
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 24. napján 14:00 órai 
kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Az ülés helye:  Községháza 

3636 Vadna, Kassai u. 25. 

Jelen vannak: 

4 fő képviselő-testületi tag: 

Bencze Péter polgármester 

Hurták Tiborné alpolgármester 

Szabon Ilona képviselő 

Marinné Tóth Krisztina képviselő 

Távol maradt: 

Gál Ádám képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: 

- az ülés egész tartamára: 

Dr. Herczeg  Tibor jegyző, címzetes főjegyző 

- jegyzőkönyvvezető: 

Jaskó Zsófia ügyintéző 

Bencze Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. 

Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja 
napirendként. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta. 

 

N A P I R E N D :  

 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolója 2021. évi tevékenységéről. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 



2.  
A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. 
Rendeletalkotás. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

5.  A 2021. évi ellenőrzési jelentés. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  
Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban 

részesített szervezetek támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóinak jóváhagyására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 

2022/2023. tanévre. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

8.  
Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő 

önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

9.  

Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó 

beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározására, 
ajánlatkérésre. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

10.  Indítványok, javaslatok   

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: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2021. 
évi tevékenységéről. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 



V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o rmá 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  
4 0 / 2 0 2 2 . ( V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a sajókazai  Nappali  Szociál is  Központ és  Gyermekjóléti  
Szolgálat  2021 .  évi  tevékenységéről  szóló beszámolóról  

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális 
Központ beszámolóját 2021. évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

II. N A P I R E N D 

Tárgy: A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  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  
4 1 / 2 0 2 2 . (V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

az önkormányzat gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
fe ladatainak 2021 .  évi  e l látásának átfogó értékeléséről  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről - a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése 
alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. mellékletének szempontrendszere szerint - 
készült átfogó jelentést, az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

III. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                       polgármester 



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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 261.198.453 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„a) önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft, 

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 138 031 Ft, 

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 994 301 Ft, 

d) közhatalmi bevételek 35 878 000 Ft, 

e) működési bevételek 5 329 384 Ft,” 

2. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 261.198.453 Ft. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 

a) személyi juttatások 56 890 693 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 7 386 595 Ft, 

c) dologi kiadások 58 984 729 Ft, 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 Ft, 

e) egyéb működési célú kiadások 6 380 880 Ft, 

f) beruházások 68 102 342 Ft, 

g) felújítások 25 027 999 Ft, 

h) finanszírozási kiadások 35 825 215 Ft. 



(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a 
felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.” 

3. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi 
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § 
(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.” 

4. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 39.712.844 Ft.” 

5. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 39.712.844 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. § 
(2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„a) személyi juttatások 23 471 402 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 3 893 334 Ft, 

c) dologi kiadások 12 043 158 Ft, 

d) beruházások 304 950 Ft.” 
6. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 



(8) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 2. 
melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

(9) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 9. 
melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 

(10) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 
10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. 

(11) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 
11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki. 

(12) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 
12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 

7. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében a „4. melléklete” szövegrész helyébe az „5. melléklete” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdésében az „5. melléklete” szövegrész helyébe a „6. melléklete” szöveg, 

c) 4. § (8) bekezdésében a „6. melléklete” szövegrész helyébe a „7. melléklete” szöveg, 

d) 5. § (2) bekezdésében a „9. melléklete” szövegrész helyébe a „10. melléklete” szöveg, 

e) 6. § (3) bekezdésében a „10.a. és 10.b. melléklete” szövegrész helyébe a „11. melléklete és a 
12. melléklete” szöveg és a „2. függeléke” szövegrész helyébe a „13. melléklete” szöveg 

lép. 
8. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati 
rendelet 

a) 2.a. melléklete, 

b) 2.b. melléklete, 

c) 10.a. melléklete, 

d) 10.b. melléklete, 

e) 10.b. melléklet 1. függeléke, 

f) 10.b. melléklet 2. függeléke. 
 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  
Bencze Péter         Dr. Herczeg Tibor  
polgármester         jegyző 
            címzetes főjegyző 
 
 

Részletes indokolás 
Az 1–9. §-hoz és az 1–12. melléklethez  

1.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és 
annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  

2.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és 
annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

3.§ A rendelet 8-9. mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 



4.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló költségvetési szrev (óvoda) 2021. évi 
költségvetése bevételi főösszegének módosítására  vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  

5.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló költségvetési szrev (óvoda) 2021. évi 
költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti 
módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

6.§ A rendelet 1-13 mellékleteienk módosulásáról rendelkezik. 

7.§ Szövegcserés újraszabályozást tartalmaz 

8.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz 

9.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

1-13. mellékletek az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai. 

IV. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának, zárszámadási 
rendeletének elfogadására. Rendeletalkotás. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi zárszámadásról 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet  

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár 
Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 

II. Fejezet 

A költségvetés bevételei és kiadásai 



2. § 

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése 
264.953.307 Ft bevétellel teljesült. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft, 

b)  egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 992 202 Ft, 

c)  felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 982 604 Ft, 

d)  közhatalmi bevételek 35 231 676 Ft, 

e)  működési bevételek 6 000 682 Ft, 

f)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 917 456 Ft, 

g)  államháztartáson belüli megelőlegezések 1 887 406 Ft. 

(3)  Az önkormányzat 2021. évi költségvetése 150.531.416 Ft kiadással teljesült. 
(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 50 683 950 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 116 180 Ft, 

c)  dologi kiadások 48 826 472 Ft, 

d)  ellátottak pénzbeli juttatásai 2 151 500 Ft, 

e)  egyéb működési célú kiadások 6 374 631 Ft, 

f)  beruházások 3 161 285 Ft, 

g)  felújítások 600 000 Ft, 

h)  finanszírozási kiadások 33 617 398 Ft. 

(5)  Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. 
melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet 
tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó 
egyéb költségvetési támogatásokat. 

(6)  Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet 
tartalmazza. 

(7)  A 2021. évi költségvetési maradvány 114.421.891 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet 
tartalmazza. 
(8)  A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási 
előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. 

(9)  A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet 
tartalmazza. 

(10)  Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 
teljesültek: 

a) a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, 
Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának 
infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft bevétellel az előző évi pénzmaradványon belül és 205.560 
Ft kiadással, 



b) a ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztése” 2.499.442 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással. 

(11)  Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - 
mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza. 

(12)  Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - 
mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza. 

(13)  Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem 
rendelkezett. 

(14)  Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében 
szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem 
rendelkezett 2021. év folyamán. 

(15)  Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett 
támogatásokat a költségvetési év során. 

(16)  A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó 
döntést nem hozott. 

(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. 

(18) A  9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. 

(19) A  10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást,  a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást. 

(20) A 12. melléklet tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását. 

(21) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési 
beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. 

(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló 
ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem 
tartalmaz. 

III. Fejezet  

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése 

3. § 

(1)  A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetése 
37.085.727 Ft bevétellel teljesült. 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  működési bevételek 494 392 Ft, 

b) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232 958 Ft, 

c)  központi, irányító szervi támogatás 31 859 135 Ft. 

(3)  Az Óvoda 2021. évi költségvetése 35.898.027 Ft kiadással teljesült. 
(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 22 551 830 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 305 777 Ft, 

c)  dologi kiadások 9 771 180 Ft, 

d) beruházások 269 240 Ft. 



(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 13. melléklet 
tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 14. 
melléklet tartalmazza. 

(7) A 15. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási 
előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. 

(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 16. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2021. évi költségvetési maradvány 1.187.700 Ft. A maradvány-kimutatást a 17. melléklet 
tartalmazza. 
(10) A 18. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban. 

(11) A vagyonkimutatást a 19. melléklet, az eredmény-kimutatást a 20. melléklet tartalmazza. 

V. Fejezet  

Záró rendelkezések 

4. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.225.) önkormányzati 
rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Bencze Péter         Dr. Herczeg Tibor  
polgármester         jegyző 
            címzetes főjegyző 
 

 

INDOKOLÁS 
 

a 2021. évi zárszámadásról szóló 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1-5.§-okhoz ész az 1-20. melléklethez 

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a zárszámadási rendelet 
mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint. 

3.§ A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a 
zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

1-20. mellékletek: az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek. 



V. N A P I R E N D 

Tárgy: A 2021. évi ellenőrzési jelentés. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  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  
4 2 / 2 0 2 2 . (V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a 2021 .  évi  e l lenőrzési  je lentésről  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési jelentést az 

előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

VI. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban részesített szervezetek 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta: 

V a d n a  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  
4 3 / 2 0 2 2 . (V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a Vadnai  Polgárőr Bűnmegelőzési  és  Önvédelmi Egyesület  
2021 .  évi  önkormányzati  támogatás fe lhasználásának 

elszámolásáról  



Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2021. (II.15.) határozatával, 
a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az 
önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – 
figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásban 
rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

V a d n a  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  
4 4 / 2 0 2 2 . (V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a Református Egyház 2021 .  évi  önkormányzati  támogatás 
fe lhasználásának elszámolásáról  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2021. (II.15.) határozatával, a 
Református Egyház működéséhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 
biztosított 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- 
és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház között létrejött 
megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

V a d n a  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  
4 5 / 2 0 2 2 . (V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a Nagybarcai  Sportbarátok Egyes ülete  2021 .  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2021. (II.15.) határozatával, a 
Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás 
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az 
Önkormányzat és az Egyház között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

VII. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 2022/2023. tanévre. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                     polgármester 

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



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

Hurták Tiborné alpolgármester felvetette a támogatás összegének emelését. 

Marinné Tóth Krisztina képviselő elmondta, hogy emlékei szerint, az ellátás bevezetésekor 
arról volt szó, hogy felmenő rendszerben azt kiterjesztik a középiskolásokra is. 

Bencze Péter polgármester elmondta, hogy véleménye szerint nagyon óvatosan kell hozzáállni 
ezekhez a juttatásokhoz. A képviselőknek mérlegelniük kell, hogy mi a fontosabb: egy-egy ilyen – 
a családoknak csak gesztusértékű, de az önkormányzatnak jelentős terhet jelentő kifizetés – vagy 
ehelyett olyan beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósítása, melyek a település 
valamennyi lakójának érdekét szolgálják. Emellett szem előtt kell tartani azt is, hogy ha negatív 
előjelű változás következik be az önkormányzat gazdálkodásában – pl. csökken az iparűzési adó 
bevétele – és emiatt csökkenteni vagy megszüntetni kell korábbi időszak juttatásait, azt az érintett 
réteg rosszabbul fogja megélni, nem lesznek tekintettel a korábbi emelésre, vagy juttatási mértékre. 
Az önkormányzat az ilyen juttatásokkal olyan fenntarthatatlan spirálba kerülhet, mint anno anno a 
lakosságnak biztosított – az önkormányzat által a közszolgáltató felé, a lakosok helyett megfizetett 
– hulladékszállítási díj kapcsán. 

Elmondta, hogy ezek miatt, sem az ellátás összegszerűségének növelését, sem a kiterjesztését a 
középiskolásokra, nem támogatja. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy Vadna mutatói – 
foglalkoztatás, korösszetétel, iparűzési adó bevétel – miatt, a szociális célra fordítható állami 
támogatás összege évről-évre csökken, 2022-ben pl. mintegy 1 millió forinttal az előző évhez 
képest. Az állami támogatás 3 millió Ft-os összege jelenleg nem fedezi az önkormányzat ilyen célú, 
elszámolható kiadásait (SNSZK részére hozzájárulás, intézményi gyermekétkeztetés és 
falugondnoki szolgálat állami támogatással nem fedezett kiadásai, önkormányzati pénzbeli szociális 
ellátások), így az ellátás bővítésére, összegszerű emelésére csak a saját bevételek terhére, egyéb 
tervezett kiadások átcsoportosításával, elhagyásával kerülhet sor. 

A képviselők az elhangzottak alapján egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy a beiskolázási 
támogatás rendszerén a 2022/23-as tanévhez kapcsolódóan nem kell változtatni. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  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 e  
4 6 / 2 0 2 2 . (V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  2022/2023.  tanévre vonatkozó beiskolázási  támogatás 
megál lapításáról  

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról szóló 
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 12/A.§-
ában szabályozott beiskolázási támogatás összegét 5.000 Ft/fő összegben állapítja meg 
a 2022/2023. tanév vonatkozásában, a Szociális rendelet 12./A§ (1)-(1a) bek-e szerinti 
jogosulti kör részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



VIII. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a  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 e  
4 7 / 2 0 2 2 . ( V . 2 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  K a z i n c b a rc i k a  é s  V o n z á s k ö r z e t e  T ö b b c é l ú  Ö n k o r má n y z a t i  
K i s t é r s é g i  T á rs u l á s h o z  t ö r t é n ő  ö n k o rm á n y z a t i  

c s a t l a k o z á s o k h o z  v a l ó  h o z z á j á ru l á s r ó l  

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel meghozott 
döntésével hozzájárul a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 7/2021.(IX.30.) 
határozatával jóváhagyott, következő önkormányzatok Társuláshoz történő 
csatlakozásához, 2023.0.01. napjával: 

a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Kánó, Jósvafő és Aggtelek 
községek önkormányzatai és  

a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Felsőnyárád, Jákfalva, 
Dövény és Felsőkelecsény községek önkormányzatai. 

A Társulás munkaszervezetének értesítéséről a jegyző gondoskodjon. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2022.05.31-ig 

IX. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram 
pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlattevők személyének 
meghatározására, ajánlatkérésre. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
          polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. 



A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

V a d n a 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 
4 8 / 2 0 2 2 . ( V . 2 4 . ) h a t á r o z a t a 

a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, 

kerékpárforgalmi lé tesítmény, v ízelvezető rendszer 

építése/felúj í tása - 2022” című, MFP -UHK/2022 kódszámú 

alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó 

beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról , 
a jánlatkérésről 

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/
felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram pályázatának 
támogatásából, Vadna 291/10, 291/17, 291/12, 291/3, 291/14, 291/200 hrsz. alatti 
utak kiépítése megvalósítandó beruházáshoz az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:

Kivitelezés: 

Dinamikus Útépítő Kft. 
3752 Galvács, Bereg utca 10. 

BauAgroTech Kft. 
1191Budapest, Hamvas utca 7-9. 

Boldva Út Vállalkozás (Barta-Léka Csaba EV) 
3794 Boldva, Muskátli út 18. 

Projektmenedzsment: 

Bora 94 Nonprofit Kft. 
e-mail: lenartek.andras@mfu.hu

Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 
e-mail: kbtfnkft@edeleny.hu 

Osgyáni Gábor e.v. 
e-mail: osgyani.gabor@gmail.com

Műszaki ellenőr: 

Porticus Ép-Med Kft. 
3530 Miskolc, Vörösmarty út 13-15. 

Szolnoki Józsefné e.v. 
3720 Sajóivánka, Szent istván út 18. 

Szalma Zoltán e.v. 
3900 Szerencs, Bocskai út 32. 

mailto:lenartek.andras@mfu.hu
mailto:kbtfnkft@edeleny.hu
mailto:osgyani.gabor@gmail.com


2. Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú, 
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft gondoskodik. 

3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a beruházás megvalósítására 
benyújtott ajánlatok alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevőket a 
kivitelezéssel, a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával, illetve a műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésével megbízza, velük a vállalkozási szerződéseket megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

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

k.m.f.  

Bencze Péter        Dr. Herczeg Tibor 
polgármester         jegyző 
         címzetes főjegyző 



Borsod-Abaúj-Zemplén megye           Vadna község 
 

Vadna Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2022. május 24. napján 
megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: 

 
a. jegyzőkönyve, 
b. tárgysorozata 
c. határozata: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 
d. rendelete: 2; 3  
e. meghívója 
f. előterjesztései 
g. jelenléti íve 

T Á R G Y S O R O Z A T : 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolója 2021. évi tevékenységéről. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. 
Rendeletalkotás. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

5.  A 2021. évi ellenőrzési jelentés. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  
Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban 

részesített szervezetek támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóinak jóváhagyására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 

2022/2023. tanévre. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

8.  
Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő 

önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

9.  

Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó 

beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározására, 
ajánlatkérésre. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

10.  
Indítványok, javaslatok 

  

Vadna, 2022.05.27.  
Dr. Herczeg Tibor 

jegyző 
  címzetes főjegyző 



VADNA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
======================================== 

 

Ikt. sz.: Vad/779-2/2022. 

 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. május 24. napján (kedden) 14:00 órától 

munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom.  

Az ülés helye: Községháza, Vadna 

 
Napirendi javaslat 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolója 2021. évi tevékenységéről. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. 
Rendeletalkotás. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

5.  A 2021. évi ellenőrzési jelentés. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  
Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban 

részesített szervezetek támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóinak jóváhagyására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 

2022/2023. tanévre. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

8.  
Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő 

önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

9.  

Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú 
alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó 

beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározására, 
ajánlatkérésre. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

10.  Indítványok, javaslatok   

 
Vadna, 2022. 05.17. 

