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VADNA község

Vadna község Önkormányzata
Polgármesterének
2020. június 8-án meghozott döntései
a. határozata: 32; 33
b. rendelete: 10, 11
Vadna, 2020. 06.23.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Vadna község Önkormányzata Polgármeste rének
32/2020.(VI.8.) határozata
a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának
betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt az
intézményvezető megbízásáról
Vadna Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva,

A Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2019.(XII.3.)
határozatával meghirdetett, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának
betöltésére irányuló pályázat eredménytelenségét megállapítom, mivel a pályázat
benyújtására nyitva álló határidőben (2020. május 31-ig) pályázat nem érkezett a
képviselő-testülethez.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban
Kjt.) 20/A. § (1) bekezdés d) pontja alapján – tekintettel arra, hogy 18/2020.(V.20.)
határozatomban foglaltak szerint a Vadna Községi Konyha költségvetési szerv 2020.
augusztus 30. napjával megszűnik – a Vadna Községi Konyha intézményvezetői
feladatinak ellátásával 2020. július 1-je és 2020. augusztus 30-a közötti időszakra
megbízom, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő
élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Vadna, 2020. 06.08.
Bencze Péter
polgármester

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
33/2020.(VI.8.) határozata
a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika – SajóivánkaVadna települések közötti kerékpárút létesítése során a
projekt költségeinek átcsoportosításáról
Vadna Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések
közötti kerékpárút létesítése azonosítószámú projekt (továbbiakban: projekt)
költségvetésében, a Vadna község Önkormányzata részére, az építéshez kapcsolódó
költségek megnevezésű soron szereplő 88.874.544 Ft elszámolható költségnem
előirányzatból, 25.464.579 Ft összegű támogatás átcsoportosításához Kazincbarcika
város Önkormányzata részére - a támogatás ezen összegéről való lemondással és
annak átengedésével – hozzájárulok.
A fenti támogatás-átcsoportosítás indoka a projekt műszaki tartalmában bekövetkező
változás (közvilágítás, útfenntartó gép beszerzése), mely miatt azok költségei 100%ban Kazincbarcika város Önkormányzata – mint konzorciumvezető - pályázati
támogatásában jelennek meg.
A Támogatási Szerződés 1. számú módosításához, a Vadna község
Önkormányzatánál keletkező 25.464.579 Ft visszafizetési kötelezettsége teljesítése
érdekében ezen összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett TOP EFK nevű,
10032000-00287120- 50000342 számú bankszámlára történő visszautalását
engedélyezem.
A műszaki tartalom-változásából eredő költségátcsoportosítás miatt, a projekt
megvalósításához Vadna község Önkormányzata a támogatási szerződésben az
önkormányzat számára biztosított forráson túl, finanszírozást saját költségvetése
terhére nem biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Vadna, 2020. 06.08.
Bencze Péter
polgármester

Vadna Község Önkormányzata Polgármesterének
10/2020.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vadna község Önkormányzata Polgármestereként, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vadna község Önkormányzata Képviselőtestületének a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a képviselő-testület hatáskörét
gyakorolva, a következőket rendelem el:

1.§ A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 15.§ (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15.§ (13) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától tárgyhónap 10. napjáig kell
megfizetni. A térítési díj a tárgyhavi étkezési nyilvántartás, az étkezéssel érintett napok
száma szerint, tárgyhónapot követő hóban esedékes térítési díj megállapításánál
elszámolásra kerül.
2. § A rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításához
A többszörösen módosított, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (A továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
Az Szt.115. § (3) bekezdése alapján, a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény
esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá
teszik.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselőtestülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1 §-hoz
A térítési díj szedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza
2.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere
11/2020.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetésről szóló 2/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vadna község Önkormányzata Polgármestereként, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében, valamint a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vadna község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a
képviselő-testület hatáskörét gyakorolva, a következőket rendelem el:

1.§ A gyermekétkeztetésről szóló 2/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése
hatályát veszti.
2. § A rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
a gyermekétkeztetésről szóló 2/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításához
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások
intézményi térítési díját.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat
állapítja meg.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselőtestülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1 §-hoz
A hatályon kívül helyező intézkedéssel a térítési díj szedésére a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Gytr.) 16. § (1) bekezdés a.) pontja alkalmazandó.
2.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

