
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018. 05. 29. napján
tartandó rendes ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

1. Hédervárért Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
 Előadó Mayer Attila ügyvezető          

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Hédervárért  Nonprofit  Kft.
2017. évi beszámolóját elfogadta. 

Felelős:   Juhász József - polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: azonnal

2. Május 1. napi majális finanszírozása
Előadó: Juhász József polgármester          

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2018. (V.29.) önkormányzati határozata

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a május 1. napján tartandó majális
megrendezésére – a tartalék terhére  -  308.000.-Ft  átadását  határozza el  az eseményt
megszervező  Hédervárért Nonprofit Kft. részére. 

Felelős:   Juhász József - polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: 2018. 06. 01.

3. Falunap (2018. 06. 09.) finanszírozása
Előadó: Juhász József polgármester          

Határozattervezet

Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2018. (V.29.) önkormányzati határozata
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Hédervár  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  június  09.  napján  tartandó
falunap megrendezésére  -  a  tartalék  terhére  -  1.600.000.-Ft  átadását  határozza el  az
eseményt megszervező  Hédervárért Nonprofit Kft. részére. 

Felelős:   Juhász József - polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: 2018. 06. 01.

4. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó Juhász József - polgármester          

                   Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetését a 2/2017.(II.2.) önkormányzati rendeletével hagyta

jóvá.  .A  jóváhagyott  rendelet  szerint  információt  szolgáltatott  az  államháztartás

mérlegrendszerébe.

Az  önkormányzat  a  2/2017.(II.2.) önkormányzati  rendeletével  147.032  ezer  forint  kiadási,

147.032 ezer forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.

A most  beterjesztett  költségvetési  rendeletmódosítás,  7.068  ezer  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  189  ezer forint  előirányzattal

emelkedett.

 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 189

ezer forinttal emelkedett (Polgármesteri bér támogatása)

B3. Közhatalmi bevétel 5.479 ezer forint előirányzattal növekedett.

 Értékesítési és forgalmi adó bevétel 5.479 ezer forinttal emelkedett. (Iparűzési adó 

emelkedett)

B8. Finanszírozási bevétel

 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés 1401 ezer forinttal emelkedett.

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:
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K1. Személyi jellegű kiadások  kiadási előirányzata 2267 ezer forint előirányzattal emelkedett,

mely a  áht-n  kívülre  nyújtott  jutalmak valamint  a  közművelődés  munkatárs  bérének,  a  még

költségvetés tervezésekor nem ismert összege miatt, valamint növekedés összegét befolyásolta

némileg a polgármester illetmény változása is.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 810 ezer forinttal emelkedett a

bérek arányában.

K3. Dologi kiadások előirányzata 7.144 ezer forint előirányzattal emelkedett.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 1800 ezer forinttal emelkedett.

K5. Egyéb működési célú kiadások /tartalékkal együtt / kiadási 10.273 ezer forint előirányzattal

csökkent.

K6. Beruházások is 3.921 ezer forinttal emelkedett. 

K9  Finanszírozási  kiadások  is  emelkedtek  1.401  ezer  forinttal.  (  A  megelőlegezés

visszafizetésére véglegesen vállat  kötelezettség miatt,  melynek tényleges  visszafizetése 2018.

január hóban történt meg.)

A 1/2017.(II.27.) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1, 5.2 mellékletei helyére e rendelet 1.,
2.,  3.,  4.,  5.1.,  5.2   mellékletei  lépnek.   A  költségvetési  rendelet  további  mellékletei
változatlanok maradnak.
       
       Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.)   önkormányzati rendelete 
a 2/2017. (II.02.) költségvetési rendelete módosításáról.  

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
az 5/2018. (V.30.) ÖK rendeletét. (3. sz. mell.)

5. Költségvetési beszámoló a 2017. év költségvetése végrehajtásáról
Előadó Juhász József - polgármester          

                   Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
        

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  91.  §  (2)
bekezdése alapján:
 „(2)  A  zárszámadási  rendelettervezet  előterjesztésekor  a  képviselő-testület  részére
tájékoztatásul  a  következő  mérlegeket  és  kimutatásokat  kell  bemutatni:  a)  a  24.  §  (4)
bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a
pénzeszközök változásának bemutatását  kell  érteni,  b)  a  helyi  önkormányzat  adósságának
állományát  lejárat,  a  Gst.  3.  §-a  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyletek,  bel-  és  külföldi
irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat
tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  működéséből  származó  kötelezettségeket,  a
részesedések alakulását.” 
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24. § (4) bek.: „4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a
következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) a
helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási
tervét,  b)  a  többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti  bontásban  és
összesítve,  c)  a  közvetett  támogatásokat  -  így  különösen  adóelengedéseket,
adókedvezményeket  -  tartalmazó  kimutatást,  és  d)  a  29/A.  §  szerinti  tervszámoknak
megfelelően a  költségvetési  évet  követő  három év tervezett  előirányzatainak keretszámait
főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.” 