Tisztelettel   
Bencze Péter 

      polgármester 

_____________________________________________ 
3636 Vadna, Kassai út 25. 

Tel/fax: 48/ 505-211 
e-mail: polgarmester@vadna.hu 



Beszámoló 2021 

Sajókazai Nappali Szociális Központ 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

 

Nappali Szociális Központ

 

 

 

Készítette: Bakos Lehelné 

intézményvezető 

 

 

 

 



A beszámoló a Sajókazai Nappali Szociális Központ nappali ellátásának, étkeztetésének, házi 

segítségnyújtásának, valamint család- és gyermekjóléti szolgálatának 2021. évben végzett szakmai 

munkáját mutatja be 

 

 

 

Az intézmény fenntartója 

Dédestapolcsány- Sajógalgóc- Sajóivánka- Sajókaza- Szuhakálló- Vadna Intézményfenntartó Társulás 

Székhely: 3720 Sajókaza Petőfi út 2 

 

Az intézmény alaptevékenysége  

A társult települések lakossága körében felmerülő szociális ellátási igények kielégítése a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak megfelelően (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvényben meghatározott egyes szociális alapszolgáltatások, valamint az 1997. évi XXI törvény 

alapján a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása). 

 

Az intézmény illetékessége, működési területe 

Család- és a gyermekjóléti szolgáltatás: Dédestapolcsány, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, 

Szuhakálló, Vadna települések közigazgatási területe 

Házi segítségnyújtás szolgáltatás: Dédestapolcsány, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhakálló, 

Vadna települések közigazgatási területe 

Idősek nappali ellátása szolgáltatás: Sajókaza település közigazgatási területe  

Étkeztetés szolgáltatás: Sajókaza település közigazgatási területe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SWOT analízis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erősségek 

Támogató fenntartói háttér, 

Nagyfokú szakmai 

elkötelezettségű dolgozók, 

Magas színvonalú szakmai 

munka, 

Jól szervezett csapat, kiváló 

csapat szellem, 

Erős kollegalitás, 

Empátia 
 

 

 

 

 

 

Gyengeségek 

Alacsony anyagi és társadalmi 

megbecsülés, 

Életpálya modell hiánya, 

Munkavállalók idősödése, 

A dolgozók egészségi 

állapotának romlása, 

Létszámpótlás nehézségei, 

Nehezen elérhető tréningek, 

superívziók 

 

Lehetőségek 

Életpálya modell bevezetése, 

Bérkorrekció, 

Egészségvédelmi programok, 

Belső átszervezések 
 

Veszélyek 

Pályaelhagyók létszámának 

növekedése, 

Üres státuszok betöltetlensége, 

A táppénzt igénybe vevő 

dolgozók létszámának 

növekedés, 

Szolgáltatások várólistájának 

növekedése, 

Szakmai színvonal csökkenése, 

Kiégés megjelenése 
 

 

 



 

A 2021. évi szakmai munka bemutatása 

1. Nappali ellátás- Idősek klubja 

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak 

napközbeni gondozására szolgál. Saját otthonukban élők részére biztosított lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 

szükségletek kielégítésére. 

Az idősek klubja feladatai: 

- tanácsadás, 

- készségfejlesztés, 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

- étkeztetés, 

- esetkezelés, 

- felügyelet, 

- gondozás és 

- közösségi fejlesztésszolgáltatási eleme szükség szerinti biztosítása. 

 

 Az intézményben dolgozó gondozónő és intézményvezető rendelkezik a jogszabályban előírt 

szakképesítéssel. 

A klub gondozónője adagolta ki az ételt a szociális étkezők számára, az adagolás az intézmény 

tálalókonyháján történt. Az étkezők részére napi egyszeri meleg étkezést biztosítottunk. 

 

Nyitvatartás: 

 hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óráig 

 

A járvány ideje alatt személyes jelenléttel nem folyamatosan vehettek részt az Idősek klubjában az 

intézmény ellátottjai, így infokommunikációs eszközökkel tartottuk a kapcsolatot egymással. 

 
Megállapodással rendelkezők nemek szerinti megoszlása 2021..12..31. 

 

 

 

 

 

 

 
Az ellátottak nemenkénti, korosztályi megoszlása 2021.12.31. 

életkor és nemek szerinti megoszlás fő 

férfi  

40-59 éves 1 

60-64 éves 0 

65-69 éves 2 

70-74 éves 5 

75-79 éves 1 

80-89 éves 1 

90-X éves 0 

férfi összesen 10 

 

nemek szerinti megoszlás 2021 év/ 

fő 

nő 12 

férfi 10 

összesen 22 



nő  

40-59 éves 0 

60-64 éves 1 

65-69 éves 9 

70-74 éves 1 

75-79 éves 0 

80-89 éves 0 

90-X éves 1 

nő összesen 12 

 

 

Értékelés: 

A szolgáltatás személyi állománya biztosított volt, az ellátásban dolgozó kolléga szakképzettsége 

megfelel az előírásoknak. 2021 év folyamán csak néhány rendezvényt tudtunk lebonyolítani a vírus 

helyzet miatt. 

A Sajókazai Nappali Szociális Központ megemlékezett az Idősek Világnapja kapcsán az idősekről és 

ez alkalomból megrendezte az idősek hónapját 2021. 10. 04. -  2021. 10. 29. között, melyre szeretettel 

hívtuk és vártuk időseinket. 

A programok helyszíne a Sajókazai Nappali Szociális Központ volt. 

 

Igyekeztünk a hónapot keretbe foglalni, így a testi egészségünk fontosságával kezdtünk, az utolsó 

alkalom a lelki egészségünk fontosságáról szólt. Időseink emellett változatos programokon vehettek 

részt. 

 

A programok 2021. 10. 04.- én kezdődtek Egészségügyi „percek” címmel Dr. Czenke Antallal 

(időskori problémák, igény szerint vérnyomás és cukor mérés) 2021. 10. 07.-én folytatódott Ruha- turi 

idős módra, majd 2021. 10. 13.-án vendégségben voltak nálunk az Őszikék kulturális előadással. 

2021. 10. 20.- án délelőtt közös sütés, főzés volt az Idősek klubjában, délután pedig vendégünk volt 

Bíró Orsolya dalokkal és versekkel. 

2021. 10. 25.  került sor kiállítás megnyitójára és megtekintésére a Radvánszky kastélyban. 

2021. 10. 27.-én lelki egészségünk megtartásával foglakoztunk. 

Néhány kép a szép emlékekről: 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Étkeztetés 

Az étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

kell gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt, önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

Az ételt a sajókazai főzőkonyháról szállították az intézmény tálalókonyhájára, ahol az Idősek 

klubjának gondozónője az ebéd szétosztását végezte, mivel az étkeztetés szakfeladatán munkatárs 

nincs foglakoztatva. Az adminisztrációt a házi segítségnyújtás szakmai egységvezetője látta el.  

Mindketten saját munkájuk mellett tették ezt. 

A feladatellátásról az intézmény meleg ebéd biztosításával gondoskodott. Az ellátást igénylő 

kérelmére helyben fogyasztással, saját elvitelre vagy lakására szállítottuk az ebédet. A szállítás 

gépjárművel történt, amit az önkormányzat biztosított. A szállítást 3 fő közmunkában foglalkoztatott 

munkatárs segítségével biztosította az intézményünk. 

A térítési díj megállapítását az Önkormányzat helyi rendelete szabályozta, az ellátott jövedelmének 

függvényében.  

A járványhelyzet idején volt olyan időszak, amikor az ellátottak nem járhattak be az ebédért az 

intézménybe, így mindenkinek kiszállításra került az erre vonatkozó szabályok alkalmazásával. 

 

        Értékelés: 

A szolgáltatás adminisztrációs feladatait a házi segítségnyújtás szakmai egységvezetője látta el, a 

tárgyi feltételek adottak voltak, a személyi feltételek nem, szükséges egy dolgozót alkalmazni a 

munkavégzésre. Az étel adagolását a klubos gondozónő végezte. 2020. 03. 24.-től a Covid – 19 vírus 

miatt a helyben és elviteles étkezők csak házhoz szállított étkeztetésben részesülhettek 2021. 06. 11.-

ig. 

 

Az étkeztetésben ellátottak nemek szerinti megoszlása 2021.12.31-én 

  

2021 év/fő 

 

nő 35 

férfi 20 

összesen 55 

 

 

 

 



Az étkeztetésben ellátottak korosztályi megoszlása és a szolgáltatás formája 2021.12.31-én 

 helyben fogyasztja vagy elviszi lakásra szállítás 

férfi   

40-59 éves 1 1 

60-64 éves 
 

2 

65-69 éves 3 2 

70-74 éves 2 1 

75-79 éves 1 4 

80-89 éves 1 2 

90-X éves 
 

 

férfi összesen 8 12 

   

nő   

40-59 éves 
 

1 

60-64 éves 
 

3 

65-69 éves 1 4 

70-74 éves 
 

3 

75-79 éves 1 7 

80-89 éves 
 

11 

90-X éves 1 3 

nő összesen 3 32 

mindösszesen 55 

 

 

3. Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás ellátása társulási formában történik, így a szolgáltatást Dédestapolcsány, 

Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhakálló, Vadna települések közigazgatási területén 

biztosítottuk. 

 

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- 

szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 

szükséglete: 

- saját környezetében, 

- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

- a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtottunk. 

 

A házi segítségnyújtásban 12 gondozónő és 1 helyettesítő gondozónő dolgozott szakmai egységvezető 

irányításával. Minden munkatárs szakképzett, ezzel a jogszabályi előírásoknak megfeleltünk. 

 

 

 

 

 

 

 



Az ellátottak nemek szerinti megoszlása 2021.12.31. 

 2021 év/fő 

férfi 11 

nő 66 

összesen 77 

 

 

Az ellátottak korosztályi megoszlása 2021.12.31. 
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 2021 

év/fő 

férfi        

40-59 éves      1 1 

60-64 éves    1   1 

65-69 éves       
 

70-74 éves       
 

75-79 éves 3    1  4 

80-89 éves 2  1    3 

90-X éves      2 2 

ffi összesen 5 0 1 1 1 3 11 

nő        

40-59 éves      1 1 

60-64 éves    1   1 

65-69 éves  1     1 

70-74 éves 4   1 1 1 7 

75-79 éves 7 2  2 1 8 20 

80-89 éves 10 4 6  4 7 31 

90-X éves 2   2  1 5 

nő összesen 23 7 6 6 6 18 66 

mindösszesen 28 7 7 7 7 21 77 



A házi segítségnyújtásban végzett tevékenységek megoszlása a társulás településein 2021.-ben 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Értékelés 

 

A szolgáltatásban dolgozó munkatársak mindegyike szakképzett dolgozó. Feladataikat magas 

színvonalon és szervezetten látták el. 2020. év márciusában, a pandémia megjelenése többlet- munkát 

rótt a kollégákra. Ők végezték a napi gondozási feladat ellátás mellett, kérésre, a covidos betegeknek 

és családoknak a gyógyszerkiváltást, bevásárlást. A két házi orvosnak is segítettek az oltásról való 

értesítésekben és a kazincbarcikai oltópontra való kísérésben. 

A kollégák nagy része az idősebb korosztályba tartozik, nyugdíjba vonulás előtt álltak, állnak és 

egészségügyi problémájuk is volt. Célul lett kitűzve az ellátásra jelentkezők várakozási idejének 

csökkentése és a dolgozói létszám bővítése, ami teljesült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Település 
Személyes 

gondozás/óra/év 

Szociális 

segítés/óra/év 

Összes 

hsny 

óra/év 

Ellátottak 

napi átlaga/fő 

Sajókaza 7148 285 7433 28,37 

Dédestapolcsány 5974,2 0 5974,2 23,71 

Sajóivánka 1995 0 1995 7,92 

Sajógalgóc 2002 13 2015 7,94 

Vadna 2016 0 2016 8,00 

Szuhakálló 2014 0 2014 7,99 

Összesen 
21149,17 298,00 21447,17 83,93 



 

 

4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt 39.§. és a 40. § valamint a Szt. 64. §-a szerint lát el 

gyermekjóléti és családsegítő feladatokat. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, ezen belül a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7) SzCsM 

rendelet 2.§ 1.) pont lb) alpontja szerinti esetkezeléssel, valamint más személy, illetve szervezet által 

nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. A szolgáltatás jelzőrendszert működtet a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Szolgálatunk Dédestapolcsány, Sajóivánka, Sajógalgóc, Sajókaza, Szuhakálló és Vadna teleüléseken 

működtette a szolgáltatást. 

Az ellátást három családsegítő látta el, mivel egy családsegítő jelenleg is Gyed.-en van. 

 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás megoszlása a társulás településein 2021.-ben 

 

Település Alapellátás Védelembe vétel 

Dédestapolcsány 2 5 

Sajóivánka 1 4 

Sajógalgóc 1 1 

Sajókaza 42 54 

Szuhakálló 5 11 

Vadna 0 0 

Összesen 51 75 

 

 

 

A család és gyermekjóléti szolgálat éves forgalma a társulás településein 2021-ben 

Település Ügyintézés Segítő 

beszélgetés 

Információ 

nyújtás 

Tanácsadás Családlátogatás Adomány 

közvetítés 

Dédestapolcsány 20 94 24 11 110 34 

Sajóivánka 19 28 33 12 29 38 

Sajógalgóc 7 15 9 7 9 24 

Sajókaza 1022 1031 734 448 734 928 

Szuhakálló 47 123 96 23 87 74 

Vadna 3 18 3 13 18 59 

Összesen 1118 1309 899 514 987 1157 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jellemző problémák a szolgáltatásban 

Megélhetési problémák 

A jövedelem hiánya, az alacsony jövedelem életviteli nehézségeket okoz. Sok családnál megjelennek a 

hátralékok, közüzemi díjtartozások, különféle hitelek. A probléma szorosan összefügg a foglakoztatási 

helyzettel, munkanélküliséggel, amely mögött meghúzódik az érintettek egészségügyi és mentális 

állapota. 

A legnehezebb helyzetben lévők akadályozottan tájékozódnak, igazodnak el a hivatalos 

eljárásrendekben. A családsegítők ebben való támogatást fontosnak tartják. A kliensek nagy számban 

keresik meg az irodánkat. Álláskeresésben segítünk önéletrajz írással, technikai eszközök 

használatával, igények, kérelmek megfogalmazásával, nyomtatványok kitöltésével, képességek 

fejlesztéséhez kapcsolódó képzési lehetőségek igénybevételének módjairól, hivatalos ügyek 

intézésében, egyéni esetkezelésben. 

 

Lakhatással kapcsolatos problémák 

A problématerület szorosan összefügg az alacsony jövedelmi helyzettel, de ennél sokkal szélesebb 

lakossági kör érintett. Magas azon lakosok száma, akiknél a lakhatás veszélybe kerülhet. A térségben 

nagy gondnak látjuk, hogy nincsenek bérlakások, kevés a családok átmeneti otthona, amelyek segítik a 

krízishelyzetbe került családok/felnőttek időszakos, rövidebb ideig tartó támogatását. 

A járásban nagy számban fordul elő hajléktalanság. Klienseink körében nagyon gyakori a szívességi 

lakáshasználat. A szívességi lakáshasználathoz kapcsolódó problématípusok komplex, több 

szolgáltatásformát is mozgósító feladattá váltak. 

 

Kapcsolati, mentálhigiénés problémák 

A családon belüli és más személyközi kapcsolati nézeteltérések, a kapcsolatok teljes hiánya és az 

elmagányosodás is ide tartozik. A családi kapcsolati nehézségek, kommunikációs zavarokat, az 

erőszak megjelenését, bántalmazást, gyermeknevelési problémákat okozhatnak. Az ellentétek 

következményeként jellemzően megjelennek az általános beilleszkedési zavarok, lakóközösségi, 

iskolai konfliktusok. 

 

Fiatalkori terhesség 

A tizenéves várandósok és fiatal anyák fokozottan veszélyeztetettek az iskolából való végleges 

kimaradással, párkapcsolati konfliktusokkal illetve a fiatalkori élmények elmaradásával. Továbbá 

növeli az esélyét annak, hogy a fiatal anya gyermeke szegénységben éljen, akár egyszülős háztartásban 

nőjön fel, bántalmazás és elhanyagolás áldozata legyen. 

Tapasztaljuk, hogy a fiatal anyák/szülők a perem szélére kerülnek, a csalás megfelelő támogatása 

nélkül nem boldogulnak. Fontos, hogy ilyenkor a szakemberekkel a fiatal édesanyát, szülőket 

rendszeresen támogassuk életvezetési, párkapcsolati, gyermeknevelési tanácsokkal. 

 

 

 

 



Iskolából való lemorzsolódás, beilleszkedési nehézségek 

A végzettség nélküli iskola elhagyás egy nagyon komplex probléma, melynek számos oka van/lehet. 

A tanulók társadalmi- gazdasági háttere, illetve egyéni képességeik erősen befolyásolják iskolai 

előmenetelüket, iskolai hiányzásukat. 

A gyerekek legtöbbje hátrányos helyzetű családból származik, akik nehezen alkalmazkodnak az 

iskolai elvárásokhoz. A családban nem érték a tanulás, így a szülő nem tudja kellően motiválni a 

gyermekét arra, hogy az iskolában teljesítsen vagy, hogy egyáltalán bejárjon. 

 

Pandémia 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosított intézményünknek a védekezéshez szükséges 

eszközöket (maszk, gumikesztyű, kéz-és felületfertőtlenítő, gyors teszt). 

A távolságtartás, a személyes kontaktusok korlátozása megnehezítette a kollégák alapvetően 

személyes jelenlétre korlátozódó szakmai munkáját (családlátogatás, egyéni esetkezelés, 

esetkonferenciák, esetmegbeszélések). Ebben az időszakban a családsegítők látogatták a családokat és 

tartottak fogadóórákat a megfelelő védőeszközök használata mellett. 

