
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 20. napján, 8:00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Az ülés helye:  Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 
                       3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. 
 
Jelen vannak: 
 
5 fő képviselő-testületi tag: 

Dávid István polgármester 

Fignár Gergő alpolgármester 

Bukovenszki Józsefné képviselő 

Kiss  András képviselő 

Drótos Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: 
  

- az ülés egész tartamára: 

Csiklya András RNÖ elnök 

Dr. Herczeg Tibor  jegyző, címzetes főjegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: 

Bóné Orsolya ügyintéző 
 
 

Dávid István polgármester  köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 

Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja 
napirendként. A képviselő-testület javaslattal egyhangú (5 igen) szavazattal egyetértett. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: 
 

 

Napirend 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1.  
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2.  
Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban 
„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” felhívásra. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

3.  
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
alprogramban. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 



3.  
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
alprogramban. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

4.  
A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének 

véleményezése – zárt ülés. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5.  Indítványok, javaslatok 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

 

 

N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A  

 
I. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet, 
mely a képviselők részére, az ülés keretein belül szóban került ismertetésre. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a napirendi előterjesztés elkészítését és közzétételét 
követően jelent meg a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének 
ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 
9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet szerint központi költségvetés támogatást biztosít 
az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára, a polgármester illetménye és költségtérítése 
2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. A lakosságszám-kategóriák alapján az 501- és 1500 
fő közötti lakosú településeket, így Szuhakállót is 3.915.653 Ft támogatás illeti meg. Az 
önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig történik. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy nagyon régen emeltek már a 
polgármesterek bérét, ez egy nagyon szép béremelés, úgy gondolja, hogy ezért az összegért a 
munkát is megkövetelik. 

Kiss András képviselő  elmondta, hogy nem tartja túlzónak a béremelés nagyságát, azt adják 
vissza most, amit az előzőekben elvettek.  

Drótos Sándor képviselő   elmondta, hogy jogosnak tartja a béremelést.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a feladatok eddig is megvoltak, azok továbbra 
is megmaradnak, azok elvégzésre kerülnek.  

A támogatás teljes egészében fedezi a polgármester illetmény- és költségtérítés emelésének 2022. 
évi összegét. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 



S z u h a k á l l ó k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü 
l e t é n e k 1 / 2 0 2 2 . ( I . 2 20. ) h a t á r o z a t a 

Dávid Is tván po lgármes te r i l l e tményének és 
kö l t ségté r í tésének megá l lap í tásá ró l 

1. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Dávid István polgármester
illetményét 2022. január 1. napjától 650.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

2. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Dávid István polgármester
költségtérítését az illetménye 15%-ának megfelelő, 97.500-Ft/hó összegben állapítja
meg, 2022. január 1. napjától.

3. Szuhakálló község önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január. 1 napjával
hatályon kívül helyezi, Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló 90/2019. (X.24.) határozatát.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

II. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban „Tanya- és falugondnoki 
buszok beszerzése” felhívásra. 

Előadó: Dávid István 
polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy tavaly már beadták a pályázatot falugondnoki 
busz beszerzésére, de az elutasításra került. Most ismét lehet pályázni. Véleménye szerint 
mindenféleképpen pályázni kell, már árajánlatot is kért a Renault-tól, nagyon jó felszereltségű buszt 
tudnak biztosítani 14.300.000.-ért-. A probléma az, hogy az idei évben nem szállítják le a buszt, 
2023-ra ígérték a kiszállítást, a gépjárműgyártásban fennálló alkatrészhiány miatt. Ha közben a 
gépjárműgyártásban változás történik, akkor hamarabb is szállíthatnak, az előszállítás engedélyezése 
a szerződésbe is bele lesz foglalva. A meglévő busz már 13 éves, bizonytalan, hogy meddig lehet 
vele elvégezni a feladatokat. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy akkor ezt a buszt a kora miatt már el sem 
fogadják felajánlás esetén? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy már tavaly sem akarták elfogadni, mert több 
kilométer van már benne a megengedettnél, valamint a pályázatban előírt életkort, a 10 évet is 
meghaladja. Fel lehet ajánlani, de nem jelent elsőbbséget.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy véleménye szerint mindenféleképpen 
pályázni kell. Egyre többen veszik igénybe a településen a falugondnoki szolgáltatást, a lakosok 
miatt erre szükség van. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy igen sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást a 
településen. Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el a lakosoknak, hogy a szállítás időpontját 
megelőzően, 2-3 nappal időben jelezzék igényüket.  



A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

2 / 2 0 2 2 . ( I . 2 0 . )  h a t á ro z a t a  

a  Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és fa lugondnoki 

buszok beszerzése” című alprogramban,  pályázat benyújtásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Falu Program 
keretében, az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című, MFP-TFB /2022 
kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról dönt, a falugondnoki szolgáltatás 
feladatainak ellátásához új 8+1 személyes gépjármű beszerzésének támogatására. 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység 
elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
III. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy erről a témakörről is beszélték már előző 
testületi üléseken. Az óvoda játszóterén a játékok elhasználódtak, balesetveszélyesek, jelenleg is két 
mérleghinta van javítás alatt, egy játékot megszüntettek. A játszótéri játékok árai az elmúlt évben a 
duplájára emelkedtek. Kérte a KBTF- Kft-t,hogy valami támpontot segítségképpen nyújtsanak. Egy 
cégtől kapott prospektust, kb. 6.000.000.-Ft összegű pályázatból 3 db játékot tudnak biztosítani. A 
régi ismerettségek alapján talált egy játszótéri játékokat gyártó céget, amely fajátákokat gyárt a mai 
napig, melyek olcsóbbak, mint a fém játékok. Amennyiben a testület a pályázat benyújtása mellett 
dönt, akkor fel kell mérni a lehetőségeket. Ez a projekt összhangban lehet a későbbi óvodai-
böcsődei átalakítással is.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy mindenféleképpen szükséges pályázni az 
óvodai udvari játékok elhasználódása miatt,szükség van az óvoda játszóterén új eszközökre. Bízik 
benne, hogy nyerni fog a pályázat. 

Fignár Gergő alpolgármester  elmondta, hogy szerinte is pályázni kell. Kérdezte, hogy csak az 
óvodai játszótér felúítására pályázik-e az önkormányzat.  



Dr. Herczeg Tibor jegyző  elmondta, hogy csak az egyikre van lehetőség, vagy az óvodai- 
vagy a közterületi játszótér felújítására.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a közterületi játszótér karbantartását vagy 
felszámolását meg kell oldani. Erről a képviselő-testület az előző évben már döntött. 

