégezve a számla kifizetve.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadta  a  beszámolót  a  lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Felelős:   Juhász József polgármester       
Határidő: azonnal

2. SZMSZ módosítása
 Előadó: Juhász József polgármester
               Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor a Szabályzatunkban rendelkezünk a 
képviselők kötelező bejelentési kötelezettsége (elfogultsági) esetleges elmulasztása esetén a 
tennivalókról, valamint megjelenítjük, hogy a polgármester főállásban látja el feladatát. (1-2 
mell.)

             Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(I.07.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 1/2018. (II.07.) ÖK rendeletét.

3. Polgármester 2018. évi szabadságolási terve
 Előadó: Juhász József polgármester

A  polgármester,  alpolgármester  foglalkoztatási  jogviszonyára  vonatkozó  különös
rendelkezések  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  (a
továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete értelmében az alábbiak:

„225/A.§ (1) A főállású polgármester  foglalkoztatási  jogviszonya a  képviselő-testület  és a
polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos
közszolgálati  jogviszony.  A  polgármester  tekintetében  a  képviselő-testület  gyakorolja  a
munkáltatói jogokat.”

„225/J.§ (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és
kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.”

A fentiekre való tekintettel a polgármester szabadságával kapcsolatos, a Kttv. 225/C.§-ban
részletezett tennivalók a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 
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„225/C.§ (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2)  A  polgármester  előterjesztésére  a  képviselő-testület  minden  év  február  28.  napjáig
jóváhagyja  a  polgármester  szabadságának  ütemezését.  A  szabadságot  az  ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről  a  képviselő-testületet  a  következő  ülésen  tájékoztatja.  A polgármester  a
szabadságot  az  ütemezéstől  eltérően  csak  előre  nem látható,  rendkívüli  esetben,  vagy  az
igénybevételt  megelőzően  legkésőbb  tizenöt  nappal  megtett  előzetes  bejelentést  követően
veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A  szabadság  kiadásának  időpontját  –  a  polgármester  előzetes  meghallgatása  után  –  a
szabadságolási  terv  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  (képviselő-testület)  határozza
meg. A polgármestert  szabadsága ideje alatt  az alpolgármester helyettesíti. A polgármester
2018. évi szabadsága (alap+pótszabadság) 39 munkanap.

Javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  tárgyalja  meg  az  előterjesztést  és  hagyja  jóvá  az
ütemezésnek megfelelően a 2018. évi szabadság kiadását.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  –  mint  a  munkáltatói  jogkör
gyakorlója – a polgármester 2018.  évi  szabadság felhasználását  a mellékelt  ütemterv
szerint jóváhagyja. (3. sz. mell)

Felelős:   polgármester, jegyző          
Határidő: folyamatosan.

4. Hédervár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet, és a KÖH 2018. évi 
költségvetése általános vitája
  Előadó: Juhász József polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Mellékelem a tervezetet az általános vitához. (4. sz. mell)

5. Hédervár Község Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
  Előadó: Juhász József polgármester
                   Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Mellékelem a Közbeszerzési Szabályzatunk tervezetét.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete  – a melléklet szerint elfogadja
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Hédervár Község Közbeszerzési Szabályzatát. (3. sz. mell)

Felelős:   polgármester, jegyző          
Határidő: folyamatosan

6. Hédervár Község Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Terv megalkotása
  Előadó: Juhász József polgármester
                   Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

Mellékelem a 2018. évi Közbeszerzési Tervünket.

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete  – a melléklet szerint elfogadja
Hédervár Község 2018. évi Közbeszerzési Tervét (3. sz. mell)

Felelős:   polgármester, jegyző          
Határidő: folyamatosan

7. Helyi adórendelet módosítása 
 Előadó: Juhász József polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző

A kétszeres adózás megelőzése miatt elkészült a helyi adórendeletünk módosítási tervezete. A
tervezet kitér az egyes adónemeknél a mentesség részletes meghatározására.

             Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(I.07.) önkormányzati rendelete 

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

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 2/2018. (II.07.) ÖK rendeletét.

8. Rácz Sándor kérelme (5. sz. mell)
Előadó: Juhász József polgármester

Juhász József polgármester: Mellékelem az ügyfél kérelmét. Folyamatban van az ügy. 

Javaslatunk szerint a társasházzá alakulás a megoldás. A testületi ülésre a részletek is 

ismertek lesznek.

Határozattervezet (A)

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete Rácz Sándor kérelmét elutasítja, a
2016-2017. évi időszakra vonatkozó fűtési költség esetében a közintézményi és háztartási
besorolású gáz ár különbözetét nem téríti  vissza.  A döntés indoklása,  hogy a bérlő a
megállapodás keretében vállalta a rezsi megfizetését.
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Felelős:   polgármester, jegyző          
Határidő: azonnal

Határozattervezet (B)

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete Rácz Sándor kérelmének helyt ad,
a  2016-2017.  évi  időszakra  vonatkozó  fűtési  költség  esetében  a  közintézményi  és
háztartási besorolású gáz ár különbözetét __________ összegben visszatéríti. 

Felelős:   polgármester, jegyző          
Határidő: azonnal

9. Közszolgáltatási szerződés módosítása
      Előadó: Juhász József polgármester
                   Csanádi Roland - alpolgármester

Egy új munkavállaló  felvételre került, ezért felmerült, hogy az önkormányzat által fizetett
havi megbízási díjat emeljük 190 e Ft-al.

Határozattervezet

1. Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete – a jelen határozatban nem
érintett  rendelkezések  érvényben hagyása mellett  -  elhatározza a  Hédervárért
Nonprofit  Kft-vel  2017.  11.  30.  napján  kötött  közszolgáltatási  szerződés
módosítását az alábbiak alapján:

2. A közszolgáltatási szerződés 1.1 pontja a következőképpen módosul:
Közszolgáltató által ellátandó közfeladat, kötelezettségek

            A Közszolgáltató felelős a jelen szerződésben alább meghatározott feladatok  
            ellátásáért. 

A  Közszolgáltató  a  közszolgáltatási  tevékenység  körében  az  Önkormányzat
közterületein  a  köztisztaság  és  rendezettség  fenntartás  érdekében  a  jelen
Szerződés és annak 1. számú mellékletében részletesen meghatározott feladatok
ellátására köteles.  Megbízási  díjként 2018.  02.  01.  napjától,  az Önkormányzat
minden hónap 5. napjáig utólag 790.000.-Ft + Áfa (1.003.300.-Ft) összeget fizet.
Az egyéb önkormányzati megbízásokat, külön, egyedi megbízások alapján végzi.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítást az önkormányzat nevében írja alá

Felelős:   polgármester       
Határidő: 2018. 02. 15.

                                                                       Juhász József polgármester 
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