 

 

 

A családsegítők aktívan részt vettek az Idősek klubjának rendezvényein. Ezenfelül szerveztek nyári 

szabadidős foglalkozást a gyermekek részére. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021 évben is a kötelező feladatain túl segítséget nyújtott az 

SZGYF által biztosított élelmiszer csomagok kiosztásában. Az intézményhez érkezett értesítőket 

továbbítja a jogosultak, illetve az illetékes önkormányzatok számára, valamint kérésre a szállítás 

szervezésében is részt vesz. Ezeket az élelmiszer csomagokat a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság munkatársai osztották, illetve osztják ki a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat udvarán 

az autóról. 

2021- ben nagy terhet rótt a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunkra az új Gyermekeink Védelmében 

elnevezésű informatikai rendszer, röviden a Gyvr. kötelezővé tétele. Sajnos a rendszer sok hibával 

működik, amit időnként javítanak, de a használat során mindig újabbak merülnek fel. A gyermekekkel 

kapcsolatos minden iratot ebben a rendszerben kell rögzíteni és ehhez jól működő laptopokra van 

szükség, mivel a családsegítők ingáznak a települések között és a Gyvr. rendszert mindenhonnan el 

kell, hogy érjék. Ehhez pályázatot nyújtottunk be a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez 

laptopok vásárlására. Pályázatunk sikeres volt, 573. 393 Ft-ot nyertünk erre a célra, amely vissza nem 

térítendő támogatás.  

 

 

 

 

 



 

Néhány kép az elmúlt évből: 

 

 

 

 



 

 

 

 



Összegzés 

Az intézmény működtetése során az elmúlt évben több ellenőrzésen is átesett, melynek során 

különösebb probléma nem volt. 

Szociális segítő képzésben vett részt három közhasznú foglalkozatott, akik a képzés végén sikeres 

vizsgát tettek. Ez egy intézményen belüli 100 órás képzés, amely nélkül nem végezhetik a 

tevékenységeket az ellátásba bevont dolgozók. 

A közalkalmazottakra vonatkozó előírások szerint pontszerző képzések a jogszabályi előírások, 

melynek online tettünk eleget kötelező pontszerző továbbképzésen. 

Két iskolával kötöttünk szerződést közösségi munkára, ahonnan már érkeztek is diákok hozzánk. 

Terepmunka keretében fogadtunk egy főiskolai diákot is. 

Adományosztás több alkalommal volt a család és gyermekjóléti szolgálatnál. Kaptak egyének és 

intézmények is a hozzánk eljuttatott adományokból.  

A szolgálatnál nyári szabadidős tevékenység is zajlott sikeresen. 

A covid járvány nagy kihívás volt az intézménynek, hiszen a kötelező és vállalt feladatainkon túl 

megbetegedések is voltak. Az évben hét munkatársunk esett át fertőzésen. Ennek ellenére a munka 

zökkenőmentesen zajlott, igaz a szervezés nem volt mindig egyszerű. 

Facebook oldalunk megújult, ahol az eseményeink folyamatosan követhetők. Ez külön öröm 

számunkra a sok pozitív visszajelzés miatt. 

Az év során voltak személyi változások, hiszen sikerült felvenni egy helyettesítő gondozónőt és a 

Gyed-re elment kolléganőt, illetve egy másik gondozónőt is sikerült pótolni azonnal. Elment 

nyugdíjba egy munkatársunk, akinek a helyettesítése nem volt egyszerű, mert előírásoknak 

megfelelően nem alkalmazhattam helyére másik gondozónőt. A jó munkaszervezésnek és a kollégák 

rugalmasságának köszönhetően ezt a problémát is sikeresen megoldottuk. 

A továbbiakban is fontosnak tartjuk az ellátások minőségének folyamatos szinten tartását, az igénybe 

vevő központú szemlélet fejlesztését, a településeken élők szükségleteinek felismerését és az adódó 

problémákban a hatékony segítségnyújtást. 

Összességében elmondható, hogy az intézményünk a rá nehezedő, egyre nehezebb feladatokat 

megfelelő szakmai színvonalon látta el, a jogszabályokban előírtak szerint működött. 

Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, Jegyző Úrnak, a 

Képviselő-testületnek, a Bizottságoknak, a Hivatal dolgozóinak és minden munkánkat segítő 

intézménynek a segítségét, támogatását, mellyel a mindennapi munkánkat segítették! 

Köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak az elhivatottságukért, a kitartásukért, a lelkiismeretes 

munkájukért! 

Szakmaiságunk megőrzésén, és hatékonyságunk növelésén folyamatosan dolgozunk, mindehhez 

kérjük a Tisztelt Képviselő-testület további támogatását és a beszámoló elfogadását! 

Sajókaza, 2022. 03. 04. 
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Tárgy: A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. 
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Előterjesztést 
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címzetes főjegyző 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat A szavazás módja: 
2.sz. Értékelés egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése szerint: 

„A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig 
- a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést -
települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell
küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon
belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. sz. melléklete 
határozza meg, az alábbiak szerint: 

„. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható

adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:



- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, 

gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt 

gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),  

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, 

s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

6.  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének 

alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és 

intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 

elképzelések). 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), 

valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, 

a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, 

szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, 

drogprevenció stb.).” 
 

Az előterjesztés alapján indítványozom a képviselő-testület határozati javaslat szerinti 
döntéshozatalát. 

Vadna, 2022.04.19. 

 

          Bencze Péter sk. 
            polgármester 
 
 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1321#sid256


 

 

V a d n a  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 . ( I V … . )  h a t á ro z a t a  

az önkormányzat gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi fe ladatainak 
2021 .  évi  e l látásának átfogó értékeléséről  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről - a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése 
alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. mellékletének szempontrendszere szerint - 
készült átfogó jelentést, az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
 

 



Átfogó értékelés 
Vadna község Önkormányzata 

 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról 
 
 
1. Vadna község demográfiai mutatói 
 
A település lakosságszáma 2021. december 31-én: 648 fő, melyből 319 fő férfi és 329 nő. 

 
A lakosság korcsoportos megoszlása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A településen 130 fő 0-18 év közötti lakos élt az értékelés időszakában, (2020. évben 136 fő, 2019. 
évben 123 fő, 2018.évben 127 fő, 2017. évben: 129 fő, 2016. évben 126 fő; 2015. évben 120 fő; 
2014. évben 118 fő; 2013 évben 123 fő). 
 

2. Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások 
 
Az önkormányzat az alábbi pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokat biztosította 2021-ban: 

A./ Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; 

2. gyermekek napközbeni ellátása érdekében intézményfenntartó társulás keretei között 
működtetett óvoda, 

3. intézményen kívüli(szünidei) gyermekétkeztetés 

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

B./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

1. gyermekjóléti szolgálat 
 
A.1.) 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2021. december 31-én 15 fő kiskorú, nappali 
tanulmányokat folytató részesült, összesen: 15 fő. Ez összesen 10 családot érintett.  

A támogatás megállapítására irányuló kérelmek közül elutasításra nem került sor.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére, egyszeri támogatás 
jogcímén 2021 év folyamán, 187.000 Ft került kifizetésre, 15 fő részére. 

 

Év Fő 

  

0-2 21 

3-5 24 

6-14 54 

15-18 31 

19-60 383 

61- 135 
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A 2021. december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
korcsoportos megoszlása 

 
 

Korcsoport - 6 7-14 15-18 19 - Összesen 

Gyermekek 
száma 

5 7 3  15 

 
 

A 2021. december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 
családok a gyermekek száma szerint 

 

Megnevez
és 

1 2 3 4 vagy 5 
6 vagy 
annál 
több 

Összesen 

Családok 
száma 

6 3 1   10 

Ebből: 
egyedülálló 

szülő 
6 1 1   8 

 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal 
felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás 
körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek 
hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb 
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (2) bekezdése értelmében, a jegyzőknek az adott év az 
adott év január 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év 
január 31-ig és október 31-igrögzíteniük kell a köznevelés információs rendszerében (KIR) az 
iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és 
tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat. 
 
A létszámadatokat a településen élő összes hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekre, illetve alapfokú és középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló tanulóra vonatkozóan kell megadni, településenkénti bontásban. Közös 
önkormányzati hivatal esetén a székhely szerinti település jegyzője szolgáltat adatot valamennyi, a 
közös önkormányzati hivatal illetékességébe tartozó településre vonatkozóan. 

A KIR rendszerbe történő adatszolgáltatás teljesítése megtörtént. 
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A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) vadnai lakóhelyű 
gyermekek, tanulók létszáma, 2021. október 1-jén. 

 

 
2021.10.01. 

óvodás ált.isk. Középisk. Össz. 

HH  2 1 3 

HHH 1 1 2 4 

Összesen 1 3 3 7 

 

A.2) 

Az óvodás- és általános iskoláskorú gyermekek kedvezményes, vagy ingyenes étkezéseinek 
szabályrendszerében nem következett be változás 2021. évben, az előző időszakhoz képest. 

Az önkormányzat a természetbeni gyermekjóléti alapellátásként, 24 fő óvodáskorú gyermek 
napközbeni étkezését biztosította, az általa fenntartott konyhán keresztül. 

A gyermekétkeztetés esetén, valamennyi törvényi előíráson alapuló kedvezményes étkezési 
formáját biztosította az önkormányzat a gyermekek részére.  
 

Gyermekétkezésben részt vevők száma és megoszlása, az étkezési napok szerinti 
átlagszámolással 

 

Megnevezés Óvodások 

50% kedvezmény 0 

100% kedvezmény 19 

Teljes díjat fizetők 5 

Összesen: 24 

 
A.3) 

Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés: 
 

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat a szünidei 

gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

 

A gyermekétkeztetésről szóló 2/2016.(III.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, 

az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja. 
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A jogosult gyermek részére a szünidei étkezést az iskolai évközi szünet, és az erre az időszakra 
eső óvodai zárvatartás munkapnapjaira biztosítja az önkormányzat, a déli meleg főétkezés 
formájában.  
Mivel az ebéd helyben történő elfogyasztásra – erre alkalmas helyiség hiányában - nincs lehetőség, 
a szünidei gyermekétkeztetés az étel a jogosultak általi elvitellel kerül biztosításra. 

Az étel napi elviteléről a meghatározott időponton belül, a szülőnek/ törvényes képviselőnek 
vagy általuk megbízott más személynek kell gondoskodnia. A megbízáshoz írásbeli, 
magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges. 

Ha a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok miatt, a részére biztosított 
étel elvitelére az átvételre meghatározott időpontban nem kerül sor, akkor az étel másik, 
szünidei étkeztetésre jogosult gyermek számára átadásra kerül. 

A szünidei étkeztetés az önkormányzat a saját fanntartásában működő Vadna Községi 
Konyharól biztosította. 

A szülők/törvényes képviselők tájékoztatására - szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének 
lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának 
időtartamáról, helyszínéről és módjáról - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint, május 15-ig, illetve szeptember 15-ig 2021-ben is sor került. 

A tájékoztatással egyidőben a szülők részére megküldésre került a szünidei gyermekétkeztetés 
igényléséhez szükséges Korm. rendelet 7. melléklet szerinti nyilatkozat, az ellátásra jogosult 
gyermekei számának megfelelő példányszámban.  

Minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon 
(hirdetmények) a jogosultak figyelme felhívásra került a szünidei gyermekétkeztetésől, annak 
időtartamáról és helyszínéről. 

Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra került, hogy a szünidei 
gyermekétkeztetés megkezdésekor, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete, az azt megállapító határozat 
alapján fennáll-e. 

Ha az került megállapításra, hogy a gyermek nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről 
a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülő/törvényes képviselő írásban értesítésre került. 

Intézményen kívüli gyermekétkezésben részesülők száma 2021-ben 
 

Intézmény 
(korcsoport) 

Szünidei 
napok száma, 
melyeken az 

önkormányzat 
étkeztetett 

Étkeztetett 
gyermekek 
átlagos napi 

létszáma 

Étkeztetett 
gyermekek 

naponta 
összesített 

gyermekszáma 
(adagszám) 

Bölcsőde    

Óvoda 37 2 72 

Általános iskola 59 5 285 

Szakközépiskola/szakgimnázium 59 1 73 

Szakiskola 52 1 52 

Összesen 207 9 482 



 5 

 
A4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2000-ben indult el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, melyhez 
Vadna önkormányzata 2021-ra is csatlakozott. A Képviselő-testület a szociális rászorultság 
figyelembevételével és az egy háztartáson belüli egy főre eső jövedelem alapján döntött a 
pályázatok elbírálásáról. 

A felsőfokú képzésben részt vevők számára, összességében 2 fő részére; 300.000 Ft került 
kifizetésre, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás jogcímén, 
önkormányzati saját forrásként. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
 
Vadna községben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a képviselő-testület döntése alapján 
intézményfenntartó társulás keretei közötti, 2009. január 1-jétől a Sajókaza székhellyel működő 
Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. § (1) 
bekezdése szerint, a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat 
a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 
módosítani e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.  

A társult önkormányzatok törvényi kötelezésüknek eleget téve, 2013. július 1-jétől 
Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali 
Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás keretei között gondoskodnak a feladat-ellátásról. 

A Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testület önálló napirend 
keretei között tárgyalja meg.  

Gyermekvédelmi jelzőrendszer 

A körzeti védőnő 

A gyermekvédelmi rendszer fontos eleme, a jelzőrendszer megfelelő hatékonyságú működése. A 
helyi jelzőrendszer tagjai (az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei: védőnő, háziorvos, a 
hivatal ügyintézője, jegyző, családsegítő) törekszenek az együttműködésre. Mivel kis lélekszámú 
településről van szó, a személyes kapcsolatok nem elhanyagolhatóak. 

A családokban jelentkező nevelési problémákat legkorábban (a gyermek életkorának megfelelően) 
a védőnő és az oktatási intézmények észlelik. Kiemelt szerepe és felelőssége van tehát ezen 
intézmények pedagógusainak, gyermekvédelmi felelőseinek és a védőnőnek. 

A jelzőrendszer nélkülözhetetlen tagja, a tanköteles kort még be nem töltött gyermekek 
tekintetében a védőnő. Vadna a sajókazai védőnői körzethez tartozik. 

Vadnát ellátó védőnő: Köhlerné Soltész Judit. 

Tanácsadás időpontja: minden hó 1. és 3. szerda.  

Tanácsadási forgalom 200 fő. 

2019 évben a védőnő által gondozott 0-7 év közötti gyermekek száma: 45 fő. 

Várandós gondozottak száma: 6 fő. 

Születések száma: 5 fő. 

A védőnői ellátás körébe tartozik a helyi tagóvoda. Az óvodában évente 3 alkalommal történik 
tisztasági vizsgálat. 
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A védőnő tájékoztatása szerint a helyi jelzőrendszer tagjai között mindennapos a kapcsolat. A 
jelzőrendszer megfelelően működik, nagyobb horderejű problémával nem szembesültek. 

2021-ben nem kezdeményezett intézkedést a gyermekvédelmi szolgálat munkatársa és a 
családsegítő irányába.  

Véleménye szerint a vadnai lakóhelyű gyermekek, általánosságban ápoltak, ruházatuk tiszta, 
higiéniájuk megfelelő.  

 
4. Gyermekvédelmi-, gyámhatósági intézkedések: 
 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése 
állapítja meg, a települési önkormányzat jegyzőjének tárgybeli feladat- és hatáskörét, melynek 
alapján: 

− nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 2 esetben került 
sor; 

− a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében, a gyermek családi és utónevének 
megállapítására nem került sor; 

− a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítésére 1 esetben került 
sor; 

− a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának 
megállapítására a fenti mutatók szerint került sor; 

− megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 
vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítására a fenti 
mutatók szerint került sor; 

− hozzájárulásra a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 
pertársaként való részvételéhez nem került sor; 

− az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítására 
nem került sor; 

− a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatáskörök gyakorlására 
nem került sor. 

 

5. A Kazincbarcikai Járási Gyámhivatal hatósági intézkedései: 
 
A Kazincbarcikai Járási Gyámhivatal hivatalunkat két esetben környezettanulmányok készítése 
miatt kereste meg 2021-ben. 
 

6. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: 
 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében felügyelti szervként eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 2021. évben ellenőrzést az önkormányzatnál nem végzett. 

7. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők a településen 

Vadna bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Ugyanakkor szoros, élő a kapcsolat a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitánysággal és a Sajókazai Rendőrőrssel. A rendőri szerv 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2020.3.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV/tvalid/2020.3.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sidlawrefP(4:151)
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tájékoztatása szerint, a bűncselekményt elkövetők között gyermekkorú és fiatalkorú nem volt, 
mint ahogyan ezen korosztály terhére elkövetett bűncselekmény sem. 

Fentiek ellenére, fokozott figyelmet igényel a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, a rendőri 
szervek részéről, a fiatalkorú bűnelkövetés prevenciója, megelőzése. A megélhetési problémák, a 
jövedelmi helyzet romlása, illetve a gyermekkorhoz kapcsolódó felelősségre vonás hiánya, 
eredményezheti a községben is az érintett korosztály által elkövetett bűncselekmények és 
szabálysértések számának növekedését. 

8. Jövőre vonatkozó, célok, elképzelések, javaslatok 
 
Az önkormányzat jelenlegi gazdálkodási, finanszírozási körülményei között a gyermekjóléti 
alapellátások körét bővíteni, a törvényi kötelező feladatok megvalósításán túl, nem tudja. Cél a 
meglévő alapellátási formák biztosítása, szinten tartása. 
 