Kiss András képviselő   elmondta, hogy mindenképp pályázni kell, lehetőség szerint új 
játszóeszközöket kell telepíteni. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy előző évben már említette, hogy a vezetőóvónő 
nézett játékokat, ezeket átküldte neki, a legolcsóbb játék 900.000.-Ft volt. Ha már 2-3 játékot tudnak 
telepíteni a pályázat összegéből, akkor már nyert az óvoda, az önkormányzat.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy a közfoglalkoztatás során az óvodai játszótéren 
leszedték az összes olyan játékot, ami balesetveszélyes volt, de már a többi játék is veszélyes, a 
gyerekeket nem lehetne ezekre felengedni.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

 

 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

3 / 2 0 2 2 . ( I . 2 0 . )  h a t á ro z a t a  

a  Magyar Falu Program keretében az „Óvodai  játszóudvar  és  

közterületi  játszótér fe j lesztése” című alprogramban,  pályázat 

benyújtásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében, az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-
OJKJF/2022 kódszámú alprogram, pályázat benyújtásáról dönt, a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája (Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 
37.; Hrsz: 185) játszóudvarának kialakítására 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység 
elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 

IV. N A P I R E N D 
 

Tárgy: A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének véleményezése – zárt ülés. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 

 



A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bek a.) pontja alapján zárt ülés keretei között tárgyalta a 
napirendet. 
 
 
 
V. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Indítványok, javaslatok 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 
 
Dávid István polgármester   elmondta, hogy az idei év költségvetésének tervezése során, a 
fölösleges kiadásokat megpróbálnák lehúzni. Az egyik ilyen dolog lenne az, hogy 2022-re a 
polgárőrségnek nem terveznek támogatást, mivel az egyesület gyakorlatilag nem működik. A másik, 
hogy sem az iskola, sem az óvoda nem tart igényt a Falukollégium videófelvételeire, csak az 
önkormányzati rendezvényekről készül videófelvétel, ez 260.000.- Ft kiadást jelent. Ha a képviselő-
testület egyetért, ezt a szerződést az önkormányzat felmondja.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, ha mégis van évente ez a pár rendezvény, és valaki 
nem tud eljönni a rendezvényre, akkor honnan szerez információt a falu életéről. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy érdekes, hogy az intézmények nem szeretnék 
közzétenni, hogy milyen rendezvényeik vannak. Régebben Szuhakálló számos rendezvényét 
megmutatta videófelvételeken keresztül. Nem érti, hogy pl. egy március 15-i rendezvényre, vagy 
például egy Állatok Világnapjára miért nem leheti igényelni, hogy arról felvétel készüljön. 
Hozzátette, hogy a COVID helyzet miatt nincs sok rendezvény, de ettől függetlenül is sokkal 
kevesebb van, mint régebben. Nem jelent semmi pluszt sem az iskolának, sem az óvodának, ha 
eggyel több kamera van a helyszínen, csak időpontot kell egyeztetni.  

Drótos Sándor képviselő  kérdezte, hogy az iskolának van-e saját honlapja, ahová a 
felvételeket fel tudják tenni?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy facebook oldala van az intézményeknek. 
Egyértelműen furcsa a helyzet, ezt az önkormányzat biztosítja az intézményeknek a, de nincs igény 
rá a részükről. 

Kiss András képviselő    kérdezte, hogy nincs-e arra lehetőség, hogy nem köt az 
önkormányzat a Falukollégiummal szerződést, hanem csak az adott egy-két alkalomra jönnének el 
felvételt készíteni. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy ha csak eseti alkalmakra kér az önkormányzat 
felvételkészítést, akkor annak a költsége többe fog kerülni. Ez egy átalánydíj-fizetés, ha időben szólt 
az önkormányzat a rendezvényről, akkor jöttek, elkészítették a felvételt és addig maradtak amíg 
szükséges volt. Minden eseményről készítettek felvételt, azt nem tudja, hogy a településen 
mennyien nézik a felvételeket.  

Kiss András képviselő   elmondta, hogy szerinte maradjon továbbra is a szerződés a 
Falukollégiummal.  

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal úgy döntött, hogy a Falukollégiummal kötött 
megállapodást nem bontja fel. 

 



Dávid István polgármester   elmondta, hogy kapott az önkormányzat a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől egy levelet a képviselő-testület az ülés előtt. Az Elnök Varga Gáborné 
helyi lakos nevében fordult a képviselőkhöz, az alábbiak szerint: 

„A családomban élő súlyos beteg Varga Gábor, Varga Gáborné és Varga Tamás állandó orvosi 
ellenőrzésre és rendszeres heti alkalommal kórházi ápolási kezelésre szorul. A kórházi kezeléseket 
(dialízis) csak a B.-A.-Z. megyei korházban végezhetik, melyre családtagommal csak betegszállítás 
igénybevételével van lehetőség. A gépjárművel a jelenlegi önkormányzati tulajdonban lévő Szeles 
úton az ingatlan megközelítése nem lehetséges, a beteg Dózsa György útra történő leszállítása nem 
megoldható, így a Miskolcra való szállítás és gyógykezelés elvégzése veszélybe került. A fentiek 
alapján tisztelettel kérem, hogy a Szeles út 8. alatti lakos beteg szállító járművel minden évszakban 
biztonságosan megközelíthető legyen.” 

A Szeles utat már kétszer rendbe tették, zúzott kővel borították, de az megint nincs jó állapotban. 
Az út rendbetétele után, elmondták az ott lakóknak, hogy kézi erővel meg kell igazítani annak a 
szélét. Az út felső részén szükség lett volna átfolyók elhelyezésére a vízelvezetés miatt, melyet az 
önkormányzat biztosított volna. Az útról el kellett volna a vizet az árokba vezetni. Az az útszakasz 
egy földút, ami az önkormányzat tulajdonán megy keresztül és a külterületre vezet- 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta a levéllel kapcsolatban, úgy gondolja, hogy itt 
súlyos beteg emberekről van szó, minden másnap vinni kell őket vesekezelésre. Az a kérése, hogy 
az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat fogjon össze, és próbálják meg azt az utat rendbe 
tenni, a betegek érdekét nézve. 

Saját részéről a munkálatok megvalósításához felajánlja a 2022. évi tiszteletdíját. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az az útszakasz kb. 120 m hosszúságú. Kérdezte 
Bukovenszki Józsefnét, hogy mire gondol rendbe tétel alatt? A zúzott kő is sokba kerül, két éve lett 
azzal az út rendbe téve. Ha az útra ráengedik a vizet, akkor az útalap elázik, a tetejét elmossa a víz.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökeként felelős az ott élőkért. Elment az ott lakókhoz, megkérdezte őket, hogy miért nem tették 
rendbe a vízelvezetést, azt mondták, hogy nem tudják megcsinálni, mert betegek. Az út minősége 
egyre rosszabb, a mentő egyre nehezebben tud oda kimenni.  

