
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018. 06. 28. napján
tartandó rendes ülésére

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

      1.    A temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
             szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

        Előadó: Juhász József polgármester          
                            Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A ravatalozó elkészültével új urnafalat is kapott a temető. Ennek használatával kapcsolatos
szabályozást be kell építenünk az alaprendeletbe. Az előzetes egyeztetések alapján a 40 x 40
cm es urnák 25 évi használata 20.000.-Ft-ba kerülne. Ezzel az összeggel készült a rendelet
módosítása.

       Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (VI.29.)   önkormányzati rendelete a   temető fenntartásáról

és a temetkezés rendjéről   szóló   a 3/2015. (II.17.) rendelete
módosításáról.  

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 7/2018. (VI.29.) ÖK rendeletét. (3. sz. mell.)

      2.     A közterület használatáról szóló 5/2015.(III.5.) önkormányzati rendelet     
              módosításáról

         Előadó: Juhász József polgármester          
                             Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző
 
A közterületen árusítók néha aránytalanul sok helyet foglalnak el, ezért elmúlt testületi ülésen
hangzott  el  a  javaslat,  hogy az  árusítók,  az  általuk  használt  terület  nagyságával  arányban
fizessenek díjat. Ez  a következők szerint alakulna: 
alkalmi  és  mozgó  árusítást  végzése,  pult,  utánfutó,  gépjármű,  sátor  felállítása,  illetve
elhelyezése:  ca) 10 m2-ig 3.000.-Ft, 
                     cb) 10-20 m2 között 6.000.-Ft, 
                     cd) 20-50 m2 között 8.000.-Ft, 
                     ce) 50-100 m2 között 10.000.-Ft, 
                     cf) 100 m2 felett 15.000.-Ft 

        Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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8/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közterület
használatáról szóló 5/2015.(III.5.) önkormányzati rendelet

módosításáról 
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta
a 8/2018. (VI.29.) ÖK rendeletét. (4. sz. mell.)

3. Digitális alaptérkép igénylése
             Előadó: Juhász József polgármester

A kormány által  benyújtott,  majd a  parlamentben elfogadott  törvénymódosítás  értelmében
2018.  január  1.  napjától  minden  önkormányzat  számára  térítésmentesen  biztosítottak  a
településrendezési tervek és településügyi dokumentumok elkészítéséhez szükséges digitális
térképek  és  földhivatali  adatok.  A települések  ezzel  a  döntéssel  méretük  függvényében,
felhasználási  alkalmanként 300 000- 3 000 000 forint kiadástól mentesülnek. Az ingyenes
hozzáféréssel az alaptérképek minőségbeli javulása várható, hiszen a jövőben elkerülhető lesz
a régi, elavult térképek felhasználása, illetve a csupán az érintett részterület megvásárlásából
fakadó  pontatlanságok  is  kiküszöbölhetőek  lesznek.  A  döntés  a  helyi  vállalkozások
elindításához  szükséges  településrendezési-és  településszerkezeti  terv  és  építési  szabályzat
készítése és módosítása során felmerülő önkormányzati  költségeket is jelentősen mérsékli,
ami  az  ipari  és  mezőgazdasági  beruházások  adminisztratív  terheinek  és  költségeinek
csökkentését is segíti egyben.” A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához az
1997. évi LXXVIII. tv felhatalmazása alapján a 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 28/A§-a
szerint digitális alaptérkép igénylésére teszek javaslatot.

Határozattervezet

1. Hédervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település rendezési terve
módosítását  határozza el.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításhoz
belterületi digitális alaptérképet megrendelje.

2. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az átvett adatbázisokat és az adatokat
kizárólag a képviselő-testületi határozat szerinti döntésben, valamint a Rendezési
terv módosításához meghatározott dokumentumok elkészítéséhez használja fel.

Felelős: Juhász József polgármester                        
Határidő: 2018. 07. 15.