A gyermekjóléti alapellátásra fordított, ahhoz kapcsolódó költségek: 
 

Megnevezés 
Gyermekvédelmi 

kedvezmény 
Bursa 

Hungarica 

Intézményi 
gyermekétkez-

tés 

Szünidei 
gyermekét-

keztetés  

E Ft 187.000 300.000 3 602 916 1 125 544 

Összesen 5 215 460 

Önkormányzat 
2021. évi összes 

működési 
kiadása 

146 770 131 

 
A településen Polgárőr Egyesület működik. A bűnmegelőzés terén az Egyesülettel való 
együttműködés a feladatellátás során új lehetőségeket jelentett; az Egyesület alapszabályában 
rögzített módon, kiemelt figyelmet fordíthat a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés lehetőségének 
megelőzésére. 

A községben működő civilszervezetek - elsősorban Vadna községért Alapítvány, a Községünkért 
és Egymásért Alapítvány - által szervezett programok, megvalósított pályázatok, a civilszervezetek 
tagjainak személyes közreműködése hozzájárul ahhoz, hogy a település gyermekkorú lakossága 
szervezetten töltse el szabadidejét, részt vegyen az egészséges életmódra, a közösségi életre 
irányuló nevelés folyamatában.  

Fontos feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése, mely elsősorban a 
szereplők szakmai felkészültségének, együttműködésének, hozzáállásának, tenni akarásának 
függvénye. 
 
Vadna, 2022. 05.17. 
         Dr. Herczeg Tibor 
          jegyző 
         címzetes főjegyző 
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Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására.  
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Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet A szavazás módja: 

   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint, a helyi 
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 
rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében 
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás 
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját 
hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében tehát 
a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott 
módon – a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében is történhet, az előirányzatok módosításának 
számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosítását.  

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítást. 

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület 2021. 
évben a polgármestert felhatalmazta. 



A képviselő-testület az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint, ezen előirányzat-módosítások, előirányzat-
átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét.  

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata +40.110.440 Ft-tal változik. 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosításának (bevételi és kiadási előirányzat) indokai: 

Bevételi előirányzatok módosulása 
 

Megnevezés 
Különbözet 

(Ft) 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  +39 776 

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből +39 776 

-     Közutak fenntartásának támogatása +39 776 

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása -281 950 

a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok 
nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása -573 300 

b) Óvodaműködtetési támogatás +291 350 

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  

+209 164 

Szociális étkeztetés +209 164 

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  

+1 657 350 

2021.évben kieső iparűzési adó bevételre támogatás 
(3.mell.2.1.6.3.k.állapot -1 103 026 

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +2 760 376 

6. Elszámolásból származó bevételek  +4 295 

elszámolásból származó bevétel +4 295 

Önkormányzatok működési támogatásai  +1 628 635 
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  

+5 242 474 

ebből: elkülönített állami pénzalapok  +5 242 474 

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  +6 871 109 
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről  +17 717 471 

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 
társfinanszírozása  +23 011 136 

ebből: elkülönített állami pénzalapok  -5 293 665 

2. Értékesítési és forgalmi adók  +10 798 000 

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi 
iparűzési adó  

+10 798 000 



Termékek és szolgáltatások adói +10 798 000 
III. Közhatalmi bevételek +10 798 000 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke   +150 000 

ebből: államháztartáson kívül +150 000 

Általános forgalmi adó visszatérítés +1 819 000 

Egyéb működési bevételek biztosító kártérítés +50 000 

Egyéb bevétel +2 400 000 

IV. Működési bevételek +4 419 000 

 
 
 

Kiadási előirányzatok módosulása kiemelt előirányzatonként 
 

Megnevezés 
Különbözet 

(Ft) 

Személyi juttatások -1 232 364 

Munkaadót terhelő járulékok   +1 366 645 

Dologi kiadások +22 887 037 

Ellátottak pénzbeli juttatásai  0 

Egyéb működési célú kiadások  +542 849 

Beruházások -8 333 164 

Felújítások +25 027 999 

Finanszírozási kiadások -148 562 

 
 



A Vadnai Csodavár Óvoda és Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása 

A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzata +3 211 330 Ft-tal változik. 
 

Bevételi előirányzatok módosulása 

M e g n e v e z é s Különbözet 

I. Finanszírozási bevétel -250 712 

1.Központi, irányító szerv támogatása -250 712 

1.1. Állami támogatás -281 950 

a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása -281 950 

aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok 
nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása -573 300 

ab) Óvodaműködtetési támogatás +291 350 

1.2. Önkormányzati hozzájárulás +31 238 

II. Működési bevétel 3 359 892 

1. Térítési díj bevétel és szolgáltatás +2 794 392 

2. Kiszámlázott áfa +565 500 

 

Kiadási előirányzatok módosulása kiemelt előirányzatonként 
 

M e g n e v e z é s 
Különbözet 

(Ft) 

Személyi juttatások +314 592 

Munkaadót terhelő járulékok   +300 000 

Dologi kiadások +2 526 738 

Beruházások +70 000 

 

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. 

 

Vadna, 2022.05.17. 

 
         Bencze Péter 

         polgármester 



 

 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezethez 
 

 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  A rendelet elkészítésével az Áht 
34. § (1)  bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A 
költségvetési rendelet módosítása az Áht.34.§ (2)-(3) bekezdései szerinti előirányzat-módosításokat 
is tartalmazza, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként. 

Társadalmi hatás: 
Gazdasági, 

költségvetési hatás: 
Környezeti 

következményei: 
Egészségi 

következményei: 

Adminisztratív 
terheket 

befolyásoló 
hatásai: 

a működési 
(településüzemeltetési) 

kiadások 
elégtelenségét a 

lakosság is érzékelheti 

a bevételek 
beszedésének 

bizonytalansága a 
kiadások teljesítésének 

bizonytalanságát 
eredményezik 

nincsenek nincsenek nincsenek 

 

A rendelet megalkotása az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint szükséges 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi 
felügyeleti eljárás. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 
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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (...) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a követke z őket rendeli el: 

1. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 261.198.453 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„a) önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft, 

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 138 031 Ft,

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 994 301 Ft,

d) közhatalmi bevételek 35 878 000 Ft,

e) működési bevételek 5 329 384 Ft,”

2. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 261.198.453 Ft. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

a) személyi juttatások 56 890 693 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok 7 386 595 Ft,

c) dologi kiadások 58 984 729 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 6 380 880 Ft,

f) beruházások 68 102 342 Ft,

g) felújítások 25 027 999 Ft,

h) finanszírozási kiadások 35 825 215 Ft.

(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a
felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. §
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi 
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. §
(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.” 

4. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 39.712.844 Ft.” 

5. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 39.712.844 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6. §
(2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„a) személyi juttatások 23 471 402 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 3 893 334 Ft,

c) dologi kiadások 12 043 158 Ft,

d) beruházások 304 950 Ft.”
6. §

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.
melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5.
melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7.
melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9.
melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 2.
melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a 9.
melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a
10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a
11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
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(12) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet a
12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

7. §

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében a „4. melléklete” szövegrész helyébe az „5. melléklete” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az „5. melléklete” szövegrész helyébe a „6. melléklete” szöveg,

c) 4. § (8) bekezdésében a „6. melléklete” szövegrész helyébe a „7. melléklete” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a „9. melléklete” szövegrész helyébe a „10. melléklete” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében a „10.a. és 10.b. melléklete” szövegrész helyébe a „11. melléklete és a
12. melléklete” szöveg és a „2. függeléke” szövegrész helyébe a „13. melléklete” szöveg

lép. 
8. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati 
rendelet 

a) 2.a. melléklete,

b) 2.b. melléklete,

c) 10.a. melléklete,

d) 10.b. melléklete,

e) 10.b. melléklet 1. függeléke,

f) 10.b. melléklet 2. függeléke.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Bencze Péter Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

   címzetes főjegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1–9. §-hoz és az 1–12. melléklethez 

1.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi főösszegének módosítására és
annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

2.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadási főösszegének módosítására és
annak kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

3.§ A rendelet 8-9. mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

4.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló költségvetési szrev (óvoda) 2021. évi
költségvetése bevételi főösszegének módosítására  vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmény, önálló költségvetési szrev (óvoda) 2021. évi
költségvetése kiadási főösszegének módosítására és annak kiemelt előirányzatok szerinti
módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

6.§ A rendelet 1-13 mellékleteienk módosulásáról rendelkezik.

7.§ Szövegcserés újraszabályozást tartalmaz

8.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz

9.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1-13. mellékletek az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti újraszabályozásai.



Megnevezés Módosított előirányzat

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 346 900

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből 6 346 900

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 2 454 480

- Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 624 000

- Közutak fenntartásának támogatása 1 168 420

- Köztemető fenntartásának támogatása 100 000

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000

e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat) 1 123 448

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 186 550

a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 18 973 200

b) Óvodaműködtetési támogatás 3 213 350

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13 373 160

a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 524 000

b) Gyermekétkeztetés támogatása   - bértámogatás 1 749 600

- üzemeltetési támogatás 1 907 408

c) Szünidei étkeztetés támogatása 208 278

Gyermekétkzetetési feladatok támogatása összesen 3 865 286

d) Falugondnoki szolgáltatás 4 774 710

Szociális étkeztetés 209 164

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 760 376

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 760 376

6. Elszámolásból származó bevételek 4 295

elszámolásból származó bevétel 4 295

Önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281

7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 138 031

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 4 310 340

ebből: elkülönített állami pénzalapok 37 172 187

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 1 655 504

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96 079 312

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 994 301

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 37 499 999

ebből: elkülönített állami pénzalapok 6 494 302

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 994 301

1.Vagyoni tipusú adók 3 900 000

ebből: építményadó 3 900 000

2. Értékesítési és forgalmi adók 31 798 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 31 798 000

3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó 150 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 150 000

Termékek és szolgáltatások adói 35 848 000

3. Egyéb közhatalmi bevételek 30 000

ebből: egyéb pótlék 30 000

III. Közhatalmi bevételek 35 878 000

Szolgáltatások ellenértéke 375 043

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 96 000

ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján 279 043

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  610 000

ebből: államháztartáson belül 

ebből: államháztartáson kívül 610 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó 75 341

Általános forgalmi adó visszatérítés 1 819 000

Egyéb működési bevételek biztosító kártérítés 50 000

Egyéb bevétel 2 400 000

IV. Működési bevételek 5 329 384

Ingatlanok értékesítése 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 181 280 997

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 917 456

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 79 917 456

Bevétel összesen 261 198 453

1.melléklet a .........önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti előirányzat megoszlása

	



Megnevezés Összesen

011130 

Önkormányzatok 

és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó 

és általános 

igazgatási 

tevékenysége

013320 Köztemető-

fenntartás és -

működtetés

018010 

Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel

018030 Támogatási 

célú finanszírozási 

műveletek

041233 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás

041237 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram

045160 Közutak, 

hidak, alagutak 

üzemeltetése, 

fenntartása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, 

községgazdálkodási 

egyéb 

szolgáltatások

072111 Háziorvosi 

alapellátás

074040 Fertőző 

betegségek 

megelőzése, 

járványügyi ellátás

082042 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása

082092 

Közművelődés - 

hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek gondozása

107055 

Falugondnoki, 

tanyagondnoki 

szolgáltatás

107060 Egyéb 

szociális pénzbeli 

és természetbeni 

ellátások, 

támogatások

Személyi juttatások 56 890 693 9 532 598 0 0 0 1 002 820 32 199 261 0 0 4 221 737 0 0 0 6 463 188 3 471 089 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 386 595 1 637 257 0 0 0 128 220 2 980 005 0 0 986 160 0 0 0 939 794 715 159 0

Dologi kiadások 58 984 729 582 000 100 000 0 0 0 17 633 962 1 270 000 2 702 000 14 645 561 165 000 254 000 2 952 000 5 456 000 2 675 250 2 653 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000

Egyéb működési célú kiadások 6 380 880 0 0 576 593 5 804 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások 68 102 342 0 0 0 0 0 0 63 121 103 0 0 2 992 375 0 0 1 988 863 0 0

Felújítások 25 027 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 027 999 0 0

Költségvetési kiadások 225 373 238 11 751 855 100 000 576 593 5 804 287 1 131 040 52 813 228 64 391 103 2 702 000 19 853 458 3 157 375 254 000 2 952 000 39 875 844 6 861 498 5 253 980

Finanszírozási kiadások 35 825 215 0 0 1 991 221 33 833 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 261 198 453 11 751 855 100 000 2 567 814 39 638 281 1 131 040 52 813 228 64 391 103 2 702 000 19 853 458 3 157 375 254 000 2 952 000 39 875 844 6 861 498 5 253 980

Átlagos statisztikai állományi létszám 36 1 0 0 0 1 31 0 0 1 0 0 1 0 1 0

2. melléklet a ..............önk.rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, kormányzati funkciók szerinti megoszlása



Megnevezés Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 45 808 532

Normatív jutalmak 800 000

Béren kívüli juttatások 174 375

Egyéb költségtérítések 75 188

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 46 858 095

Választott tisztségviselők juttatásai 9 532 598

Egyéb külső személyi juttatások 500 000

Külső személyi juttatások 10 032 598

Személyi juttatások 56 890 693

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 386 595

ebből: szociális hozzájárulási adó 7 326 595

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 60 000

Szakmai anyagok beszerzése 250 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 17 919 616

Készletbeszerzés 18 169 616

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 190 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 580 000

Kommunikációs szolgáltatások 770 000

Közüzemi díjak 6 974 000

Bérleti és lízing díjak 60 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 943 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 300 000

Egyéb szolgáltatások 14 693 848

ebből: biztosítási díjak 1 110 000

Szolgáltatási kiadások 22 970 848

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 550 986

Fizetendő általános forgalmi adó 7 523 279

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17 074 265

Dologi kiadások 58 984 729

Egyéb nem intézményi ellátások 2 600 000

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 200 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 2 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 576 593

Elvonások és befizetések 576 593

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 445 287

ebből: központi költségvetési szervek 1 423 448

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2 264 400

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 359 000

ebből: egyéb civil szervezetek 359 000

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 6 380 880

Ingatlanok beszerzése, létesítése 49 701 656

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 922 235

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 478 451

Beruházások 68 102 342

Ingatlanok felújítása 19 707 087

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 320 912

Felújítások 25 027 999

Költségvetési kiadások 225 373 238

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 991 221

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33 833 994

Belföldi finanszírozás kiadásai 35 825 215

Finanszírozási kiadások 35 825 215

Kiadások összesen 261 198 453

Átlagos statisztikai állományi létszám 36

3. melléklet a ...........önk.rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 9 532 598

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 9 532 598

Személyi juttatások 9 532 598

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 637 257

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 577 257

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 60 000

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 000

Kommunikációs szolgáltatások 17 000

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 560 000

ebből: biztosítási díjak 560 000

Szolgáltatási kiadások 560 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 000

Dologi kiadások 582 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 11 751 855

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 11 751 855

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4. melléklet a .....-... önk.rendelethez



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 30 000

Készletbeszerzés 30 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 40 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 9 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 49 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 21 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 21 000

Dologi kiadások 100 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 100 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 100 000

Átlagos statisztikai állományi létszám

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0

Dologi kiadások 0

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 576 593

Elvonások és befizetések 576 593

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 576 593

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 576 593

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 991 221

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 1 991 221

Finanszírozási kiadások 1 991 221

Kiadások összesen 2 567 814

Átlagos statisztikai állományi létszám

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0

Dologi kiadások 0

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 445 287

ebből: központi költségvetési szervek 1 423 448

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2 264 400

ebből: társulások és költségvetési szerveik 1 757 439

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 359 000

ebből: egyéb civil szervezetek 359 000

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 5 804 287

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 5 804 287

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33 833 994

Belföldi finanszírozás kiadásai 33 833 994

Finanszírozási kiadások 33 833 994

Kiadások összesen 39 638 281

Átlagos statisztikai állományi létszám

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 002 820

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 002 820

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 1 002 820

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 220

ebből: szociális hozzájárulási adó 128 220

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0

Dologi kiadások 0

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 1 131 040

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 131 040

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 32 199 261

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 32 199 261

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 32 199 261

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 980 005

ebből: szociális hozzájárulási adó 2 980 005

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 10 402 964

Készletbeszerzés 10 402 964

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 4 031 143

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 4 031 143

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 199 855

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 199 855

Dologi kiadások 17 633 962

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 52 813 228

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 52 813 228

Átlagos statisztikai állományi létszám 31

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 250 000

Készletbeszerzés 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 250 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 500 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 750 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 270 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 270 000

Dologi kiadások 1 270 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 49 701 656

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 419 447

Beruházások 63 121 103

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 64 391 103

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 64 391 103

Átlagos statisztikai állományi létszám

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 1 991 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 411 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 2 402 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 300 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 300 000

Dologi kiadások 2 702 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 2 702 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 2 702 000

Átlagos statisztikai állományi létszám

064010 Közvilágítás



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 634 550

Normatív jutalmak 300 000

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások 87 187

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 021 737

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 200 000

Külső személyi juttatások 200 000

Személyi juttatások 4 221 737

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 986 160

ebből: szociális hozzájárulási adó 986 160

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 611 904

Készletbeszerzés 1 611 904

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 500 000

Kommunikációs szolgáltatások 500 000

Közüzemi díjak 3 700 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 3 887 986

ebből: biztosítási díjak 350 000

Szolgáltatási kiadások 7 637 986

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 284 215

Fizetendő általános forgalmi adó 2 611 456

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 895 671

Dologi kiadások 14 645 561

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 19 853 458

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 19 853 458

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 000

Készletbeszerzés 15 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 000

Kommunikációs szolgáltatások 15 000

Közüzemi díjak 100 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 100 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 35 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 35 000