A témában kialakult vita során a képviselő-testület úgy döntött, hogy megvizsgálja az út kiépítésével 
kapcsolatban pályázat benyújtásának a lehetőségét.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint nem önálló 
útról van szó. A pályázat így nem irányulhat felújításra, hanem csak új építésre melyet terveztetni, 
engedélyeztetni kell. 

 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, a múlt évben a képviselő-testület elfogadta Tordai 
László e.v. árajánlatát az óvoda és a konyha vízvezeték rendszerének felújítására. Ahhoz, hogy a 
konyhára eső rész az állami támogatás terhére 2021-ben még elszámolható legyen, azt december 
31-ig ki kellett fizetni a kivitelező Ft összegű számláját, melyre csak úgy volt csak lehetőség, hogy 
az elkülönített számlán szereplő 34 787 200 Ft költségvetési tartalékból 2.541.290 Ft felhasználásra 
került. A 2021. évi költségvetési rendelet szabályozása szerint, az általános tartalék terhére 
felhalmozási célú kötelezettség vállalható. A kötelezettség-vállalásra az előzetes felhatalmazást a 
képviselő-testület a 61/2021.(09.09.) határozatával megadta. 

Kérte a képviselő-testületet utólagos jóváhagyását az átcsoportosításra.  

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 



S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
5 / 2 0 2 2 . ( I . 2 0 . )  h a t á ro z a t a  

a  2021.  évi  költségvetési  tartalék terhére vál la l t  kötelezettség 

jóváhagyásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Községi Konyha 
vízvezeték-rendszerének felújítására 2021. 12. 20-án teljesített 2.541.290 Ft összegű 
kötelezettségvállalást és kifizetést, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
34.787.200 Ft összegű általános tartaléka terhére jóváhagyja. 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.28.) önkormányzati 
rendeletet az általános tartalékot érintő felhasználás miatt módosítani szükséges. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 

Drótos Sándor képviselő   kérdezte, hogy az idei évben lesz-e sebességkorlátozás 
elrendelve, illetve lesz-e fekvőrendőr telepítve a faluban?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy költségvetésből nincs erre lehetőség. Az előző 
évben beszéltek a fekvőrendőrről, azóta sem kapott árajánlatot.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy örömére szolgált, hogy a decemberi 
hóesésben a járda le volt takarítva. Tapasztalta, hogy szükséges lenne az Izsó Miklós úti elágazásnál 
egy gyalogosátkelő-helyre. Elmondta, hogy jó lenne ezzel kapcsolatban tenni valamit. 
A szemétszállítással kapcsolatban elmondta, hogy idén a lakosok még nem kaptak hulladékszállítási 
naptárat, ezt sokan hiányolják.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a járda letakarításáért a köszönet a 
közmunkásoknak jár. Megbeszélte velük, ha esik a hó, akkor ők jönnek időben, hogy a járdákat 
rendbe tegyék. Sokan járnak a buszhoz, legelőször azt takarították le. Problémát a lejtős útszakaszok 
letakarítása jelentette, azt traktorral lehetett rendbe tenni. Kérte a közmunkásokat, hogyha ónos eső 
esik, vagy csúszik a járda, akkor próbálják meg azt a két csúszós partoldalt mielőbb rendbe tenni. 
A gyalogos-átkelőhely létesítésével kapcsolatban elmondta, mivel az a terület Múcsonyhoz tartozik, 
Múcsony az illetékes benne.  
Szemészállítással kapcsolatban elmondta, hogy keresni fogja a BMH Nonprofit Kft-ét, de 
véleménye szerint azért nem küldtek ki hulladékszállítási naptárat, mert minden maradt a régiben.  

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy a BMH Nonprofit Kft. a hulladékszállítási 
naptárat a saját honlapján közzétette.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta az óvodával kapcsolatban, hogy szólt egy pár 
szülő neki, mert az óvodát nem lehet elérni telefonon. Betegek a gyerekek otthon, mikor szeretnék 
a szülők ismét óvodába vinni őket, akkor nem tudják felhívni az óvodát. Mikor viszik a gyerekeket, 
akkor nem fogadják őket azzal az indokkal, hogy nincsenek benne az aznapi létszámban, nem 
tudnak ebédet biztosítani nekik.  

Dávid István polgármester   elmondta, telefon csak az élelmezésvezető irodájában van, ha ő 
nincs ott, akkor senki sem veszi fel a telefont. Elmondta a vezetőóvónőnek, hogy a régi 
óvodavezető megadta minden szülőnek a telefonszámát, így mindenki el tudta őt érni. 
Elmondta, hogy az óvoda nincs kihasználva, évről-évre csökken a gyermekek létszáma, ez 
többletkiadást jelenthet az önkormányzatnak. Emiatt is szóba került egy bölcsőde kialakítása. Az 
óvodát egy csoportos óvodává tennék, a kiscsoport helyén pedig bölcsődét létesítenének. 



Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy a döntés meghozatala előtt fel kell mérni a 
gyermekek létszámát, figyelemmel a jelenlegi és a jövőben óvodába kerülő szuhakállói lakóhelyű, 
és a jelenleg már más településről bejáró gyerekekre is. Az egycsoportos óvoda maximum 30 fős 
gyereklétszámmal működhet. A szuhakállói lakóhelyű gyermekek esetében az önkormányzatot 
ellátási kötelezettség terheli, helyhiány miatt egyetlen gyermek sem utasítható vissza. Amennyiben 
a 30-as gyereklétszámot Szuhakálló átlépné, akkor nincs lehetőség egy csoportos óvoda 
kialakítására. Természetesen a jövőben ettől kell függővé tenni a máshonnan bejáró gyermeke 
óvodai felvételét. 

Kazincbarcikával a feladat-ellátási szerződést az óvodai beiratkozás megelőző két hónapban lehet 
felmondani, tehát az önkormányzatnak ezt a döntést februárban meg kell hoznia. Ezután május 
utolsó munkanapjáig kell az új intézmény kialakításáról dönteni, ezzel együtt a konyhát, mint önálló 
intézményt megszüntetni. Szeptember 1-től lenne már önkormányzati fenntartású egy csoportos 
óvoda, bölcsőde és konyha. Az egy csoportos óvodához két óvónő és egy dajka szükséges, a 
bölcsődéhez pedig egy kisgyermek-felügyelő és egy dajka. A bölcsődei csoport 7, maximum 8 
gyerekkel működhet. Előtte fel kell mérni az igényeket, hogy ki az a szülő. aki igényt tart a bölcsődei 
ellátásra. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy kint volt a tervező, megnézte, hogy a helyiség 
bölcsődévé átépíthető, kell hozzá egy akadálymentes rámpa, ami a hátsó ajtónál megoldható. Erre 
is van pályázati lehetőség.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy tavaly beszélt a védőnővel, 3 évre bontva 18 
óvodáskorú gyermek létszámát adta le.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a konyhában a feladatellátást az 
élelmezésvezető átszervezte, és emiatt az egyik régi alkalmazott leszámolt.  