4. Nyomtató vásárlása
      Előadó: Juhász József polgármester          

Tekintettel  arra,  hogy  a  kirendeltség  kisebbik  nyomtatója  tönkre  ment  és  a  javíttatása
aránytalanul sokba kerülne, ezért az új nyomtató vásárlását kérem engedélyezze a testület. A
berendezés ára bruttó 82.550.-Ft

Határozattervezet
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Hédervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Hédervári kirendeltség hivatala
részére nyomtató vásárlását határozza el, bruttó 82.550.-Ft értékben, a tartalék terhére. 

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

5. Levél Község Önkormányzata csatlakozási szándék
         Előadó: Juhász József polgármester          

                            Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  alapdokumentuma  a  Társulási  Megállapodás.  A
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).

Levél Község Önkormányzata 2018. április 24-i ülésén a 79/2018.(IV.24.) határozatával úgy
döntött,  hogy 2019. január 1.  napjától igénybe kívánja venni  a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás  által  fenntartott,  Kistérségi  Egyesített  Szociális  Intézményen keresztül,  az  idősek
szakosított ellátását biztosító: Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.),  Idősek
Klubja (Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 109.) Idősek Klubja (Jánossomorja, Óvári u.
4.),  Idősek  Klubja (Lébény,  Iskola  u.  13.),  Idősek  Klubja (Hegyeshalom,  Fő  u.  158.)
intézmények szolgáltatásait.

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

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától
kiegészüljön Levél Község csatlakozásával, a  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által
fenntartott,  Kistérségi  Egyesített  Szociális  Intézményen  keresztül,  az  idősek  nappali
ellátását  biztosító:  Idősek Klubja (Mosonmagyaróvár,  Zichy M. u.  5.)  Idősek Klubja
(Mosonmagyaróvár, Szent István k. u. 109.) Idősek Klubja (Jánossomorja, Óvári u. 4.)
Idősek  Klubja  (Lébény,  Iskola  u.  13.)  Idősek  Klubja  (Hegyeshalom,  Fő  u.  158.)
intézmények szolgáltatásaihoz.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét
tájékoztassa és Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős:  Juhász József - polgármester
Határidő: 2018. 07. 09.

6. Mosonszentmiklós Község Önkormányzata csatlakozási szándék
Előadó: Juhász József polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  alapdokumentuma  a  Társulási  Megállapodás.  A
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).

Mosonszentmiklós  Község  Önkormányzata  2018.  május  29-i  ülésén  a  68/2018.(V.29.)
határozatával  úgy  döntött,  hogy  2019.  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.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától
kiegészüljön  Mosonszentmiklós  Község  csatlakozásával,  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
szolgáltatásaihoz.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét
tájékoztassa és Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős:  Juhász József - polgármester
Határidő: 2018. 07. 09.

7. Feketeerdő Község Önkormányzata csatlakozási szándék
Előadó: Juhász József polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A  Mosonmagyaróvár  Térségi  Társulás  alapdokumentuma  a  Társulási  Megállapodás.  A
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).

Feketeerdő  Község  Önkormányzata  2018.  június  26-i  ülésén  a  34/2018.(VI.26.)
önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy 2019. 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.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 2019. január 1. napjától
kiegészüljön Feketeerdő Község csatlakozásával, 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 szolgáltatásaihoz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét
tájékoztassa és Társulási Megállapodást aláírja.
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Felelős:  Juhász József - polgármester
Határidő: 2018. 07. 09.