Dologi kiadások 165 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 356 201

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 636 174

Beruházások 2 992 375

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 3 157 375

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 3 157 375

Átlagos statisztikai állományi létszám

072111 Háziorvosi alapellátás



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 200 000

Készletbeszerzés 200 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 54 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 54 000

Dologi kiadások 254 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 254 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 254 000

Átlagos statisztikai állományi létszám

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 250 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 760 000

Készletbeszerzés 1 010 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 40 000

Közüzemi díjak 843 000

Bérleti és lízing díjak 60 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 172 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 000

Egyéb szolgáltatások 126 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 1 351 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 551 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 551 000

Dologi kiadások 2 952 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 2 952 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 2 952 000

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 988 000

Normatív jutalmak 400 000

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 75 188

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 463 188

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 6 463 188

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 939 794

ebből: szociális hozzájárulási adó 939 794

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 560 000

Készletbeszerzés 1 560 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 300 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 2 500 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 2 800 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 096 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 096 000

Dologi kiadások 5 456 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 566 034

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 422 829

Beruházások 1 988 863

Ingatlanok felújítása 19 707 087

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 320 912

Felújítások 25 027 999

Költségvetési kiadások 39 875 844

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 39 875 844

Átlagos statisztikai állományi létszám

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása



Megnevezés Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 150 000

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 1 890 829

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 1 890 829

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 510 524

Fizetendő általános forgalmi adó 4 911 823

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 422 347

Dologi kiadások 7 463 176

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 7 463 176

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 7 463 176

Átlagos statisztikai állományi létszám

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben



Megnevezés Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 340 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 340 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 91 800

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 91 800

Dologi kiadások 431 800

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 431 800

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 431 800

Átlagos statisztikai állományi létszám

091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 983 901

Normatív jutalmak 100 000

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások 87 188

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 171 089

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 300 000

Külső személyi juttatások 300 000

Személyi juttatások 3 471 089

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 715 159

ebből: szociális hozzájárulási adó 715 159

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 000 000

Készletbeszerzés 1 000 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 48 000

Kommunikációs szolgáltatások 48 000

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 60 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 000

Egyéb szolgáltatások 848 890

ebből: biztosítási díjak 200 000

Szolgáltatási kiadások 1 058 890

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 568 360

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 568 360

Dologi kiadások 2 675 250

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 6 861 498

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 6 861 498

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 089 748

Készletbeszerzés 2 089 748

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 564 232

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 564 232

Dologi kiadások 2 653 980

Egyéb nem intézményi ellátások 2 600 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 200 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 2 400 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 5 253 980

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 5 253 980

Átlagos statisztikai állományi létszám

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások



Önkormányzatok működési 

támogatásai 
52 941 281 Személyi juttatások 56 890 693

Működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
43 138 031 Munkaadót terhelő járulékok  7 386 595

Közhatalmi bevételek 35 878 000 Dologi kiadások 58 984 729

Működési bevételek 5 329 384 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
0 Egyéb működési célú kiadások 6 380 880

Előző év költségvetési maradvány 

igénybevétele 
11 965 116 Finanszírozási kiadások 35 825 215

Összesen: 149 251 812 Összesen: 168 068 112

5.melléklet a ...........önk.rendelethez

Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)



Előző év költségvetési maradvány 

igénybevétele 
67 952 340 Ingatlanok beszerzése, létesítése 49 701 656

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
43 994 301

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 

létesítése 
3 922 235

Beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó 
14 478 451

Beruházások 68 102 342

Ingatlanok felújítása 19 707 087

Felújítási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó
5 320 912

Felújítások 25 027 999

Összesen: 111 946 641 Összesen: 93 130 341

6. melléklet a .......önk. rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)



Sor-számM  e  g  n  e  v  e  z  é  s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz

1.

2. Állami hozzájárulás 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 773 4 411 774 4 411 777 52 941 281

3. Intézményi működési bev. 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 115 444 119 5 329 384

4. Közhatalmi bevételek 14 600 000 2 500 000 200 000 15 000 000 3 298 000 280 000 35 878 000

5. Működési célú átvett pénzeszközök 531 943 288 700 14 500 122 3 090 807 3 090 807 3 090 807 3 090 807 3 090 807 3 090 807 3 090 807 3 090 807 3 090 810 43 138 031

6. Intézményi felhalmozási bevétel 6 494 302 994 431 10 000 000 994 431 2 500 000 1 058 733 1 058 733 1 058 733 1 058 733 18 776 205 43 994 301

8. Előző évi pénzmaradvány 2 951 278 2 951 278 2 951 279 2 951 280 160 000 13 590 468 13 590 468 13 590 468 13 590 468 13 590 469 79 917 456

10. Bevételi előir. összesen: 8 339 109 8 095 866 43 401 591 14 392 406 18 306 695 8 941 126 24 037 163 22 595 896 37 595 896 25 893 896 22 875 898 26 722 911 261 198 453

11.

12. Személyi juttatás 4 132 200 4 132 200 4 132 207 4 943 788 4 943 788 4 943 788 4 943 788 4 943 788 4 943 788 4 943 788 4 943 788 4 943 782 56 890 693

13. Járulékok 392 336 392 336 392 336 689 954 689 954 689 954 689 954 689 954 689 954 689 954 689 954 689 955 7 386 595

14. Dologi kiadások 2 181 724 2 181 724 2 181 724 5 826 617 5 826 617 5 826 617 5 826 617 5 826 617 5 826 617 5 826 617 5 826 619 5 826 619 58 984 729

15. Pénzeszköz átadás működési 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 175 3 517 170 42 206 095

16. Támogatás és egyéb jut. 366 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 366 000 516 000 115 000 311 000 236 000 2 600 000

18. Felhalmozási kiadás 8 483 165 16 929 435 16 929 435 16 929 435 16 929 436 16 929 435 93 130 341

21. Kiadási előirányzat összesen: 10 589 435 10 338 435 10 338 442 15 092 534 15 092 534 23 575 699 32 021 969 32 272 969 32 422 969 32 021 970 32 217 971 15 213 526 261 198 453

7.melléklet a ........önk.rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Bevételi előirányzatok

Kiadások



Megnevezés 2021. évre 2022. évre 2023. évre 2024.évre

Önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 55 588 345 58 367 762 58 951 440

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 138 031 45 294 933 47 559 679 48 035 276

Közhatalmi bevételek 35 878 000 67 848 500 71 240 925 71 953 334

Működési bevételek 5 329 384 5 595 853 5 875 646 5 934 402

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 11 965 116 12 563 372 13 191 540 13 323 456

Müködési célú bevételek összesen 149 251 812 186 891 003 196 235 553 198 197 908

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 994 301 0 0 0

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 67 952 340 71 349 957 73 490 456 74 225 360

Felhalmozási célú bevételek összesen 111 946 641 71 349 957 73 490 456 74 225 360

Önkormányzat bevételei összesen 261 198 453 258 240 960 269 726 008 272 423 269

Személyi juttatások 56 890 693 61 441 948 63 285 207 63 918 059

Munkaadót terhelő járulékok  7 386 595 7 977 523 8 216 848 8 299 017

Dologi kiadások 58 984 729 63 703 507 65 614 613 66 270 759

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 2 808 000 2 892 240 2 921 162

Egyéb működési célú kiadások 6 380 880 6 891 350 7 098 091 7 169 072

Finanszírozási kiadások 35 825 215 38 691 232 39 851 969 40 250 489

Működési célú kiadások összesen 168 068 112 181 513 561 186 958 968 188 828 557

Beruházások 68 102 342 70 826 435 72 951 228 73 680 741

Felújítások 25 027 999 26 029 119 26 809 993 27 078 092

Felhalmozási célú kiadások összesen 93 130 341 96 855 554 99 761 221 100 758 833

Önkormányzat kiadásai összesen 261 198 453 278 369 115 286 720 189 289 587 390

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

8.melléklet a ........önk. rendelethez



Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 79 917 456

Összes bevétel tervezett összege 181 280 997

Összes kiadás tervezett összege 261 198 453

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

2021. év

9.melléklet a .............önk.rendelethez



M e g n e v e z é s Módosított Ft

I. Finanszírozási bevétel 33 833 994

1.Központi, irányító szerv támogatása 33 833 994

1.1. Állami támogatás 26 051 836

a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása 22 186 550

aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok 

nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
18 973 200

ab) Óvodaműködtetési támogatás 3 213 350

b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 865 286

ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása 1 749 600

bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 1 907 408

bc) Szünidei étkeztetés támogatása 208 278

1.2. Önkormányzati hozzájárulás 7 782 158

II. Működési bevétel 5 645 892

1. Térítési díj bevétel és szolgáltatás, (adomány 200 E Ft) (elkülönített állami

pénzalap: 494392)
4 594 392

2. Kiszámlázott áfa 1 051 500

III. 2020. évi maradvány 232 958

 BEVÉTEL ÖSSZESEN 39 712 844

10. melléklet a ..............önk.rendelethez

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, 

bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása



Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok és 

szoc. hj-i adó

Dologi kiadás Beruházások Felújítások Összes kiadás Létszám

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 18 227 226 2 985 788 386 000 88 900 0 21 687 914 3

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 1 752 560 216 050 0 1 968 610 0

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 1 678 136 290 415 3 169 471 0 0 5 138 022 2

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 2 936 739 508 226 5 546 575 0 0 8 991 539 0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 157 325 27 226 297 138 0 0 481 690 0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 471 976 81 679 891 414 0 0 1 445 069 0

Kiadás összesen: 23 471 402 3 893 334 12 043 158 304 950 0 39 712 844 5

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

11. melléklet a ............ önk.rendelethez



Megnevezés Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 19 256 500

Normatív jutalmak 1 392 387

Jubileumi jutalom 2 386 575

Egyéb költségtérítések 435 940

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 23 471 402

Személyi juttatások 23 471 402

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 893 334

ebből: szociális hozzájárulási adó 3 893 334

Szakmai anyagok beszerzése 100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 260 000

Készletbeszerzés 6 360 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 350 383

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000

Kommunikációs szolgáltatások 400 383

Közüzemi díjak 1 306 400

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 330 000

Egyéb szolgáltatások 635 000

ebből: biztosítási díjak 30 000

Szolgáltatási kiadások 2 271 400

Kiküldetések kiadásai 100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 236 375

Fizetendő általános forgalmi adó 675 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 911 375

Dologi kiadások 12 043 158

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 240 118

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 64 832

Beruházások 304 950

Költségvetési kiadások 39 712 844

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 39 712 844

Átlagos statisztikai állományi létszám 5

12. melléklet a ............önk.rendelethez

Kiadások 



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 14 586 700

Normatív jutalmak 992 387

Jubileumi jutalom 2 386 575

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 261 564

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 18 227 226

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 18 227 226

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 985 788

ebből: szociális hozzájárulási adó 2 985 788

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 60 000

Készletbeszerzés 160 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000

Kommunikációs szolgáltatások 50 000

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 40 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 40 000

Kiküldetések kiadásai 100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 36 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 36 000

Dologi kiadások 386 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 70 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18 900

Beruházások 88 900

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 21 687 914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 21 687 914

Átlagos statisztikai állományi létszám 3

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

12. melléklet a .........önk.rendelethez



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 500 000

Készletbeszerzés 500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 522 560

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 300 000

ebből: biztosítási díjak 30 000

Szolgáltatási kiadások 852 560

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 400 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 400 000

Dologi kiadások 1 752 560

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 170 118

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 45 932

Beruházások 216 050

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 1 968 610

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 968 610

Átlagos statisztikai állományi létszám

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 494 336

Normatív jutalmak 128 000

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 0

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 55 800

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 678 136

Választott tisztségviselők juttatásai 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0

Egyéb külső személyi juttatások 0

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 1 678 136

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 290 415

ebből: szociális hozzájárulási adó 290 415

ebből: egészségügyi hozzájárulás 0

ebből: táppénz hozzájárulás 0

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 824 000

Készletbeszerzés 1 824 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 112 123

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 112 123

Közüzemi díjak 250 829

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 96 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 94 400

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 441 229

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 576 120

Fizetendő általános forgalmi adó 216 000

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 792 120

Dologi kiadások 3 169 471

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 5 138 022

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 5 138 022

Átlagos statisztikai állományi létszám 2

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 615 088

Normatív jutalmak 224 000

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 0

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 97 651

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 936 739

Választott tisztségviselők juttatásai 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0

Egyéb külső személyi juttatások 0

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 2 936 739

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508 226

ebből: szociális hozzájárulási adó 508 226

ebből: egészségügyi hozzájárulás 0

ebből: táppénz hozzájárulás 0

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 192 000

Készletbeszerzés 3 192 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 196 214

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 196 214

Közüzemi díjak 438 950

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 168 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 165 200

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 772 150

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 008 210

Fizetendő általános forgalmi adó 378 000

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 386 210

Dologi kiadások 5 546 575

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 8 991 539

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 8 991 539

Átlagos statisztikai állományi létszám

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 140 094

Normatív jutalmak 12 000

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 0

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 5 231

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 157 325

Választott tisztségviselők juttatásai 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0

Egyéb külső személyi juttatások 0

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 157 325

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 226

ebből: szociális hozzájárulási adó 27 226

ebből: egészségügyi hozzájárulás 0

ebből: táppénz hozzájárulás 0

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 171 000

Készletbeszerzés 171 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 511

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 10 511

Közüzemi díjak 23 515

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 8 850

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 41 365

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 54 011

Fizetendő általános forgalmi adó 20 250

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 74 261

Dologi kiadások 297 138

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 481 690

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 481 690

Átlagos statisztikai állományi létszám

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés



Megnevezés Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 420 282

Normatív jutalmak 36 000

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 0

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 15 694

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 471 976

Választott tisztségviselők juttatásai 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0

Egyéb külső személyi juttatások 0

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 471 976

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 679

ebből: szociális hozzájárulási adó 81 679

ebből: egészségügyi hozzájárulás 0

ebből: táppénz hozzájárulás 0

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 513 000

Készletbeszerzés 513 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 31 534

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 31 534

Közüzemi díjak 70 546

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 27 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 26 550

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 124 096

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 162 034

Fizetendő általános forgalmi adó 60 750

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 222 784

Dologi kiadások 891 414

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

107051 0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 1 445 069

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 445 069

Átlagos statisztikai állományi létszám

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
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Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának, zárszámadási 
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Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet A szavazás módja: 
minősített többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet 
összeállítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény91.§-a, 23-24 §-ai; a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24; 28.§-ai, a kormányzati funkciók, a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet előírásai alapján történik. 

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása 
során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben 
foglaltakat. 

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási 
jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer 
különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, 
szenvedtek hátrányt.  

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat tartozással nem 
rendelkezett. 

A 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek 
és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat 
tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek.  
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BEVÉTELEK: 
 
Az önkormányzat 2021. évi bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.  

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
 
I. A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON belülről a költségvetési rendeletben 
tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően 
teljesültek.  

Az önkormányzatok működési támogatásai (állami támogatás), az egyéb működési célú 
támogatások (közfoglalkoztatás) bevételei államháztartáson belülről a tényleges felhasználáshoz 
igazodó igénylések alapján teljesültek. 

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL a költségvetési év 
folyamán folyósított pályázati támogatásokhoz (zártkerti fejlesztés, MFP támogatások, EFOP) 
illetve a start-munkaprogramhoz társultak. 

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK között, a helyi adó bevételek, a megkeresésre behajtott 
bírságok szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak. 

A helyi adó bevételek kiugróan magas (35 231 676 Ft) teljesülése, a helyi iparűzési adó bevétel 
31 238 235 Ft összegű teljesülésének köszönhető. 

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a kamat- és 
áfa bevétel jelentette. 

 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK 

ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY 

A 2020. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt - korrigált -maradvány a 2021. évi költségvetés 
bevételét képezte. 

Az ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS a 2021. évi költségvetési támogatás 
december hónapban leutalt előlegét tartalmazza. 

 

KIADÁSOK: 
 
Az Önkormányzat 2021-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, 
költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által 
meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.  

A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2021. évi törvényi 
változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés). 

Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is 
érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető 
következménnyel jártak. 

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) intézmény, a község üzemeltetése, a 
község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt.  



 3 

Az év folyamán megvalósult beruházások, felújítások, beszerzések összesen 3 761 285 Ft 
kiadást eredményeztek. 

Finanszírozási kiadásként a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhának átadott állami támogatás és 
önkormányzati hozzájárulás teljesült. 

A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.  

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők 
érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. 
Így támogatta a közművelődést, helyi civil szervezeteket. 

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különböző társulásokat hozott 
létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: 

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Vadna - 
Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást; 

- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: Kazincbarcika 
és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás, stb. 

 

Vadna község Önkormányzata 2021-ben alapítványnak, egyesületnek, egyháznak adott át 
pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY 

A 2021. költségvetési évről áthúzódó maradvány összege 114.271.891 Ft, melyből 101.993.848 Ft 
2022. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt. 