Kiss András képviselő   elmondta az Izsó Miklós úti buszmegálló megközelítésével 
kapcsolatban, hogy a Szuha-híd és a sorompó közötti járdaszakasz kiépítése sokba kerül, de jelenleg 
az a rész baleset-és életveszélyes. Tisztában van vele, hogy nem Szuhakállóhoz tartozik az a terület, 
de szuhakállói lakosok használják.  

Drótos Sándor képviselő   elmondta, hogy ráadásul az a terület nagyon sötét is.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy meg lehet csinálni, a kisgéppel a vésés ott 
legalább egy hónapig fog tartani. Az Izsó Miklós úti buszmegálló mellett pedig közvetlenül ott van 
egy lámpa.  

Csiklya András RNÖ elnök   kérdezte az Izsó Miklós úttal kapcsolatban, hogy mi lett a 
csapadékvíz elvezetésével? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy tavaly ez elindult, tervezték, remélhetőleg idén 
megvalósul a kivitelezés.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy az első háznál a csapadékvíz-elvezetést az új 
tulajdonos már nem engedi meg. Ha esik az eső, a víz az udvarokra folyik be, a házak repedeznek 
a víztől. A járda Juhászék háza előtt már legalább 30 éves, rossz állapotban van, a szuhakállói 
lakosok alig tudnak az útkereszteződésnél Szuhakállóból Alberttelepre átjutni. Szerinte is szükség 
lenne egy gyalogos-átkelőhelyre.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy sokszor voltak már helyszínen ez ügyben, 
számtalanszor egyeztettek már Múcsony polgármesterével. Kérte, várják már meg, hogy 
ténylegesen mi fog megvalósulni az útépítésből, jelezte, hogy a vízelvezetés azon a területen nincs 
megoldva. Reméli, hogy egy-két éven belül ez megvalósul.  

 
 



Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.  

k. m. f. 

 

 

 

Dávid István                         Dr. Herczeg Tibor 
polgármester                          jegyző 
                  címzetes főjegyző 
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Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban 
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Szuhakálló, 2022. január. 31. 

 

                  Dr. Herczeg Tibor 
                   jegyző 
                   címzetes főjegyző 
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N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A  

 
I. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet, 
mely a képviselők részére, az ülés keretein belül szóban került ismertetésre. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a napirendi előterjesztés elkészítését és közzétételét 
követően jelent meg a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének 
ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 
9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet szerint központi költségvetés támogatást biztosít 
az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára, a polgármester illetménye és költségtérítése 
2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. A lakosságszám-kategóriák alapján az 501- és 1500 
fő közötti lakosú településeket, így Szuhakállót is 3.915.653 Ft támogatás illeti meg. Az 
önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig történik. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy nagyon régen emeltek már a 
polgármesterek bérét, ez egy nagyon szép béremelés, úgy gondolja, hogy ezért az összegért a 
munkát is megkövetelik. 

Kiss András képviselő  elmondta, hogy nem tartja túlzónak a béremelés nagyságát, azt adják 
vissza most, amit az előzőekben elvettek.  

Drótos Sándor képviselő   elmondta, hogy jogosnak tartja a béremelést.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a feladatok eddig is megvoltak, azok továbbra 
is megmaradnak, azok elvégzésre kerülnek.  

A támogatás teljes egészében fedezi a polgármester illetmény- és költségtérítés emelésének 2022. 
évi összegét. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
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Dávid Is tván po lgármes te r  i l l e tményének  és  
kö l t ségté r í tésének megá l lap í tásá ró l  

1. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Dávid István polgármester 
illetményét 2022. január 1. napjától 650.000.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

2. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Dávid István polgármester 
költségtérítését az illetménye 15%-ának megfelelő, 97.500-Ft/hó összegben állapítja 
meg, 2022. január 1. napjától. 

3. Szuhakálló község önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január. 1 napjával 
hatályon kívül helyezi, Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló 90/2019. (X.24.) határozatát. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
 

II. N A P I R E N D 
 

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban „Tanya- és falugondnoki 
buszok beszerzése” felhívásra. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy tavaly már beadták a pályázatot falugondnoki 
busz beszerzésére, de az elutasításra került. Most ismét lehet pályázni. Véleménye szerint 
mindenféleképpen pályázni kell, már árajánlatot is kért a Renault-tól, nagyon jó felszereltségű buszt 
tudnak biztosítani 14.300.000.-ért-. A probléma az, hogy az idei évben nem szállítják le a buszt, 
2023-ra ígérték a kiszállítást, a gépjárműgyártásban fennálló alkatrészhiány miatt. Ha közben a 
gépjárműgyártásban változás történik, akkor hamarabb is szállíthatnak, az előszállítás engedélyezése 
a szerződésbe is bele lesz foglalva. A meglévő busz már 13 éves, bizonytalan, hogy meddig lehet 
vele elvégezni a feladatokat. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy akkor ezt a buszt a kora miatt már el sem 
fogadják felajánlás esetén? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy már tavaly sem akarták elfogadni, mert több 
kilométer van már benne a megengedettnél, valamint a pályázatban előírt életkort, a 10 évet is 
meghaladja. Fel lehet ajánlani, de nem jelent elsőbbséget.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy véleménye szerint mindenféleképpen 
pályázni kell. Egyre többen veszik igénybe a településen a falugondnoki szolgáltatást, a lakosok 
miatt erre szükség van. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy igen sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást a 
településen. Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el a lakosoknak, hogy a szállítás időpontját 
megelőzően, 2-3 nappal időben jelezzék igényüket.  



A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
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a  Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és fa lugondnoki 

buszok beszerzése” című alprogramban,  pályázat benyújtásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Falu Program 
keretében, az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című, MFP-TFB /2022 
kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról dönt, a falugondnoki szolgáltatás 
feladatainak ellátásához új 8+1 személyes gépjármű beszerzésének támogatására. 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység 
elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
III. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy erről a témakörről is beszélték már előző 
testületi üléseken. Az óvoda játszóterén a játékok elhasználódtak, balesetveszélyesek, jelenleg is két 
mérleghinta van javítás alatt, egy játékot megszüntettek. A játszótéri játékok árai az elmúlt évben a 
duplájára emelkedtek. Kérte a KBTF- Kft-t,hogy valami támpontot segítségképpen nyújtsanak. Egy 
cégtől kapott prospektust, kb. 6.000.000.-Ft összegű pályázatból 3 db játékot tudnak biztosítani. A 
régi ismerettségek alapján talált egy játszótéri játékokat gyártó céget, amely fajátákokat gyárt a mai 
napig, melyek olcsóbbak, mint a fém játékok. Amennyiben a testület a pályázat benyújtása mellett 
dönt, akkor fel kell mérni a lehetőségeket. Ez a projekt összhangban lehet a későbbi óvodai-
böcsődei átalakítással is.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy mindenféleképpen szükséges pályázni az 
óvodai udvari játékok elhasználódása miatt,szükség van az óvoda játszóterén új eszközökre. Bízik 
benne, hogy nyerni fog a pályázat. 