8. Helyi esélyegyenlőségi program tárgyalása, elfogadása
Előadó: Juhász József polgármester          
              Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző

A község,  a  város  és  a  főváros  kerületeinek  önkormányzata  (a  továbbiakban:  települési

önkormányzat)  ötévente öt  évre szóló helyi  esélyegyenlőségi  programot fogad el.  A helyi

esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi

csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő

személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,

egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben

meg kell  határozni  a helyzetelemzés során feltárt  problémák komplex kezelése érdekében

szükséges  intézkedéseket.  A  helyzetelemzés  és  az  intézkedési  terv  elfogadása  során

figyelembe  kell  venni  a  települési  kisebbségi  önkormányzatok  véleményét.  A  helyi

esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott

részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi

esélyegyenlőségi  program és  a  települési  önkormányzat  által  készítendő  egyéb  fejlesztési

tervek,  koncepciók,  továbbá  a  közoktatási  esélyegyenlőségi  terv  és  az  integrált

településfejlesztési  stratégia  antiszegregációs  célkitűzéseinek  összhangjáról.  A  helyi

esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének

érvényesülését segítő intézkedésekre,

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal

szembeni  fellépésre,  továbbá  az  egyenlő  esélyű  hozzáférés  biztosításához  szükséges

intézkedésekre,

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

d) olyan  intézkedésekre,  amelyek  csökkentik  a  hátrányos  helyzetűek  munkaerő-piaci

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A helyi  esélyegyenlőségi  program  időarányos  megvalósulását,  illetve  a  (2)  bekezdésben

meghatározott  helyzet  esetleges  megváltozását  kétévente  át  kell  tekinteni,  az  áttekintés

alapján  szükség  esetén  a  helyi  esélyegyenlőségi  programot  felül  kell  vizsgálni,  illetve  a

helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
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A  helyi  esélyegyenlőségi  programot  a  települési  önkormányzati  köztisztviselők  vagy

közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és

felülvizsgálatát  esélyegyenlőségi  mentorok  segítik.  A  települési  önkormányzati

köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,

illetve  a  nemzetközi  megállapodás  alapján  finanszírozott  egyéb  programokból  származó,

egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,

ha  az  e  törvény rendelkezéseinek  megfelelő,  hatályos  helyi  esélyegyenlőségi  programmal

rendelkezik.

A települési  önkormányzatok  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulása  az  államháztartás

alrendszereiből,  az  európai  uniós  forrásokból,  illetve  a  nemzetközi  megállapodás  alapján

finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton

odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok

mindegyike  az  e  törvény  rendelkezéseinek  megfelelő,  hatályos  helyi  esélyegyenlőségi

programmal rendelkezik.

Esélyegyenlőségi mentor tevékenységet az végezhet, aki

a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel,

b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal.

Határozattervezet

Hédervár  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  egyenlő  bánásmódról  és  az
esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény  31.  §  (1)  bekezdés
értelmében  elkészült  Hédervár  község  2018-2023.  évekre  vonatkozó  helyi
esélyegyenlőségi programja. A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzés készült
a  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  -  különös  tekintettel  a  nők,  a
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és
idősek  csoportjára  -  oktatási,  lakhatási,  foglalkoztatási,  egészségügyi  és  szociális
helyzetéről,  illetve  a  helyzetelemzésen  alapuló  intézkedési  tervben  meghatározásra
kerültek  a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében
szükséges  intézkedések.  Hédervár  község  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  a
képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja.

Felelős:  Juhász József - polgármester
Határidő: azonnal

9. Mázsaház lebontása
Előadó: Juhász József polgármester          
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A korábbi  felhívásunkra  egy  vállalkozás  sem  adott  ajánlatot,  ezért  az  alábbi  lehetséges
partnereket szeretnénk megkeresni az újabb árajánlat kérésével. 

Határozattervezet

Hédervár Község Képviselő-testülete a Hédervár Parázsszög téri mázsaház lebontására 
ajánlatot kér a következő vállalkozásoktól.

        1. Ducó Bau Bt. 9226 Dunasziget, Hársfa u. 19.
        2. CSÉKO Kft. 9226 Dunasziget, Fő u. 52.
        3. Lelkes Pál vállalkozó, 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 1.

Felelős:   polgármester
Határidő: 2018. 07. 09.

         Juhász József - polgármester
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