A maradvány részletezése az alábbi: 

 Működési Felhalmozási Összesen 

Előző évi maradvány részletezése 19 795 904 94 625 987 114 421 891 

Közfoglalkoztatás maradvány* 1 962 117   1 962 117 

Bank-, pénztár-, adó számlák  12 278 043  12 278 043 

TOP-3.1.1.16-BO1 kerékpárút*   64 737 125 64 737 125 

MFP-ÖTIK 2021 önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése* 1 749 999 23 250 000 24 999 999 

MFP-OJKJF 2021 óvodai játszótér és közterületi 
udvar* 349 999 4 649 999 4 999 998 

MFP-KEB-2021 közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és bértámogatás* 1 418 340 1 988 863 3 407 203 

Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.évi 
állami támogatás előlege)* 1 887 406   1 887 406 

egyéb (forgótőke) 150 000   

* kötelezettséggel terhelt 

A maradvány további része a felhalmozási feladatokhoz társuló pályázati támogatások önrészének 
(útfelújítás), illetve a sajátforrásból megvalósítandó beruházások, felújítások finanszírozására, 
valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. 
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Az önkormányzat 2021. évi költségvetésnek bevétele– az előző évi pénzmaradványon belül - 
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
előirányzatát tartalmazza: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút 
létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft összeggel. 
 
 
Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel: 

 
Az önkormányzat a meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról 
gondoskodott, az önkormányzati vagyon megőrzésre került. 

Az önkormányzat valamennyi vagyonát saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a 
vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt 
évben nem került sor. 

Az önkormányzat értékpapír műveletet nem hajtott végre 2021. évben. 

 

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének végrehajtása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bek. b) pontja és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 2. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel 

az Áht. 11.§ (3) és (3a) bek-iben és a Köznev.tv. 84. § (7) bek-ben foglaltakra - a Köznev.tv. 7. § (1) 

bek a) pontja szerinti óvoda köznevelési intézményt alapított Vadna község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) elnevezéssel, 

2020. augusztus 31. napjával. 

Az Óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait 

munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

Az Óvoda irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a képviselő-testülete – így költségvetése 
Vadna község Önkormányzata költségvetésébe épül be. 

A bevételeinek teljesülését a rendelet-tervezet 13-14. mellékletei, a kiadásainak teljesülését pedig a 
15-16. mellékletek tartalmazzák. 

 

BEVÉTELEK 

Az óvoda részére az irányító szerv adta át az állami támogatás összegét (az óvodai feladatellátás 
tekintetében a tagóvodai bevételek alapulvételével), valamint a működéséhez szükséges 
önkormányzati kiegészítést. 

A térítési díj bevételek a költségvetési szerv saját bevételei. 

A 2021. évi önkormányzati finanszírozás terhére keletkezett maradvány teljes összege 2021. évben 
működési kötelezettséggel terhelt. 

 

KIADÁSOK 

I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK 

A jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg a teljesítés.  
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II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 

összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodott. 

III. DOLOGI KIADÁSOK a 2021. évi felhasználás tényadatait tükrözik, az étkezők létszámához 

igazodva. 

IV. BERUHÁZÁSKÉNT szakmai eszközbeszerzések teljesültek 2021. év során. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 111/A. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 83 §(6) bekezdésében foglaltak szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre 
vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet 
megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy 
vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter, a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első 
napjától a mulasztás megszüntetéséig, a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot 
megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 

Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2021. évi 
zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2022. május 31-ig hatályba lépjen. 
 

Fentiekre tekintettel, indítványozom az előterjesztés mellékelte szerinti rendelet-tervezet 
elfogadását.  

 
Vadna, 2022.05.17. 

          Bencze Péter 
          polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat 
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  A rendelet elkészítésével az Áht 91. § 
(1)  bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  

Társadalmi hatás: 
Gazdasági, 

költségvetési hatás: 
Környezeti 

következményei: 
Egészségi 

következményei: 

Adminisztratív 
terheket 

befolyásoló 
hatásai: 

A költségvetési 
rendelet alapján 

végrehajtott 
gazdálkodás az 

állampolgárok számára 
nyomon követhető, 
átfogó képet ad az 

önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről, a 

végrehajtandó 
feladatokról, a 

tervezett 
fejlesztésekről, 

lehetőséget teremt az 
önkormányzati 

gazdálkodás 
ellenőrzésére 

Az önkormányzati 
költségvetés az 

államháztartás része, 
alrendszere, a különböző 
jogcímeken a központi 

költségvetésből 
igényelhető támogatások 

révén.  

A költségvetési rendelet 
helyi gazdasági hatása 

nem releváns. 

nincsenek nincsenek nincsenek 

A rendelet megalkotása az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti 
eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 
rendelkezésre 
áll 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 
 

 



Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete 
/2022.(…….) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi zárszámadásról 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

A rendelet hatálya 

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár 
Óvoda és Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése

264.953.307 Ft bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

a) önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 Ft,

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 992 202 Ft,

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 982 604 Ft,

d) közhatalmi bevételek 35 231 676 Ft,

e) működési bevételek 6 000 682 Ft,

f) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 917 456 Ft,

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 887 406 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése 150.531.416 Ft kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

a) személyi juttatások 50 683 950 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 116 180 Ft,

c) dologi kiadások 48 826 472 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 151 500 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 6 374 631 Ft,

f) beruházások 3 161 285 Ft,

g) felújítások 600 000 Ft,

h) finanszírozási kiadások 33 617 398 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1.
melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet
tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatásokat.



(6)  Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet 
tartalmazza. 

(7)  A 2021. évi költségvetési maradvány 114.421.891 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet 

tartalmazza. 

(8)  A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási 
előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. 

(9)  A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet 
tartalmazza. 

(10)  Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során, az alábbi európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 
teljesültek: 

a) a TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, 
Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának 
infrastrukturális fejlesztése 64 737 125 Ft bevétellel az előző évi pénzmaradványon belül és 205.560 
Ft kiadással, 

b) a ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztése” 2.499.442 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással. 

(11)  Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - 
mérlegszerűen – a 6. melléklet tartalmazza. 

(12)  Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - 
mérlegszerűen – a 7. melléklet tartalmazza. 

(13)  Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem 
rendelkezett. 

(14)  Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében 
szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem 
rendelkezett 2021. év folyamán. 

(15)  Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nem nyújtott közvetett 
támogatásokat a költségvetési év során. 

(16)  A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó 
döntést nem hozott. 

(17) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. 

(18) A  9. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. 

(19) A  10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást,  a 11. melléklet pedig az eredménykimutatást. 

(20) A 12. melléklet tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását. 

(21) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési 
beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. 

(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló 
ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem 
tartalmaz. 



III. Fejezet  

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének teljesülése 

3. § 

(1)  A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetése 

37.085.727 Ft bevétellel teljesült. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  működési bevételek 494 392 Ft, 

b) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232 958 Ft, 

c)  központi, irányító szervi támogatás 31 859 135 Ft. 

(3)  Az Óvoda 2021. évi költségvetése 35.898.027 Ft kiadással teljesült. 

(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 22 551 830 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 305 777 Ft, 

c)  dologi kiadások 9 771 180 Ft, 

d) beruházások 269 240 Ft. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 13. melléklet 
tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 14. 
melléklet tartalmazza. 

(7) A 15. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási 
előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. 

(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 16. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2021. évi költségvetési maradvány  Ft. A maradvány-kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. 

(10) A 18. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban. 

(11) A vagyonkimutatást a 19. melléklet, az eredmény-kimutatást a 20. melléklet tartalmazza. 

V. Fejezet  

Záró rendelkezések 

4. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.225.) önkormányzati 
rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Bencze Péter         Dr. Herczeg Tibor  
polgármester         jegyző 
            címzetes főjegyző 

 



INDOKOLÁS 
 

a 2021. évi zárszámadásról szóló 3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1-5.§-okhoz ész az 1-20. melléklethez 

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a zárszámadási rendelet 
mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint. 

3.§ A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a 
zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

4.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

1-20. mellékletek: az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerinti a mellékletek. 



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 307 124 12 346 900 12 346 900

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 468 500 22 186 550 22 186 550

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 9 003 000 9 507 874 9 507 874

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  3 731 898 3 865 286 3 865 286

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása

12 734 898 13 373 160 13 373 160

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000 2 270 000 2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 2 760 376 2 760 376

Elszámolásból származó bevételek 0 4 295 4 295

Önkormányzatok működési támogatásai 49 780 522 52 941 281 52 941 281

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 039 847 43 138 031 47 992 202

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 

azok hazai társfinanszírozása 

0 0 5 208 014

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 4 035 340

ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 38 707 443

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 41 405

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  53 820 369 96 079 312 100 933 483

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 500 000 43 994 301 40 982 604

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 

azok hazai társfinanszírozása 

0 0 2 499 442

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 31 988 860

ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 6 494 302

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 500 000 43 994 301 40 982 604

Vagyoni tipusú adók 3 900 000 3 900 000 3 858 500

ebből: építményadó  0 0 3 858 500

Értékesítési és forgalmi adók  8 450 000 31 798 000 31 238 235

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi 0 0 31 238 235

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  150 000 150 000 101 200

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 101 200

Termékek és szolgáltatások adói 8 600 000 31 948 000 31 339 435

Egyéb közhatalmi bevételek 30 000 30 000 33 741

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 11 056

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési 

szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot 

0 0 22 685

Közhatalmi bevételek  12 530 000 35 878 000 35 231 676

Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0

Szolgáltatások ellenértéke 375 043 375 043 1 816 952

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 0 0 581 500

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 460 000 610 000 767 015

ebből: államháztartáson belül 0 0 532 275

Ellátási díjak 0 0 205 793

Kiszámlázott általános forgalmi adó 75 341 75 341 587 317

Általános forgalmi adó visszatérítése 0 1 819 000 1 819 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0 1 807

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 0 1 807

Biztosító által fizetett kártérítés 0 50 000 42 362

Egyéb működési bevételek 8 450 000 2 400 000 760 436

ebből: kiadások visszatérítései 0 0 694 601

Működési bevételek 9 360 384 5 329 384 6 000 682

Költségvetési bevételek 88 210 753 181 280 997 183 148 445

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 757 456 79 917 456 79 917 456

Maradvány igénybevétele 79 757 456 79 917 456 79 917 456

Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 1 887 406

Belföldi finanszírozás bevételei 79 757 456 79 917 456 81 804 862

Finanszírozási bevételek  79 757 456 79 917 456 81 804 862

Költségvetés bevételei összesen 167 968 209 261 198 453 264 953 307

1. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Költségvetési bevételek



Megnevezés Összesen

018010 

Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel

018030 

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

041237 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram

062020 

Településfejleszté

si projektek és 

támogatásuk

066020 Város-, 

községgazdálkodá

si egyéb 

szolgáltatások

082092 

Közművelődés - 

hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

gondozása

096025 

Munkahelyi 

étkeztetés 

köznevelési 

intézményben

107051 Szociális 

étkeztetés 

szociális konyhán

107055 

Falugondnoki, 

tanyagondnoki 

szolgáltatás

900020 

Önkormányzatok 

funkcióra nem 

sorolható 

bevételei 

államháztartáson 

kívülről

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 346 900 12 346 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 186 550 22 186 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 507 874 9 507 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 865 286 3 865 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 

13 373 160 13 373 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000 2 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 760 376 2 760 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elszámolásból származó bevételek 4 295 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzatok működési támogatásai 52 941 281 52 941 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 992 202 719 342 41 405 36 101 125 8 243 354 1 632 150 1 000 000 0 0 254 826 0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozása

5 208 014 0 0 0 5 208 014 0 0 0 0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 4 035 340 0 0 0 3 035 340 0 1 000 000 0 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 38 707 443 719 342 0 36 101 125 0 1 632 150 0 0 0 254 826 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 41 405 0 41 405 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 933 483 53 660 623 41 405 36 101 125 8 243 354 1 632 150 1 000 000 0 0 254 826 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 40 982 604 0 0 6 494 302 31 988 860 2 499 442 0 0 0 0 0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai 

társfinanszírozása 

2 499 442 0 0 0 0 2 499 442 0 0 0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 31 988 860 0 0 0 31 988 860 0 0 0 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 6 494 302 0 0 6 494 302 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 982 604 0 0 6 494 302 31 988 860 2 499 442 0 0 0 0 0

Vagyoni tipusú adók 3 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 858 500

ebből: építményadó 3 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 858 500

Értékesítési és forgalmi adók 31 238 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 238 235

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 31 238 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 238 235

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  101 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 200

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  101 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 200

Termékek és szolgáltatások adói 31 339 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 339 435

Egyéb közhatalmi bevételek 33 741 0 0 0 0 11 056 0 0 0 0 22 685

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 11 056 0 0 0 0 11 056 0 0 0 0 0

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott 22 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 685

Közhatalmi bevételek 35 231 676 0 0 0 0 11 056 0 0 0 0 35 220 620

Szolgáltatások ellenértéke 1 816 952 0 0 0 0 1 194 496 616 901 5 555 0 0 0

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 581 500 0 0 0 0 581 500 0 0 0 0 0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  767 015 0 0 0 0 767 015 0 0 0 0 0

ebből: államháztartáson belül 532 275 0 0 0 0 532 275 0 0 0 0 0

Ellátási díjak 205 793 0 0 0 0 0 0 4 902 200 891 0 0

Kiszámlázott általános forgalmi adó 587 317 0 0 0 0 363 692 166 563 2 823 54 239 0 0

Általános forgalmi adó visszatérítése 1 819 000 0 0 0 0 1 819 000 0 0 0 0 0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 807 0 0 0 0 1 807 0 0 0 0 0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1 807 0 0 0 0 1 807 0 0 0 0 0

Biztosító által fizetett kártérítés 42 362 0 0 0 0 42 362 0 0 0 0 0

Egyéb működési bevételek 760 436 0 0 0 0 760 436 0 0 0 0 0

ebből: kiadások visszatérítései 694 601 0 0 0 0 694 601 0 0 0 0 0

Működési bevételek 6 000 682 0 0 0 0 4 948 808 783 464 13 280 255 130 0 0

Költségvetési bevételek 183 148 445 53 660 623 41 405 42 595 427 40 232 214 9 091 456 1 783 464 13 280 255 130 254 826 35 220 620

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79 917 456 0 79 917 456 0 0 0 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 79 917 456 0 79 917 456 0 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 887 406 1 887 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belföldi finanszírozás bevételei 81 804 862 1 887 406 79 917 456 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek 81 804 862 1 887 406 79 917 456 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 264 953 307 55 548 029 79 958 861 42 595 427 40 232 214 9 091 456 1 783 464 13 280 255 130 254 826 35 220 620

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

2. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez



Megnevezés Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei 183 148 445

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 116 914 018

Alaptevékenység költségvetési egyenlege 66 234 427

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 81 804 862

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 33 617 398

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 48 187 464

Alaptevékenység maradványa 114 421 891

Összes maradvány 114 421 891

Alaptevékenység szabad maradványa 114 421 891

Maradványkimutatás

3. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16 712 492 45 008 532 39 857 551

Normatív jutalmak 300 000 1 600 000 727 687

Egyéb költségtérítések 249 563 249 563 186 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 17 262 055 46 858 095 40 771 238

Választott tisztségviselők juttatásai 8 632 598 9 532 598 9 455 495

Egyéb külső személyi juttatások 100 000 500 000 457 217

Külső személyi juttatások 8 732 598 10 032 598 9 912 712

Személyi juttatások 25 994 653 56 890 693 50 683 950

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 247 761 7 386 595 5 116 180

ebből: szociális hozzájárulási adó 0 0 4 990 216

ebből: táppénz hozzájárulás 0 0 125 964

Szakmai anyagok beszerzése 250 000 250 000 135 523

Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 866 904 17 919 616 16 327 449

Készletbeszerzés 4 116 904 18 169 616 16 462 972

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 000 190 000 161 214

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 580 000 580 000 536 730

Kommunikációs szolgáltatások 620 000 770 000 697 944

Közüzemi díjak 5 124 000 6 974 000 4 255 338

Vásárolt élelmezés 0 140 000 131 115

Bérleti és lízing díjak 60 000 60 000 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 083 000 943 000 567 713

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  300 000 300 000 17 500

Egyéb szolgáltatások 6 707 890 12 528 868 12 515 938

ebből: biztosítási díjak 0 0 1 073 002

Szolgáltatási kiadások 13 274 890 20 945 868 17 487 604

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 228 575 9 550 986 7 479 689

Fizetendő általános forgalmi adó  5 173 279 7 523 279 6 688 263

Egyéb dologi kiadások 0 2 024 980 10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 401 854 19 099 245 14 177 952

Dologi kiadások 26 413 648 58 984 729 48 826 472

Családi támogatások 0 0 0

Egyéb nem intézményi ellátások 2 600 000 2 600 000 2 151 500

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 0 167 500

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 0 0 1 964 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 2 600 000 2 151 500

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 487 846 576 593 576 593

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1 123 448 1 123 448 1 123 448

Elvonások és befizetések 1 611 294 1 700 041 1 700 041

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 774 735 4 321 839 4 319 555

ebből: központi költségvetési szervek 0 0 300 000

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 0 0 334 831

ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 256 565

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 2 264 400

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 1 163 759

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400 000 359 000 355 035

ebből: egyházi jogi személyek 0 0 200 000

ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 155 035

Egyéb működési célú kiadások 5 786 029 6 380 880 6 374 631

Ingatlanok beszerzése, létesítése 51 149 579 51 149 579 143 640

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 356 201 2 506 201 2 497 828

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 446 561 14 446 561 519 817

Beruházások 67 952 341 68 102 341 3 161 285

Ingatlanok felújítása 0 19 707 087 600 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 5 320 913 0