Fignár Gergő alpolgármester  elmondta, hogy szerinte is pályázni kell. Kérdezte, hogy csak az 
óvodai játszótér felúítására pályázik-e az önkormányzat.  



Dr. Herczeg Tibor jegyző  elmondta, hogy csak az egyikre van lehetőség, vagy az óvodai- 
vagy a közterületi játszótér felújítására.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a közterületi játszótér karbantartását vagy 
felszámolását meg kell oldani. Erről a képviselő-testület az előző évben már döntött. 

Kiss András képviselő   elmondta, hogy mindenképp pályázni kell, lehetőség szerint új 
játszóeszközöket kell telepíteni. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy előző évben már említette, hogy a vezetőóvónő 
nézett játékokat, ezeket átküldte neki, a legolcsóbb játék 900.000.-Ft volt. Ha már 2-3 játékot tudnak 
telepíteni a pályázat összegéből, akkor már nyert az óvoda, az önkormányzat.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy a közfoglalkoztatás során az óvodai játszótéren 
leszedték az összes olyan játékot, ami balesetveszélyes volt, de már a többi játék is veszélyes, a 
gyerekeket nem lehetne ezekre felengedni.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
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a  Magyar Falu Program keretében az „Óvodai  játszóudvar  és  

közterületi  játszótér fe j lesztése” című alprogramban,  pályázat 

benyújtásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében, az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-
OJKJF/2022 kódszámú alprogram, pályázat benyújtásáról dönt, a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája (Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 
37.; Hrsz: 185) játszóudvarának kialakítására 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység 
elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 

IV. N A P I R E N D 
 

Tárgy: A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének véleményezése – zárt ülés. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 

 



A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bek a.) pontja alapján zárt ülés keretei között tárgyalta a 
napirendet. 
 
 
 
V. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Indítványok, javaslatok 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

 
 
Dávid István polgármester   elmondta, hogy az idei év költségvetésének tervezése során, a 
fölösleges kiadásokat megpróbálnák lehúzni. Az egyik ilyen dolog lenne az, hogy 2022-re a 
polgárőrségnek nem terveznek támogatást, mivel az egyesület gyakorlatilag nem működik. A másik, 
hogy sem az iskola, sem az óvoda nem tart igényt a Falukollégium videófelvételeire, csak az 
önkormányzati rendezvényekről készül videófelvétel, ez 260.000.- Ft kiadást jelent. Ha a képviselő-
testület egyetért, ezt a szerződést az önkormányzat felmondja.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, ha mégis van évente ez a pár rendezvény, és valaki 
nem tud eljönni a rendezvényre, akkor honnan szerez információt a falu életéről. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy érdekes, hogy az intézmények nem szeretnék 
közzétenni, hogy milyen rendezvényeik vannak. Régebben Szuhakálló számos rendezvényét 
megmutatta videófelvételeken keresztül. Nem érti, hogy pl. egy március 15-i rendezvényre, vagy 
például egy Állatok Világnapjára miért nem leheti igényelni, hogy arról felvétel készüljön. 
Hozzátette, hogy a COVID helyzet miatt nincs sok rendezvény, de ettől függetlenül is sokkal 
kevesebb van, mint régebben. Nem jelent semmi pluszt sem az iskolának, sem az óvodának, ha 
eggyel több kamera van a helyszínen, csak időpontot kell egyeztetni.  

Drótos Sándor képviselő  kérdezte, hogy az iskolának van-e saját honlapja, ahová a 
felvételeket fel tudják tenni?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy facebook oldala van az intézményeknek. 
Egyértelműen furcsa a helyzet, ezt az önkormányzat biztosítja az intézményeknek a, de nincs igény 
rá a részükről. 

Kiss András képviselő    kérdezte, hogy nincs-e arra lehetőség, hogy nem köt az 
önkormányzat a Falukollégiummal szerződést, hanem csak az adott egy-két alkalomra jönnének el 
felvételt készíteni. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy ha csak eseti alkalmakra kér az önkormányzat 
felvételkészítést, akkor annak a költsége többe fog kerülni. Ez egy átalánydíj-fizetés, ha időben szólt 
az önkormányzat a rendezvényről, akkor jöttek, elkészítették a felvételt és addig maradtak amíg 
szükséges volt. Minden eseményről készítettek felvételt, azt nem tudja, hogy a településen 
mennyien nézik a felvételeket.  

Kiss András képviselő   elmondta, hogy szerinte maradjon továbbra is a szerződés a 
Falukollégiummal.  

A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal úgy döntött, hogy a Falukollégiummal kötött 
megállapodást nem bontja fel. 

 



Dávid István polgármester   elmondta, hogy kapott az önkormányzat a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől egy levelet a képviselő-testület az ülés előtt. Az Elnök Varga Gáborné 
helyi lakos nevében fordult a képviselőkhöz, az alábbiak szerint: 

„A családomban élő súlyos beteg Varga Gábor, Varga Gáborné és Varga Tamás állandó orvosi 
ellenőrzésre és rendszeres heti alkalommal kórházi ápolási kezelésre szorul. A kórházi kezeléseket 
(dialízis) csak a B.-A.-Z. megyei korházban végezhetik, melyre családtagommal csak betegszállítás 
igénybevételével van lehetőség. A gépjárművel a jelenlegi önkormányzati tulajdonban lévő Szeles 
úton az ingatlan megközelítése nem lehetséges, a beteg Dózsa György útra történő leszállítása nem 
megoldható, így a Miskolcra való szállítás és gyógykezelés elvégzése veszélybe került. A fentiek 
alapján tisztelettel kérem, hogy a Szeles út 8. alatti lakos beteg szállító járművel minden évszakban 
biztonságosan megközelíthető legyen.” 

A Szeles utat már kétszer rendbe tették, zúzott kővel borították, de az megint nincs jó állapotban. 
Az út rendbetétele után, elmondták az ott lakóknak, hogy kézi erővel meg kell igazítani annak a 
szélét. Az út felső részén szükség lett volna átfolyók elhelyezésére a vízelvezetés miatt, melyet az 
önkormányzat biztosított volna. Az útról el kellett volna a vizet az árokba vezetni. Az az útszakasz 
egy földút, ami az önkormányzat tulajdonán megy keresztül és a külterületre vezet- 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta a levéllel kapcsolatban, úgy gondolja, hogy itt 
súlyos beteg emberekről van szó, minden másnap vinni kell őket vesekezelésre. Az a kérése, hogy 
az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat fogjon össze, és próbálják meg azt az utat rendbe 
tenni, a betegek érdekét nézve. 