29/A. § „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Gst. 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott  felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti  saját  bevételeinek és  b)  a  Gst.  3.  §  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.”  A fentiek  szerint  előírt  tájékoztatást,  illetve  annak  szöveges  indokolását  jelen
előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák. 

Az Önkormányzat adósságállománya 2017. évben 0. Ft. 
Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik. 
Az  Önkormányzat  vagyonkimutatása,  valamint  költségvetési  mérlege  –  a  korábbi  évek
gyakorlatának  megfelelően  a  költségvetési  és  a  zárszámadásról  szóló  rendeletbe  került
beépítésre. 

A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését,
valamint  a  megállapított  kiadási  főösszeg  részletezését  kiemelt  előirányzatonként.  Az
Önkormányzatnak jelenleg többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.

         Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta a
5/2018. (V.30.) ÖK  rendeletét a település 2017. évi zárszámadásáról

6. Csatlakozás Gyermekek Átmeneti Otthona által biztosított szolgáltatásokhoz
Előadó Juhász József - polgármester          
            Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

       
A  gyermekek  átmeneti  gondozását  a  gyermekjóléti  alapellátás  részeként  kezeli  a
gyermekvédelmi törvény. Az átmeneti otthonban az a gyermek helyezhető el, aki átmenetileg
ellátás, és felügyelet nélkül marad vagy elhelyezés hiányában, ezek nélkül maradna, valamint,
akinek  ellátása  a  család  életvezetési  nehézségei  miatt  veszélyeztetett.  A  teljes  körű
bentlakásos  ellátás  a  szülő  kérésére  vagy  a  gyermek  kérésére,  a  szülő  beleegyezésével
történhet. Az ellátás a szülővel kötött megállapodás időtartamára, de legfeljebb maximum 12
hónapra  szól.  Biztosított  az  egészségügyi  ellátás;  az  iskolába  járás;  a  gyógy-fejlesztő  és
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pszicho  pedagógiai  ellátás;  a  szabadidő  hasznos  eltöltése.  Az  Otthon  segítséget  nyújt  a
Család-  és  Gyermekjóléti  Központtal  együttműködve  a  gyermek  családba  történő
visszatéréséhez.A gyermekek átmeneti  gondozásának helyén a  gyermek otthontalanná vált
szülője  is  elhelyezhető.  A  tizennegyedik  életévét  be  nem  töltött  gyermeket  szüleitől
elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet.

Több  település  nem  társult  a  szolgáltatáshoz.  Azonban  a  tapasztalatok,  szükségletek  azt
mutatják, hogy lenne rá igény. A férőhelyet illetően nincs kihasználva az intézmény, mivel
csak  az  ellátási  területről  kerülhet  gyermek  a  GYÁO-ba.  Az  ellátási  körzeten  kívüli
gyermekek elhelyezését csak úgy lehet megoldani, hogy távolabbi intézményekbe kerülnek,
miközben a Társulás által fenntartott Lengyári u-i otthonban van kihasználatlan férőhely.

  
            Ennek a szolgáltatásnak nincs a településre nézve költségvonzata.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat 7. §-a rendelkezik a
Társulás  által  közösen  ellátott  feladatokhoz  való  csatlakozásról,  illetve  ezekből  való
kiválásról. Eszerint: csatlakozni a naptári év első napjával, kiválni a naptári év utolsó napjával
lehet. Az erről szóló képviselő-testületi döntést a tárgyév június 30. napjáig kell meghozni.
Továbbá  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  feladatkörét  a  Társulási  Megállapodás
tartalmazza. Új feladat felvétele, vagy meglévő feladathoz új település csatlakozása csak a
Társulási  Megállapodás  módosítása  után  történhet  meg.  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).

Határozattervezet

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.  január 1.  napjától  igénybe
kívánja  venni  a  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  által  fenntartott  Család-és
Gyermekjóléti  Központ  -  Gyermekek  Átmeneti  Otthona  (9200  Mosonmagyaróvár,
Lengyári u.2.) által biztosított szolgáltatásokat.

Felhatalmazza a polgármestert,  hogy a döntésről Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
Tanácsának elnökét tájékoztassa.

Felelős: Juhász József - polgármester
Határidő: 2018. 06. 30.

7. Beszámoló  a  Család–  és  Gyermekjóléti  Központ  2017.  évben  végzett
tevékenységéről
Előadó Juhász József - polgármester          
            Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

       

Az  1997.  évi  XXXI.  törvény  a gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról
(továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ részletesen
beszámol a  2016. évben végzett  tevékenységéről.  A beszámoló készítésének szempontjait,
tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 10. számú melléklete tartalmazza.
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A Gyvt.  96.  §  (6)  bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat  és  az  állam  fenntartói
feladatainak  ellátására  a  Kormány  rendeletében  kijelölt  szerv  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  minden év május 31-éig -  a  külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat
esetén  a  képviselő-testület  általi  megtárgyalást  követően  -  meg  kell  küldeni  a
gyámhatóságnak. 