Felújítások 0 25 028 000 600 000

Költségvetési kiadások 131 994 432 225 373 238 116 914 018

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33 982 556 33 833 994 31 626 177

Belföldi finanszírozás kiadásai 35 973 777 35 825 215 33 617 398

Finanszírozási kiadások 35 973 777 35 825 215 33 617 398

Költségvetés kiadásai összesen 167 968 209 261 198 453 150 531 416

4. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Költségvetési kiadások



Megnevezés Összesen

011130 

Önkormányzatok 

és önkormányzati 

hivatalok 

jogalkotó és 

általános 

igazgatási 

tevékenysége

013320 Köztemető-

fenntartás és -

működtetés

018010 

Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel

018020 Központi 

költségvetési 

befizetések

018030 

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

041233 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás

041237 

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram

045160 Közutak, 

hidak, alagutak 

üzemeltetése, 

fenntartása

064010 

Közvilágítás

066020 Város-, 

községgazdálkod

ási egyéb 

szolgáltatások

072111 Háziorvosi 

alapellátás

082042 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása

082043 Könyvtári 

állomány 

feltárása, 

megőrzése, 

védelme

082092 

Közművelődés - 

hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

gondozása

091140 Óvodai 

nevelés, ellátás 

működtetési 

feladatai

096015 

Gyermekétkezteté

s köznevelési 

intézményben

104051 

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások

107055 

Falugondnoki, 

tanyagondnoki 

szolgáltatás

107060 Egyéb 

szociális pénzbeli 

és természetbeni 

ellátások, 

támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 39 857 551 0 0 0 0 0 994 278 26 492 949 0 0 6 400 242 0 0 0 3 080 001 0 0 0 2 890 081 0

Normatív jutalmak 727 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 883 0 0 0 372 400 0 0 0 159 404 0

Egyéb költségtérítések 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 000 0 0 0 62 000 0 0 0 62 000 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 40 771 238 0 0 0 0 0 994 278 26 492 949 0 0 6 658 125 0 0 0 3 514 401 0 0 0 3 111 485 0

Választott tisztségviselők juttatásai 9 455 495 9 455 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb külső személyi juttatások 457 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217 0 0 0 0 0 0 0 240 000 0

Külső személyi juttatások 9 912 712 9 455 495 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217 0 0 0 0 0 0 0 240 000 0

Személyi juttatások 50 683 950 9 455 495 0 0 0 0 994 278 26 492 949 0 0 6 875 342 0 0 0 3 514 401 0 0 0 3 351 485 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 116 180 1 222 257 0 0 0 0 79 899 2 170 203 0 0 585 279 7 395 0 0 527 800 0 0 0 523 347 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 4 990 216 1 222 257 0 0 0 0 79 899 2 044 239 0 0 585 279 7 395 0 0 527 800 0 0 0 523 347 0

ebből: táppénz hozzájárulás 125 964 0 0 0 0 0 0 125 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakmai anyagok beszerzése 135 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 523 0 0 0 0 0 0 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 16 327 449 0 45 519 0 0 0 0 9 547 696 77 084 0 1 354 841 480 352 23 628 0 2 154 934 0 0 0 553 647 2 089 748

Készletbeszerzés 16 462 972 0 45 519 0 0 0 0 9 547 696 77 084 0 1 354 841 480 352 159 151 0 2 154 934 0 0 0 553 647 2 089 748

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 161 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 214 0 150 000 0 0 0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 536 730 17 836 0 0 0 0 0 0 0 0 467 619 0 0 0 37 755 0 0 0 13 520 0

Kommunikációs szolgáltatások 697 944 17 836 0 0 0 0 0 0 0 0 467 619 0 0 0 48 969 0 150 000 0 13 520 0

Közüzemi díjak 4 255 338 0 7 513 0 0 0 0 0 0 1 618 394 1 818 666 0 18 471 0 792 294 0 0 0 0 0

Vásárolt élelmezés 131 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 115 0 0 0 0 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 567 713 0 0 0 0 0 0 0 0 279 475 35 075 0 0 24 990 221 874 0 0 0 6 299 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 0 0 0 0

Egyéb szolgáltatások 12 515 938 162 090 51 404 0 0 0 0 2 695 689 169 200 120 114 3 747 874 0 71 000 3 776 2 442 370 340 000 1 890 829 0 821 592 0

ebből: biztosítási díjak 1 073 002 162 090 0 0 0 0 0 0 0 0 616 630 0 0 0 0 0 0 0 294 282 0

Szolgáltatási kiadások 17 487 604 162 090 58 917 0 0 0 0 2 695 689 169 200 2 017 983 5 601 615 0 89 471 28 766 3 605 153 340 000 1 890 829 0 827 891 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 479 689 3 517 23 256 0 0 0 0 3 238 014 20 813 515 487 1 325 992 129 695 28 489 1 019 738 082 91 800 510 524 0 288 769 564 232

Fizetendő általános forgalmi adó  6 688 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 776 440 0 0 0 0 0 4 911 823 0 0 0

Egyéb dologi kiadások 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 14 177 952 3 517 23 256 0 0 0 0 3 238 014 20 813 515 487 3 112 432 129 695 28 489 1 019 738 082 91 800 5 422 347 0 288 769 564 232

Dologi kiadások 48 826 472 183 443 127 692 0 0 0 0 15 481 399 267 097 2 533 470 10 536 507 610 047 277 111 29 785 6 547 138 431 800 7 463 176 0 1 683 827 2 653 980

Egyéb nem intézményi ellátások 2 151 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 151 500

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 167 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 500

ebből: települési támogatás 1 964 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 964 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 151 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 151 500

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 576 593 0 0 576 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1 123 448 0 0 0 1 123 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elvonások és befizetések 1 700 041 0 0 576 593 1 123 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 319 555 0 0 0 0 3 949 115 0 35 609 0 0 334 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: központi költségvetési szervek 300 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 

programokra és azok hazai társfinanszírozása 

334 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 256 565 0 0 0 0 220 956 0 35 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2 264 400 0 0 0 0 2 264 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 1 163 759 0 0 0 0 1 163 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 355 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: egyházi jogi személyek 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: egyéb civil szervezetek 155 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások 6 374 631 0 0 576 593 1 123 448 3 949 115 0 35 609 0 0 689 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 143 640 0 0 0 0 0 0 0 114 360 0 29 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 497 828 0 0 0 0 0 0 197 100 0 0 0 1 728 148 0 0 572 580 0 0 0 0 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 519 817 0 0 0 0 0 0 53 217 0 0 0 466 600 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások 3 161 285 0 0 0 0 0 0 250 317 114 360 0 29 280 2 194 748 0 0 572 580 0 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0

Felújítások 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0

Költségvetési kiadások 116 914 018 10 861 195 127 692 576 593 1 123 448 3 949 115 1 074 177 44 430 477 381 457 2 533 470 18 716 274 2 812 190 277 111 29 785 11 761 919 431 800 7 463 176 0 5 558 659 4 805 480

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 991 221 0 0 1 991 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31 626 177 0 0 0 0 31 626 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 33 617 398 0 0 1 991 221 0 31 626 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási kiadások 33 617 398 0 0 1 991 221 0 31 626 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 150 531 416 10 861 195 127 692 2 567 814 1 123 448 35 575 292 1 074 177 44 430 477 381 457 2 533 470 18 716 274 2 812 190 277 111 29 785 11 761 919 431 800 7 463 176 0 5 558 659 4 805 480

Átlagos statisztikai állományi létszám 36 5 0 0 0 0 3 25 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

5. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez



Önkormányzatok működési 

támogatásai 
52 941 281 Személyi juttatások 50 683 950

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 

47 992 202 Munkaadót terhelő járulékok  5 116 180

Működési bevételek 6 000 682 Dologi kiadások 48 826 472

Közhatalmi bevételek 35 231 676 Egyéb működési célú kiadások 6 374 631

Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 
11 965 116 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 151 500

Államháztartáson belüli 

megelőlegezések
1 887 406 Finanszírozási kiadások 33 617 398

Összesen 156 018 363 Összesen 146 770 131

6. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

A költségvetés

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek Kiadások 



Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 

programokra és azok hazai 

társfinanszírozása 

2 499 442 Ingatlanok beszerzése, létesítése 143 640

Elkülönített állami pénzalapok 6 494 302
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 

létesítése
2 497 828

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 31 988 860
Beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó 
519 817

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele
67 952 340 Ingatlanok felújítása 600 000

Összesen: 108 934 944 Összesen: 3 761 285

7. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

A költségvetés

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)



Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 81 804 862

Összes bevétel összege 183 148 445

Összes kiadás összege 150 531 416

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 114 421 891

8. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök változásáról

2018. év



Megnevezés Előző időszak
Módosítások (+/-

)
Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok 335 000 0 281 400

A/I/2 Szellemi termékek 662 823 0 143 139

A/I Immateriális javak 997 823 0 424 539

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 394 294 811 0 383 926 551

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 19 127 783 0 19 740 980

A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 743 640

A/II Tárgyi eszközök  413 422 594 0 404 411 171

A/III/1 Tartós részesedések 100 000 0 100 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési 

jegyek)

100 000 0 100 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök 100 000 0 100 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

414 520 417 0 404 935 710

C/II/1 Forintpénztár 83 590 0 599 440

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 83 590 0 599 440

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 14 713 901 0 49 338 766

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 64 959 965 0 64 333 685

C/III Forintszámlák 79 673 866 0 113 672 451

C) PÉNZESZKÖZÖK 79 757 456 0 114 271 891

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 287 608 0 287 608

ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés 

ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások 

283 662 0 283 662

ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott 

általános forgalmi adóra

3 946 0 3 946

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 287 608 0 287 608

D/III/4 Forgótőke elszámolása 160 000 0 150 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 160 000 0 150 000

D) KÖVETELÉSEK  447 608 0 437 608

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 551 056 0 0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

elszámolása 

551 056 0 0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -2 932 391 0 0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása -2 932 391 0 0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK -2 381 335 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 492 344 146 0 519 645 209

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke 426 081 496 0 426 081 496

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 10 561 712 0 10 561 712

G/IV Felhalmozott eredmény 127 017 339 0 43 221 803

G/VI Mérleg szerinti eredmény -83 795 536 0 33 472 038

G/ SAJÁT TŐKE  479 865 011 0 513 337 049

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi 

juttatásokra

2 774 397 0 0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat 

terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

1 281 013 0 0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 

kiadásokra

2 027 620 0 12 640

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6 083 030 0 12 640

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

finanszírozási kiadásokra 

1 991 221 0 1 887 406

ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 991 221 0 1 887 406

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1 991 221 0 1 887 406

H) KÖTELEZETTSÉGEK 8 074 251 0 1 900 046

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 404 884 0 4 408 114

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4 404 884 0 4 408 114

FORRÁSOK ÖSSZESEN 492 344 146 0 519 645 209

Mérleg

9. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez



Megnevezés
Immateriális 

javak

Ingatlanok és 

kapcsolódó 

vagyoni értékű 

jogok

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek

Tenyészállatok
Beruházások és 

felújítások

Koncesszióba, 

vagyonkezelésbe 

adott eszközök

Összesen 

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró 

állomány)

1 240 192 535 070 008 34 137 020 0 0 2 290 000 572 737 220

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 

beruházások

0 0 0 0 2 641 468 0 2 641 468

Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 600 000 0 600 000

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 2 497 828 0 0 0 2 497 828

Összes növekedés  0 0 2 497 828 0 3 241 468 0 5 739 296

Egyéb csökkenés 0 0 0 0 2 497 828 0 2 497 828

Összes csökkenés 0 0 0 0 2 497 828 0 2 497 828

Bruttó érték összesen 1 240 192 535 070 008 36 634 848 0 743 640 2 290 000 575 978 688

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 242 369 140 775 197 15 009 237 0 0 2 290 000 158 316 803

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 573 284 10 368 260 1 884 631 0 0 0 12 826 175

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  815 653 151 143 457 16 893 868 0 0 2 290 000 171 142 978

Értékcsökkenés összesen 815 653 151 143 457 16 893 868 0 0 2 290 000 171 142 978

Eszközök nettó értéke 424 539 383 926 551 19 740 980 0 743 640 0 404 835 710

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 117 790 0 0 0 0 0 117 790

Vagyonkimutatás

10. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 20 973 337 0 35 231 676

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 

eredményszemléletű bevételei

2 822 657 0 2 390 760

I Tevékenység nettó eredményszemléletű 

bevétele 

23 795 994 0 37 622 436

06 Központi működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

31 138 464 0 52 941 281

07 Egyéb működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

49 109 527 0 47 992 202

08 Felhalmozási célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

22 666 609 0 40 982 604

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 8 217 501 0 1 201 798

III Egyéb eredményszemléletű bevételek 111 132 101 0 143 117 885

10 Anyagköltség 16 475 380 0 16 462 972

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 20 384 369 0 18 185 548

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 47 000 0 0

IV Anyagjellegű ráfordítások 36 906 749 0 34 648 520

14 Bérköltség 44 966 661 0 37 017 110

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 935 337 0 10 657 912

16 Bérjárulékok 6 048 763 0 4 072 928

V Személyi jellegű ráfordítások 57 950 761 0 51 747 950

VI Értékcsökkenési leírás 11 827 202 0 12 826 175

VII Egyéb ráfordítások 112 046 251 0 48 047 445

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -83 802 868 0 33 470 231
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

eredményszemléletű bevételek

7 332 0 1 807

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 

bevételei 

7 332 0 1 807

B)  PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE 

7 332 0 1 807

C)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -83 795 536 0 33 472 038

Eredménykimutatás

11. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez



Megnevezés

A központi 

költségvetésből 

támogatásként 

rendelkezésre 

bocsátott összeg

Az önkormányzat által 

az adott célra 

ténylegesen felhasznált 

összeg

Az önkormányzat által 

fel nem használt, de a 

következő évben 

jogszerűen 

felhasználható összeg

Eltérés

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok 

szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb 

támogatása

4 524 000 4 524 000 0 0

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása

2 270 000 2 270 000 0 0

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása

1 657 350 1 657 350 0 0

3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont 

pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

276 734 276 734 0 0

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok 

működési célú költségvetési támogatásai 

összesen 

1 934 084 1 934 084 0 0

Mindösszesen 8 728 084 8 728 084 0 0

Megnevezés
Költségvetési törvény 

szerint igényelt 

támogatás

Tényleges támogatás

Az önkormányzat által 

az adott célra 

december 31-ig 

ténylegesen felhasznált 

összeg

Visszafizetési 

kötelezettség

1.1.1. A települési  önkormányzatok 

működésének támogatása 

12 346 900 12 346 900 12 346 900 0

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának 

támogatása 

0 0 0 0

1.2. A települési önkormányzatok egyes 

köznevelési feladatainak támogatása 

22 867 500 21 671 180 21 671 180 515 370

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatok támogatása - család és gyermekjóléti 

szolgálat/központ kivételével  

4 572 000 4 774 710 4 774 710 0

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 3 579 240 3 365 408 3 365 408 291 600

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 198 018 247 266 247 266 0

Összesen  43 563 658 42 405 464 42 405 464 806 970

Megnevezés

Az éves központi 

költségvetésből 

támogatásként 

rendelkezésre 

bocsátott összeg

Az önkormányzat  által 

az adott célra 

ténylegesen felhasznált 

összeg 2017-2020 

években

Az önkormányzat  által 

az adott célra 

ténylegesen felhasznált 

összeg 2021-ben

Önkormányzat által 

visszafizetett 

támogatás

3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 

11/A. űrlap 40. sor 3. oszlop adata)

13 020 109 12 659 319 360 790 0

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó 

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

700 412

Megnevezés

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege

A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok 

Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. 