Saját részéről a munkálatok megvalósításához felajánlja a 2022. évi tiszteletdíját. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az az útszakasz kb. 120 m hosszúságú. Kérdezte 
Bukovenszki Józsefnét, hogy mire gondol rendbe tétel alatt? A zúzott kő is sokba kerül, két éve lett 
azzal az út rendbe téve. Ha az útra ráengedik a vizet, akkor az útalap elázik, a tetejét elmossa a víz.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökeként felelős az ott élőkért. Elment az ott lakókhoz, megkérdezte őket, hogy miért nem tették 
rendbe a vízelvezetést, azt mondták, hogy nem tudják megcsinálni, mert betegek. Az út minősége 
egyre rosszabb, a mentő egyre nehezebben tud oda kimenni.  

A témában kialakult vita során a képviselő-testület úgy döntött, hogy megvizsgálja az út kiépítésével 
kapcsolatban pályázat benyújtásának a lehetőségét.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint nem önálló 
útról van szó. A pályázat így nem irányulhat felújításra, hanem csak új építésre melyet terveztetni, 
engedélyeztetni kell. 

 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, a múlt évben a képviselő-testület elfogadta Tordai 
László e.v. árajánlatát az óvoda és a konyha vízvezeték rendszerének felújítására. Ahhoz, hogy a 
konyhára eső rész az állami támogatás terhére 2021-ben még elszámolható legyen, azt december 
31-ig ki kellett fizetni a kivitelező Ft összegű számláját, melyre csak úgy volt csak lehetőség, hogy 
az elkülönített számlán szereplő 34 787 200 Ft költségvetési tartalékból 2.541.290 Ft felhasználásra 
került. A 2021. évi költségvetési rendelet szabályozása szerint, az általános tartalék terhére 
felhalmozási célú kötelezettség vállalható. A kötelezettség-vállalásra az előzetes felhatalmazást a 
képviselő-testület a 61/2021.(09.09.) határozatával megadta. 

Kérte a képviselő-testületet utólagos jóváhagyását az átcsoportosításra.  

A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
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a  2021.  évi  költségvetési  tartalék terhére vál la l t  kötelezettség 

jóváhagyásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Községi Konyha 
vízvezeték-rendszerének felújítására 2021. 12. 20-án teljesített 2.541.290 Ft összegű 
kötelezettségvállalást és kifizetést, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
34.787.200 Ft összegű általános tartaléka terhére jóváhagyja. 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.28.) önkormányzati 
rendeletet az általános tartalékot érintő felhasználás miatt módosítani szükséges. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 

Drótos Sándor képviselő   kérdezte, hogy az idei évben lesz-e sebességkorlátozás 
elrendelve, illetve lesz-e fekvőrendőr telepítve a faluban?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy költségvetésből nincs erre lehetőség. Az előző 
évben beszéltek a fekvőrendőrről, azóta sem kapott árajánlatot.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy örömére szolgált, hogy a decemberi 
hóesésben a járda le volt takarítva. Tapasztalta, hogy szükséges lenne az Izsó Miklós úti elágazásnál 
egy gyalogosátkelő-helyre. Elmondta, hogy jó lenne ezzel kapcsolatban tenni valamit. 
A szemétszállítással kapcsolatban elmondta, hogy idén a lakosok még nem kaptak hulladékszállítási 
naptárat, ezt sokan hiányolják.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a járda letakarításáért a köszönet a 
közmunkásoknak jár. Megbeszélte velük, ha esik a hó, akkor ők jönnek időben, hogy a járdákat 
rendbe tegyék. Sokan járnak a buszhoz, legelőször azt takarították le. Problémát a lejtős útszakaszok 
letakarítása jelentette, azt traktorral lehetett rendbe tenni. Kérte a közmunkásokat, hogyha ónos eső 
esik, vagy csúszik a járda, akkor próbálják meg azt a két csúszós partoldalt mielőbb rendbe tenni. 
A gyalogos-átkelőhely létesítésével kapcsolatban elmondta, mivel az a terület Múcsonyhoz tartozik, 
Múcsony az illetékes benne.  
Szemészállítással kapcsolatban elmondta, hogy keresni fogja a BMH Nonprofit Kft-ét, de 
véleménye szerint azért nem küldtek ki hulladékszállítási naptárat, mert minden maradt a régiben.  

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy a BMH Nonprofit Kft. a hulladékszállítási 
naptárat a saját honlapján közzétette.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta az óvodával kapcsolatban, hogy szólt egy pár 
szülő neki, mert az óvodát nem lehet elérni telefonon. Betegek a gyerekek otthon, mikor szeretnék 
a szülők ismét óvodába vinni őket, akkor nem tudják felhívni az óvodát. Mikor viszik a gyerekeket, 
akkor nem fogadják őket azzal az indokkal, hogy nincsenek benne az aznapi létszámban, nem 
tudnak ebédet biztosítani nekik.  

Dávid István polgármester   elmondta, telefon csak az élelmezésvezető irodájában van, ha ő 
nincs ott, akkor senki sem veszi fel a telefont. Elmondta a vezetőóvónőnek, hogy a régi 
óvodavezető megadta minden szülőnek a telefonszámát, így mindenki el tudta őt érni. 
Elmondta, hogy az óvoda nincs kihasználva, évről-évre csökken a gyermekek létszáma, ez 
többletkiadást jelenthet az önkormányzatnak. Emiatt is szóba került egy bölcsőde kialakítása. Az 
óvodát egy csoportos óvodává tennék, a kiscsoport helyén pedig bölcsődét létesítenének. 



Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy a döntés meghozatala előtt fel kell mérni a 
gyermekek létszámát, figyelemmel a jelenlegi és a jövőben óvodába kerülő szuhakállói lakóhelyű, 
és a jelenleg már más településről bejáró gyerekekre is. Az egycsoportos óvoda maximum 30 fős 
gyereklétszámmal működhet. A szuhakállói lakóhelyű gyermekek esetében az önkormányzatot 
ellátási kötelezettség terheli, helyhiány miatt egyetlen gyermek sem utasítható vissza. Amennyiben 
a 30-as gyereklétszámot Szuhakálló átlépné, akkor nincs lehetőség egy csoportos óvoda 
kialakítására. Természetesen a jövőben ettől kell függővé tenni a máshonnan bejáró gyermeke 
óvodai felvételét. 