Határozattervezet

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Család  –  és  Gyermekjóléti
Központ  2017.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót  az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Juhász József - polgármester
Határidő: 2018. 05. 30.

8. Beszámoló a2017. évben végzett gyermekvédelmi munkáról
Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Határozattervezet

Hédervár község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyző beszámolóját a
településen 2017. évben végzett gyermekvédelmi munkáról. 

Felelős: Juhász József - polgármester
Határidő: 2018. 05. 30.

       

9.   Belső ellenőrzési jelentés, intézkedési terv jóváhagyása (3-4. sz. mell.)
      Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A 2017. évben megtartott belső ellenőrzésről

Ellenőrzés  tárgya: Tárgyi  eszközök,  készletek  elszámolása,  nyilvántartása,
eljárásrendjének szabályozása és végrehajtása” című vizsgálathoz.

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása volt, hogy a tárgyi eszközök, valamint a készletek
nyilvántartása megfelel-e a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak.
Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése.
Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2017. július 03.
Ellenőrzött időszak: 2016. év

Ellenőrzést végző: Gyürü Péter e. v. NGM által nyilvántartásba vett regisztrált belső ellenőrei
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Az  ellenőrzés  eredménye  az  előterjesztés  mellékletét  képezi.  A  jelentés  tartalmazza  a
hiányosságokat  is,  melyek további  megelőzésére intézkedési  tervet  alkottunk.  Kérem ezek
megtanácskozását és elfogadását.

Határozattervezet

Hédervár  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hédervár  Község
Önkormányzatnál 2017. évben megtartott belső ellenőrzési  jelentést megismerte,  és a
jelentésben foglaltak alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
Határidő: folyamatosan

10.   Közbeszerzési terv módosítása
      Előadó Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

Tekintettel arra, hogy a TOP pályázatunkban 2. kör megismétlése szükséges, ezért ezt is 
szükséges volt beépítenünk az éves közbeszerzési tervünkbe

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  módosított  2018.  évi
közbeszerzési tervet jóváhagyja. 
A 2018. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása a határozat 1. sz. melléklete.

Felelős:   Juhász József - polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző
Határidő: azonnal

11.   Döntés  a  Szigetközi  Önkormányzatok  a  fenntartható  energiahasználatért,  TOP-
3.2.1-15-MG1-2016-00058 pályázat során ajánlattételi felhívás tartalmáról. (2. kör)
             Előadó: Juhász József polgármester

Az eredménytelen 1.  kör következtében újabb felhívást kell tennünk
Az ajánlattételi határidő 2018. 06. 26. 9.00 óra, az első tárgyalás tervezett időpontja 2018.
július 5.  9.00 óra.  A szakmai tartalma egyebekben megegyezik a korábbiakban elfogadott
felhívással.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  –  a  TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00058  számú
projekthez kapcsolódó, „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért
–  2.  kör”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívását  és  dokumentációját  a
mellékelt  tartalommal  elfogadja.  Egyúttal  megbízza  a  Hédervár  Község
Önkormányzatával  szerződéses  viszonyban  álló  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadót az eljárás megindítására és lebonyolítására. Az ajánlattételi felhívás a
határozat 1. számú melléklete.
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Felelős:   Juhász József - polgármester
                Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző       
Határidő: azonnal

12. Döntés a Szigetközi Önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért, TOP-
3.2.1-15-MG1-2016-00058 pályázat során ajánlattételre felhívottakról 

       Előadó: Juhász József polgármester

Az előzetes egyeztetések alapján javaslom az alábbi szereplőknek kiküldeni az ajánlattételi
felhívást.

BÓKA-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol utca 2. A. ép. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 08-09-024010
Adószám: 24096283-2-08

Olasz Ottó Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 9231 Máriakálnok, Őzike u. 1.
Nyilvántartási szám: 4664776
Adószám: 46657460-2-28

MICROÉP 2000" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9228 Halászi, Damjanich út 31.
Cégjegyzékszám: 08-09-006147
Adószám: 11462651-2-08

Brunner 2006 Építőipari Betéti Társaság
Székhely: 9178 Hédervár, Kossuth Lajos utca 50.
Cégjegyzékszám: 08-06-008358
Adószám: 20357713-2-08

Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9176 Mecsér, Jókai utca 10.
Adószám: 13539654-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-013234

Határozattervezet

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  –  a  TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00058  számú
projekthez kapcsolódó, „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért
– 2. kör” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapján, hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás formájában valósítja meg.

Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők a következők:
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BÓKA-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol utca 2. A. ép. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 08-09-024010
Adószám: 24096283-2-08

Olasz Ottó Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 9231 Máriakálnok, Őzike u. 1.
Nyilvántartási szám: 4664776
Adószám: 46657460-2-28

MICROÉP 2000" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9228 Halászi, Damjanich út 31.
Cégjegyzékszám: 08-09-006147
Adószám: 11462651-2-08

Brunner 2006 Építőipari Betéti Társaság
Székhely: 9178 Hédervár, Kossuth Lajos utca 50.
Cégjegyzékszám: 08-06-008358
Adószám: 20357713-2-08

Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9176 Mecsér, Jókai utca 10.
Adószám: 13539654-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-013234

Felelős: Juhász József - polgármester
              Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző       
Határidő: azonnal

13. Döntés  a  TOP-3.2.1-15-MG1-2016-00058  pályázat  Közbeszerzési  eljárásában
Bíráló Bizottság tagjainak személyéről.

  Előadó: Juhász József polgármester

A bíráló bizottság tagjai meghatározása a 3. körben külön újra szükséges, a jogszabály előírja,
hogy a bizottságban szerepeljen pénzügyi szakértő, közbeszerzési szakértő, a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértő, és jogi szakértő. Egy-egy tag akár több területen is lehet szakértő,
ezek figyelembe vételével az alábbi határozattervezetet terjesztem elő.

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete  testülete a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00058 számú
projekthez kapcsolódó, „Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért
-2.  kör”  tárgyú  közbeszerzési  eljáráshoz  kapcsolódóan  a  Bíráló  Bizottság  tagjait  az
alábbiak szerint nevezi ki:
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- pénzügyi szakértelem és  közbeszerzési szakértelem (felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó): Piller Veronika (00818)
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Somogyi Róbert
- jogi szakértelem: Dr. Ladányi Zsigmond

Felelős:   polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

14. Rendezési terv módosítása
        Előadó: Juhász József polgármester

A sportpályán megépítendő edzőpályával kapcsolatos földcsere miatt a sportpálya mögötti   
030/3  hrsz.-ú terület fejlesztésével kapcsolatban a HÉSZ pontosítása szükséges, hogy a csere
folytán tudjuk biztosítani a megfelelő területet. 

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete  testülete a HÉSZ pontosítását határozza el, hogy
030/5 hrsz területnek megfelelő földrészletet tudjon biztosítani

Felelős:   polgármester
Határidő: 2018. 06. 15.

15. Rendezési terv módosítása
        Előadó: Juhász József polgármester

Kérelem érkezett, miszerint a tulajdonos azt kéri, hogy a 045/2, 045/12, és a 045/14 hrsz. alatt
felvett mezőgazdasági területeket építési övezetbe soroljuk. Véleményem szerint jelenleg elég
terület van új telkek kialakítására, ezért a kérelem elutasítását javaslom. 

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete  testülete a Hédervár  a 045/2, 045/12, és a 045/14
hrsz. alatt felvett mezőgazdasági területeket építési övezetbe sorolását nem támogatja. 

Felelős:   polgármester
Határidő: 2018. 06. 15.

16. Rendezési terv előkészítése
Előadó: Juhász József polgármester

A Hédervár településrendezési eszközeinek és településkép védelmi rendeletének alábbiakban
részletezett  megfogalmazott  módosításaihoz  Vári  Attila  vezető  településtervező  egyéni
vállalkozó br. 550.000.-Ft összegért vállalta az alábbi változások előkészítését:

1.       A 0107/4  hrsz.  -ú  terület  gazdasági-ipari  övezetté  történő  átsorolása  (jelenleg
mezőgazdasági általános övezet),

2.       A sportpálya mögötti    030/3  hrsz.-ú terület fejlesztésével kapcsolatban a HÉSZ
pontosítása;
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3.       A Kont emlékhely mögötti  229/26-27-28-29-30-31-32-33, 232, 235, 247, 248/11
hrsz.-ú ingatlanok terület felhasználásának és övezeti besorolásának felülvizsgálata,

Határozattervezet

Hédervár  Község  Képviselő-testülete  Hédervár  településrendezési  eszközeinek  és
településkép védelmi rendeletének alább részletezett megfogalmazott módosításaira Vári
Attila  vezető  településtervező  egyéni  vállalkozót  megbízza  Br.  500.000.-Ft  összeg
megbízási  díj  fejében.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodást  a
vállalkozóval kösse meg. 

Felelős:   polgármester
Határidő: 2018. 06. 15.

Juhász József polgármester
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	Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ részletesen beszámol a 2016. évben végzett tevékenységéről. A beszámoló készítésének szempontjait, tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 10. számú melléklete tartalmazza.