Kazincbarcikával a feladat-ellátási szerződést az óvodai beiratkozás megelőző két hónapban lehet 
felmondani, tehát az önkormányzatnak ezt a döntést februárban meg kell hoznia. Ezután május 
utolsó munkanapjáig kell az új intézmény kialakításáról dönteni, ezzel együtt a konyhát, mint önálló 
intézményt megszüntetni. Szeptember 1-től lenne már önkormányzati fenntartású egy csoportos 
óvoda, bölcsőde és konyha. Az egy csoportos óvodához két óvónő és egy dajka szükséges, a 
bölcsődéhez pedig egy kisgyermek-felügyelő és egy dajka. A bölcsődei csoport 7, maximum 8 
gyerekkel működhet. Előtte fel kell mérni az igényeket, hogy ki az a szülő. aki igényt tart a bölcsődei 
ellátásra. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy kint volt a tervező, megnézte, hogy a helyiség 
bölcsődévé átépíthető, kell hozzá egy akadálymentes rámpa, ami a hátsó ajtónál megoldható. Erre 
is van pályázati lehetőség.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy tavaly beszélt a védőnővel, 3 évre bontva 18 
óvodáskorú gyermek létszámát adta le.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a konyhában a feladatellátást az 
élelmezésvezető átszervezte, és emiatt az egyik régi alkalmazott leszámolt.  

Kiss András képviselő   elmondta az Izsó Miklós úti buszmegálló megközelítésével 
kapcsolatban, hogy a Szuha-híd és a sorompó közötti járdaszakasz kiépítése sokba kerül, de jelenleg 
az a rész baleset-és életveszélyes. Tisztában van vele, hogy nem Szuhakállóhoz tartozik az a terület, 
de szuhakállói lakosok használják.  

Drótos Sándor képviselő   elmondta, hogy ráadásul az a terület nagyon sötét is.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy meg lehet csinálni, a kisgéppel a vésés ott 
legalább egy hónapig fog tartani. Az Izsó Miklós úti buszmegálló mellett pedig közvetlenül ott van 
egy lámpa.  

Csiklya András RNÖ elnök   kérdezte az Izsó Miklós úttal kapcsolatban, hogy mi lett a 
csapadékvíz elvezetésével? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy tavaly ez elindult, tervezték, remélhetőleg idén 
megvalósul a kivitelezés.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy az első háznál a csapadékvíz-elvezetést az új 
tulajdonos már nem engedi meg. Ha esik az eső, a víz az udvarokra folyik be, a házak repedeznek 
a víztől. A járda Juhászék háza előtt már legalább 30 éves, rossz állapotban van, a szuhakállói 
lakosok alig tudnak az útkereszteződésnél Szuhakállóból Alberttelepre átjutni. Szerinte is szükség 
lenne egy gyalogos-átkelőhelyre.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy sokszor voltak már helyszínen ez ügyben, 
számtalanszor egyeztettek már Múcsony polgármesterével. Kérte, várják már meg, hogy 
ténylegesen mi fog megvalósulni az útépítésből, jelezte, hogy a vízelvezetés azon a területen nincs 
megoldva. Reméli, hogy egy-két éven belül ez megvalósul.  

 
 



Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 

k. m. f.

Dávid István Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

 címzetes főjegyző 



Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ  község 

Szuhakálló község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2022. január 20. napján 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének: 

a. jegyzőkönyve,
b. tárgysorozata:
c. határozata: 1; 2, 3; 5
d. rendelete:
e. meghívója
f. napirendi előterjesztései
g. jelenléti íve

T Á R G Y S O R O Z A T : 

Napirend 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1. 
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. 
Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban 
„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” felhívásra. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
alprogramban. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének 

véleményezése – zárt ülés. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. Indítványok, javaslatok 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

Szuhakálló, 2022. január. 31. 

 Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

  címzetes főjegyző 



SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Ikt. sz.: Szk/27-1/2022. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete  
2022. január 20. napján (csütörtökön) 8:00 órától 

rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. 

Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

Napirendi javaslat 

Napirend 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1. 
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. 
Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban 
„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” felhívásra. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
alprogramban. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének 

véleményezése – zárt ülés. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. Indítványok, javaslatok 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

Szuhakálló, 2022. 01. 13. 

Dávid István 
polgármester 

______________________________________________________ 

3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/352-081; 
e-mail: polgarmester@szuhakallo.hu

www.szuhakallo.hu 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

2022. JANUÁR 20-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: SZK/27-2/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

I .  NA P I R E N D  

Tárgy: Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására. 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

 

Szavazás módja: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 

2022. január 1-jei hatályba lépéssel módosította a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) polgármesterek illetmény-megállapítására vonatkozó 

rendelkezéseit, az alábbiak szerint: 

„71. § (2)  A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint. 

(4)  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.” 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXIX. törvény (Kttv.) rendelkezései szerint: 

„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. 

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. Az illetmény összege 
tekintetében nincs a képviselő-testületnek mérlegelésre lehetősége.  

Az illetmény közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.), így célszerű a kérdést nyilvános ülésen tárgyalni 
és arról egyszerű többséggel határozatot hozni. 

A polgármester illetménye: 650.000 Ft/hó. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175619#sid208128
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175864#sid1423104


A főállású polgármester, havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének 15%-ában 
meghatározott összeg (Mötv. 71. § (6) bek.). A szabályozás nem módosult, a polgármester 
költségtérítése, illetményéhez igazodik.  

A polgármester költségtérítése: 97.500 Ft/hó. 

 

Az Mötv. 146/C. §-a szerint: „A 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 
tiszteletdíj összegéhez az állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra 
jutó adóerő-képességének figyelembevételével - a Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára támogatást biztosít. 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 2. melléklet 1.1.1.6. pont, „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 
jogcím” szerint: 

„A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-
ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj 
kifizetéséhez. 

A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések 
esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 
6,0 millió forint. 

A Mötv. 13.§-a szerinti kötelező feladatok: 

(A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; 
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100189.TV/tvalid/2022.1.1./tsid/lawrefP(13)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100189.TV/tvalid/2022.1.1./tsid/lawrefP(13)


18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

Szuhakálló község Önkormányzata 2022-ben fenti jogcímen 8.840.204 Ft összegű állami 
támogatásban részesül. 

Az előterjesztés készítésének időpontjában hatályos költségvetési törvény, a 2. melléklet 1.1.1.6. 
pontjában megjelölt jogcím kivételével, további jogcímen nem tartalmaz támogatási formát a 
polgármesteri illetményemelés finanszírozására. 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem a képviselő-testület határozati javaslat szerinti döntését. 

Szuhakálló, 2022. 01. 05. 

         

        Dávid István 
        polgármester 
 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100209.TV/tvalid/2022.1.1./tsid/


 
 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
 
 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
/ 2 0 2 2 . ( … . )  h a t á ro z a t a  

Dávid Is tván  polgármes te r  i l l e tményének  és  
kö l t ségté r í tésének megá l lap í tásá ró l  

1. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Dávid István polgármester 
illetményét 2022. január 1. napjától 650.000.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

2. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Dávid István polgármester 
költségtérítését az illetménye 15%-ának megfelelő, 97.500-Ft/hó összegben állapítja 
meg, 2022. január 1. napjától. 

3. Szuhakálló község önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január. 1 napjával 
hatályon kívül helyezi, Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló 90/2019. (X.24.) határozatát. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

2022. JANUÁR 20-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: SZK/27-3/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 
II. NAPIREND 
 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a Magyar Falu Programban „Tanya- és falugondnoki buszok 
beszerzése” felhívásra. 

 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

 

Szavazás módja: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) az MFP-TFB/2022 kódszámú 
kiírással pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében, a Magyarország területén működő 
5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára tanya- és falugondnoki buszok 
beszerzésének támogatására (a továbbiakban: kiírás). 

Az alprogram lehetőséget biztosít a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást 
működtető, vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás 
biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-
fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatására, ezáltal a vidéki kistelepülések 
hátrányainak mérséklésére. 

Szuhakálló község Önkormányzata 2021.02.01-jétől működtető – szolgáltatói nyilvántartásba 
vétel alapján- a falugondnoki szolgáltatást, melyhez szükséges járművet (használt 8+1 fős 
mikrobusz) saját forrásból megvalósult 2015. évi beszerzésből biztosítja. 

Az Önkormányzat 2021. évi, jármű beszerzés támogatására benyújtott MFP-s pályázata nem 
részesült támogatásban. 

A teljes pályázati kiírás elérhető itt: 

https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//9/9e/9e8/9e87b0fa5ad538a7e6fd300ed9d959a.pdf 

A támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak 
minősül. 

https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/9/9e/9e8/9e87b0fa5ad538a7e6fd300ed9d959a.pdf


A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 15 000 000 forint. 

Saját forrás: A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a 
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására 
létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani, melyre 2022. 
január 03. és 2022. február 05. között van lehetőség. 

Fenntartási kötelezettség: A beruházás vonatkozásában fenntartási kötelezettség az elszámolás 
jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart. 

Támogatás igényelhető és elszámolható új gépjármű beszerzésére és üzembe helyezésére az 
alábbiak szerint: 

• Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes új gépjármű beszerzése 
támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie 
a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

• A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket 
használó utasok biztonságos szállítására, ennek megfelelően alkalmasnak kell lennie 
minimum egy elektromos kerekesszék szállítására, valamint rámpával vagy 
emelőszerkezettel és 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel kell felszerelni. 

• Gyári jótállás szükséges feltételei: minimálisan 4 évig vagy 200 000 km futott 
távolságig (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó 
jótállás. 

• A gépjárművek fődarabjai, a motor, a váltó és a hajtáslánc csak a gyártómű által kerülhet 
beépítésre. Gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet 
előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be. 

• A beszerzendő gépjárműre vonatkozó árajánlatoknak tartalmaznia kell a jármű 
gyártmányát (márkáját), típusát, felszereltségi szintjét, azt, hogy a jármű új és eddig 
használatban nem volt, továbbá előírás, hogy az árajánlat érvényessége a pályázat 
benyújtásától számított legalább 120 napra szóljon. A benyújtott pályázatban megjelölt, 
beszerezni kívánt jármű gyártmánya (márkája) nem változtatható. A 
kedvezményezettnek az adásvételi szerződést a Támogatói Okirat hatályba 
lépésétől legfeljebb 60 napon belül meg kell kötnie. 

A támogatás terhére elszámolható továbbá 

• előkészítési, tervezési tevékenységekre (például: pályázati dokumentáció összeállítása, 
műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások 
költsége, közbeszerzési eljárás költségei); 

• a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységekre (például: műszaki ellenőrzés, projekt 
menedzsment költsége). 

A pályázat benyújtására a határozati javaslatban foglaltak szerint kerülhet sor. 

 

Szuhakálló, 2022. 01. 06. 

         Dávid István 
         polgármester 
                



 
Határozati javaslat: 
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/ 2 0 2 2 . ( I . … . )  h a t á r o z a t a  

a  Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és fa lugondnoki 

buszok beszerzése”  című alprogramban,  pá lyázat benyújtásáról 
Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Falu Program 
keretében, az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című, MFP-TFB /2022 
kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról dönt, a falugondnoki szolgáltatás 
feladatainak ellátásához új 8+1 személyes gépjármű beszerzésének támogatására. 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység 
elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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III. NAPIREND 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban 

 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 

polgármester  határozat 

Előterjesztést 

készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 

címzetes főjegyző 

 

Szavazás módja: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) az MFP-OJKJF/2022 
kódszámú kiírással pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén 
működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok 
társulásai (a továbbiakban: önkormányzat) számára óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztésére. 

Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken 
az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és/vagy közterületi kültéri 
fitness parkok vagy óvodai játszóudvarok építésére, kialakítására, felújítására, eszközök és 
felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek és 
felnőttek egészséges testi és lelki fejlődésének segítésére 

A teljes pályázati kiírás elérhető itt:  

https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//0/02/023/023ef43d3c429d5a411d1421f1da9a5.pdf 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak 
minősül. 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege: 6 000 000 forint. 

Saját forrás: A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a 

https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/0/02/023/023ef43d3c429d5a411d1421f1da9a5.pdf


Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására 
létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani, melyre 2022. 
január 03. és 2022. február 08. között van lehetőség. 

A pályázhati kiírás alapján az önkormányzat a saját tulajdonú ingatlanában működő, 
Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája (Szuhakálló, Bajcsy-
Zsilinszky u. 37..;Hrsz: 185) játszóudvarának kialakítására igényelhet támogatást. 

 

Támogatás igényelhető és elszámolható az alábbi tevéknységekre: 

− óvodai játszóudvar kialakítása (építése), felújítása, korszerűsítése (például: 
kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; 
új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása); 

− A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve a 
vonatkozó kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek (6. számú mellékletben 
szereplő link) megfelelő alábbi eszközök és felszerelések: 

− akadálymentesítés (játszóudvar, illetve játszótér akadálymentesítése támogatható); 

− eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség; 

− eszközök tanúsításának költsége; 

− előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, 
műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások 
költsége); 

− közbeszerzési eljárások költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja); 

− a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt 
menedzsment költsége). 

Fenntartási kötelezettség:  

− Építési beruházások esetén az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését 

követő hónap első napjától számított öt év, 

− Eszközök, berendezések tekintetében az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés 

hatálybalépését követő hónap első napjától számított három év. 

 

A pályázat benyújtására a határozati javaslatban foglaltak szerint kerülhet sor. 

 

Szuhakálló, 2022. 01. 06. 

         Dávid István sk. 
         polgármester 
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a  Magyar Falu Program keretében az  „Óvodai  játszóudvar  és  

közterületi  játszótér fe j lesztése”  című alprogramban,  pályázat 

benyújtásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében, az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-
OJKJF/2022 kódszámú alprogram, pályázat benyújtásáról dönt, a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája (Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 
37.; Hrsz: 185) játszóudvarának kialakítására 

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység 
elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 