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege 

700 412

Önkormányzat tőketartozása összesen 

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat 

12. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és  a jogtalan igénybevétele után 

fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Összeg

700 412

2 043 000

700 412

29 173 758



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről

0 494 392 494 392

ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 494 392

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

0 494 392 494 392

Szolgáltatások ellenértéke 0 2 400 000 2 146 611

Ellátási díjak 1 800 000 1 500 000 1 422 052

Kiszámlázott általános forgalmi adó 486 000 1 051 500 963 537

Egyéb működési bevételek 0 200 000 200 000

Működési bevételek 2 286 000 5 151 500 4 732 200

Költségvetési bevételek 2 286 000 5 645 892 5 226 592

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele 

232 958 232 958 232 958

Maradvány igénybevétele 232 958 232 958 232 958

Központi, irányító szervi támogatás 33 982 556 33 833 994 31 626 177

Belföldi finanszírozás bevételei 34 215 514 34 066 952 31 859 135

Finanszírozási bevételek 34 215 514 34 066 952 31 859 135

Költségvetés bevételei összesen 36 501 514 39 712 844 37 085 727

13. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Költségvetési bevételek



Megnevezés Összesen

018030 

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

091110 Óvodai 

nevelés, ellátás 

szakmai feladatai

096015 

Gyermekétkezteté

s köznevelési 

intézményben

096025 

Munkahelyi 

étkeztetés 

köznevelési 

intézményben

104037 

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezteté

s

107051 Szociális 

étkeztetés 

szociális konyhán

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről

494 392 0 0 494 392 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 494 392 0 0 494 392 0 0 0

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről

494 392 0 0 494 392 0 0 0

Szolgáltatások ellenértéke 2 146 611 0 0 0 1 668 580 447 244 30 787

Ellátási díjak 1 422 052 0 0 206 969 1 003 221 0 211 862

Kiszámlázott általános forgalmi adó 963 537 0 0 55 881 721 384 120 756 65 516

Egyéb működési bevételek 200 000 0 200 000 0 0 0 0

Működési bevételek 4 732 200 0 200 000 262 850 3 393 185 568 000 308 165

Költségvetési bevételek 5 226 592 0 200 000 757 242 3 393 185 568 000 308 165

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 232 958 232 958 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 232 958 232 958 0 0 0 0 0

Központi, irányító szervi támogatás 31 626 177 31 626 177 0 0 0 0 0

Belföldi finanszírozás bevételei 31 859 135 31 859 135 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek 31 859 135 31 859 135 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 37 085 727 31 859 135 200 000 757 242 3 393 185 568 000 308 165

14. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 19 596 300 19 416 500 18 560 990

Normatív jutalmak 737 995 1 392 387 1 391 865

Jubileumi jutalom 2 386 575 2 386 575 2 346 975

Egyéb költségtérítések 435 940 275 940 252 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 23 156 810 23 471 402 22 551 830

Személyi juttatások 23 156 810 23 471 402 22 551 830

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

3 593 334 3 893 334 3 305 777

ebből: szociális hozzájárulási adó 0 0 3 305 777

Szakmai anyagok beszerzése 100 000 100 000 50 381

Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 060 000 6 631 718 6 157 091

Készletbeszerzés 5 160 000 6 731 718 6 207 472

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 350 382 350 382 273 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000 170 000 131 890

Kommunikációs szolgáltatások 400 382 520 382 404 890

Közüzemi díjak 1 306 400 1 006 400 519 295

Vásárolt élelmezés 0 300 000 275 556

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 000 30 000 0

Egyéb szolgáltatások 260 000 710 000 532 122

Szolgáltatási kiadások 1 596 400 2 046 400 1 326 973

Kiküldetések kiadásai 100 000 70 000 20 505

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 000 70 000 20 505

Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

1 584 638 1 999 658 1 712 340

Fizetendő általános forgalmi adó  675 000 675 000 99 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 259 638 2 674 658 1 811 340

Dologi kiadások 9 516 420 12 043 158 9 771 180

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 185 000 240 120 212 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó

49 950 64 830 57 240

Beruházások 234 950 304 950 269 240

Költségvetési kiadások 36 501 514 39 712 844 35 898 027

15. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Költségvetési kiadások



Megnevezés Összesen
091110 Óvodai 

nevelés, ellátás 

szakmai feladatai

091140 Óvodai 

nevelés, ellátás 

működtetési 

feladatai

096015 

Gyermekétkezteté

s köznevelési 

intézményben

096025 

Munkahelyi 

étkeztetés 

köznevelési 

intézményben

104037 Intézményen 

kívüli 

gyermekétkeztetés

107051 Szociális 

étkeztetés 

szociális konyhán

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 18 560 990 14 269 987 82 534 1 131 907 2 297 138 358 577 420 847

Normatív jutalmak 1 391 865 1 100 595 0 78 643 154 373 29 127 29 127

Jubileumi jutalom 2 346 975 2 346 975 0 0 0 0 0

Egyéb költségtérítések 252 000 128 000 0 33 480 65 720 12 400 12 400

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 22 551 830 17 845 557 82 534 1 244 030 2 517 231 400 104 462 374

Személyi juttatások 22 551 830 17 845 557 82 534 1 244 030 2 517 231 400 104 462 374

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 305 777 2 652 189 0 182 578 356 759 48 892 65 359

ebből: szociális hozzájárulási adó 3 305 777 2 652 189 0 182 578 356 759 48 892 65 359

Szakmai anyagok beszerzése 50 381 46 124 0 1 149 2 341 341 426

Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 157 091 105 828 185 302 1 573 890 3 206 634 491 622 593 815

Készletbeszerzés 6 207 472 151 952 185 302 1 575 039 3 208 975 491 963 594 241

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 273 000 0 0 73 710 150 150 21 840 27 300

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 131 890 0 131 890 0 0 0 0

Kommunikációs szolgáltatások 404 890 0 131 890 73 710 150 150 21 840 27 300

Közüzemi díjak 519 295 0 267 539 67 974 138 466 20 140 25 176

Vásárolt élelmezés 275 556 0 0 7 502 37 921 2 223 227 910

Egyéb szolgáltatások 532 122 8 481 231 492 78 664 159 768 24 501 29 216

Szolgáltatási kiadások 1 326 973 8 481 499 031 154 140 336 155 46 864 282 302

Kiküldetések kiadásai 20 505 20 505 0 0 0 0 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20 505 20 505 0 0 0 0 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 712 340 37 069 217 197 373 419 766 922 115 881 201 852

Fizetendő általános forgalmi adó  99 000 0 0 0 99 000 0 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 811 340 37 069 217 197 373 419 865 922 115 881 201 852

Dologi kiadások 9 771 180 218 007 1 033 420 2 176 308 4 561 202 676 548 1 105 695

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 212 000 190 551 21 449 0 0 0 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 57 240 51 449 5 791 0 0 0 0

Beruházások 269 240 242 000 27 240 0 0 0 0

Költségvetési kiadások 35 898 027 20 957 753 1 143 194 3 602 916 7 435 192 1 125 544 1 633 428

Kiadások összesen 35 898 027 20 957 753 1 143 194 3 602 916 7 435 192 1 125 544 1 633 428

Átlagos statisztikai állományi létszám 6 4 0 2 0 0 0

16. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként



Megnevezés Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 226 592

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 35 898 027

Alaptevékenység költségvetési egyenlege -30 671 435

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 31 859 135

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 31 859 135

Alaptevékenység maradványa 1 187 700

Összes maradvány 1 187 700

Alaptevékenység szabad maradványa 1 187 700

17. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Maradványkimutatás



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

B/I/1 Vásárolt készletek 220 462 0 362 009

B/I Készletek 220 462 0 362 009

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

FORGÓESZKÖZÖK

220 462 0 362 009

C/II/1 Forintpénztár 44 450 0 305

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 44 450 0 305

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 188 508 0 1 187 395

C/III Forintszámlák 188 508 0 1 187 395

C) PÉNZESZKÖZÖK 232 958 0 1 187 700

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések 

működési bevételre

0 0 468 484

költségvetési évben esedékes követelések 

készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 

ellenértékére, közvetített szolgáltatások 

0 0 329 955

költségvetési évben esedékes követelések ellátási 

díjakra

0 0 38 930

költségvetési évben esedékes követelések 

kiszámlázott általános forgalmi adóra

0 0 99 599

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 0 0 468 484

D) KÖVETELÉSEK 0 0 468 484

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható 

általános forgalmi adó

59 022 0 0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó elszámolása 

59 022 0 0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -73 872 0 0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó 

elszámolása 

-73 872 0 0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK -14 850 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 438 570 0 2 018 193

G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 -1 658 804

G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 658 804 0 986 536

G/ SAJÁT TŐKE  -1 658 804 0 -672 268

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása

2 097 374 0 2 690 461

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 097 374 0 2 690 461

FORRÁSOK ÖSSZESEN 438 570 0 2 018 193

18. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Mérleg



Megnevezés
Immateriális 

javak

Ingatlanok és 

kapcsolódó 

vagyoni értékű 

jogok

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek

Tenyészállatok
Beruházások és 

felújítások

Koncesszióba, 

vagyonkezelésbe 

adott eszközök

Összesen

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 

beruházások

0 0 0 0 212 000 0 212 000

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 212 000 0 0 0 212 000

Összes növekedés  0 0 212 000 0 212 000 0 424 000

Egyéb csökkenés 0 0 0 0 212 000 0 212 000

Összes csökkenés 0 0 0 0 212 000 0 212 000

Bruttó érték összesen 0 0 212 000 0 0 0 212 000

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 0 212 000 0 0 0 212 000

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  0 0 212 000 0 0 0 212 000

Értékcsökkenés összesen 0 0 212 000 0 0 0 212 000

19. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Vagyonkimutatás



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése 

nettó eredményszemléletű bevételei

273 598 0 3 937 548

I Tevékenység nettó eredményszemléletű 

bevétele 

273 598 0 3 937 548

06 Központi működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

9 478 465 0 31 626 177

07 Egyéb működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

0 0 494 392

09 Különféle egyéb eredményszemléletű 

bevételek

495 708 0 200 000

III Egyéb eredményszemléletű bevételek 9 974 173 0 32 320 569

10 Anyagköltség 162 523 0 6 065 925

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 686 756 0 1 752 368

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 26 536 0 0

IV Anyagjellegű ráfordítások 875 815 0 7 818 293

14 Bérköltség 7 536 989 0 20 241 770

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 902 127 0 2 598 975

16 Bérjárulékok 1 385 203 0 3 609 949

V Személyi jellegű ráfordítások 10 824 319 0 26 450 694

VI Értékcsökkenési leírás 0 0 212 000

VII Egyéb ráfordítások 206 441 0 790 594

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -1 658 804 0 986 536

C)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 658 804 0 986 536

20. melléklet a  /2022.(.....) önk. rendelethez

Eredménykimutatás



ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 24-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/779-7/2022. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB 

V . NA P I R E N D

Tárgy: A 2021. évi ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: 
Bencze Péter A döntés formája: 
polgármester határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

címzetes főjegyző 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat A szavazás módja: 
2.sz. Ellenőrzési jelentés egyszerű többség 

3.sz. ÁSZ jelentés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése szerint: 

„A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított 
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet 
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.” 

Az ellenőrzéseket a vonatkozó jogszabályok alapján 2021. évben a Kazincbarcikai Kistérségi 
Társulás végezte el. 

Vadna esetében a képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően, az alábbi 
területek, szervezetk ellenőrzésére került sor: 

Vadna Község Önkormányzata 
Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 

Az ellenőrzés célja: 

A szervezeti keretekkel, a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, szabályozások, 
valamint a szervezeti elvekkel, értékekkel összefüggő integritás kontrollok kiépítettsége. 

Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és azok gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati 
hivatalok szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. 

A belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete. 
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2021-ben az Állami Számvevőszék befejezte, a 2020-ban megkezdett - az összes magyarországi 
önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni 
védettségének jelen idejű monitoring értékelését. 

AZ ÁSZ elnökének a polgármester részére címzett levele szerint: 

„Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című 
ellenőrzés értékeléséről szóló, megyéje településeire, a 66 kiemelt jelentőségű önkormányzatára 
vonatkozó jelentést jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm. A jelentés a megyében 
található önkormányzatok és hivatalaik ellenőrzésének eredményét, az önkormányzatok és 
hivatalaik együttes településenkénti osztályzatát mutatja be.  

Gratulálok az elért ötös osztályzathoz! Az Ön szervezete és az önkormányzat hivatala az integritás 
szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik. Kérem, a 
jövőben is tegyen meg mindent az önkormányzata és hivatala integritásának fenntartásáért! 

A jelentés szervezetére és Önre vonatkozó megállapítást nem tartalmaz.” 

Az ellenőrzés valamennyi a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
önkormányzat esetében ötös értékeléssel zárult. 

Az ÁSZ jelentése az előterjesztés melléklete. 

Az előterjesztés alapján indítványozom a képviselő-testület határozati javaslat szerinti 
döntéshozatalát. 

Vadna, 2022.05.17. 

 

          Bencze Péter sk. 
            polgármester 
 



 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

V a d n a  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 . (V … . )  h a t á r o z a t a  

a  2021 .  évi  e l lenőrzési  je lentésről  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési jelentést az 

előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Az ellenőrzést végző szervezet: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás, Belső Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzött szerv: Vadna Község Önkormányzata 

 

Az ellenőrzés tárgya: a kontrollkörnyezet vizsgálata 

 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy Vadna Község Önkormányzatánál a szervezeti 

keretekkel, a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, szabályozások, vala-

mint a szervezeti elvekkel, értékekkel összefüggő integritás kontrollok kiépítettsége megfele-

lő-e?   

 

Vonatkozó jogi háttér: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.); a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rende-

let (Bkr.); az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); az államháztartási törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  (Ávr.); 4/2013. (I. 11.) az államháztartás számviteléről (Áhsz.); a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.); 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.); 2013. évi L. 

törvény az állami és önkormányzati szervek információbiztonságáról; 1999. évi XLII. törvény, a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 50/1999. (XI. 03.) EüM 

rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről; 1995. évi LXVI 

törvény, a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Ltv.); 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rendelet, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (Ltv. Vhr.), az 1993. évi 

XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.), 1996. évi XXXI. örvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 

és a tűzoltóságtól (Tüv.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról (Isztv.); 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabá-

lyairól; 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a vészhelyzet kihirdetéséről; 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról; 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.); 249/2012. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról; 

2007. évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről; a panaszokról és közérdekű bejelentésekről 

szóló 2013. évi CLXV. Törvény (Panasztv.). 

 

Az ellenőrzés részletes feladatai:  

1. A működési keretek szabályozottságának vizsgálata. 

2. A gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata. 

3. Az integritási kontrollok kiépítettségének vizsgálata. 

 

Alkalmazott módszerek: szabályzatok, bizonylatok, nyilvántartások vizsgálata és értékelése. 

 

Vizsgált időszak: az ellenőrzés időpontja szerinti állapot 

 

Az ellenőrzés időtartama: 2021. 06. 08. – 2021. 06. 18. (jelentés tervezet határideje) 

 

Belső ellenőr neve és megbízólevelének száma: Vinczlér Attila, 42-2/2021. 

 

Időigény: 2 szakértői nap  

 
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása: 
Bencze Péter             – polgármester (Vadna Község Önkormányzata) 

Dr. Herczeg Tibor    – jegyző, címzetes főjegyző (Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal) 
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A 42-3/2021. iktatószámú ellenőrzési program szerint elvégzett vizsgálat megállapításai: 

 

 

Az Önkormányzat általános szabályozottságának vizsgálata  

 

Vadna Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a belső ellenőrzési tevékeny-

séget – Társulási megállapodás alapján – a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Ön-

kormányzati Kistérségi Társulás végzi. Az Önkormányzat polgármestereként, a 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bek alapján – tekintettel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – az 

Önkormányzat feladat és hatáskörét gyakorolva, az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési 

tervét a 54/2020. (XI. 19.) határozatával hagyta jóvá, melyben Önkormányzat tekintetében 

szerepel a kontrollkörnyezet vizsgálata. 

 

A vizsgálta célja annak értékelése, hogy az Önkormányzatnál és a hivatalánál megteremtet-

ték-e az integritás biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az integritási kontrol-

lokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozásokat. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – a Mötv. 53. § (1) bek. alapján – a 2/2018. (II. 28.) ön-

kormányzati rendelettel fogadta el a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Ennek 48. § (1) bek. kimondja, hogy Szuhakálló Község Önkormányzatának, Vadna Község 

Önkormányzatának; Sajóivánka Község Önkormányzatának és Sajógalgóc Községi Önkor-

mányzatának képviselő-testületei a Mötv. 84. § (1) bek. felhatalmazása alapján, a Mötv. 85. § 

(1)-(2) bekezdésének szabályai szerint, az önkormányzat működésével, valamint a polgármes-

ter vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és vég-

rehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoztak létre, mely-

nek neve: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal).  

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza a 

képviselő-testület átruházott hatásköreit, 2. sz. melléklete az állandó bizottságok alapvető fel-

adatait és hatásköreit, az 1. sz. függeléke a képviselő-testület névsorát, a 2. sz függeléke pedig 

az Önkormányzat egységes funkció rendjét. A képviselő-testület a polgármesterre és négy ön-

kormányzati társulásra ruházott át hatásköröket. 

 

A Hivatal működésének részletes szabályait – tekintettel az Áht. 10. § (5) bek. előírására – 

alapján az alapító önkormányzatok képviselő-testületei Szervezeti és Működési Szabályzat-

ban (továbbiakban: SzMSz) határozták meg. Az SzMSz-t az Önkormányzat képviselő-

testülete egységes szerkezetben a 65/2014. (XII: 3.) határozatával hagyta jóvá Áht. 9. § b) 

pontja), mely 2015. 01. 01. napjától van hatályban. Az SzMSz rendelkezik az Ávr. 13. § (1) 

bek. a) - i) pontjaiban előírt tartalommal. 

Az SzMSz 1. sz. melléklete tartalmazza a Hivatal szervezeti ábráját, 2. sz. melléklete a Hiva-

tal álláshelyeinek megoszlását, 1. sz. függeléke a vonatkozó legfontosabb jogszabályokat, 2. 

sz. függeléke pedig a jegyző feladat- és hatásköreit. 

 

A megfelelő kontrollkörnyezet biztosítása érdekében a Hivatal jegyzője által kiadott, az integ-

ritási kontrollokhoz kapcsolódó szabályzatok hatálya – többek között – kiterjesztésre ke-

rült: az Önkormányzatra, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára is. 

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel a 2007. évi CLII. törvény 11. § (6) 

bekezdésében foglaltakra – a Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilat-

kozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatot. A képviselő-testület 
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Szervezeti és Működési Szabályzatának 35. § (2) bek. értelmében a képviselői vagyonnyilat-

kozatokat az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.  

Az említett szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 

munkavállalók / munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak nyilvántartá-

sának, illetve a 7. sz. melléklete a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester által be-

nyújtott vagyonnyilatkozatok nyilvántartásának (Mötv. 39. § (3) bek.) nyomtatvány mintáját.  

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta –  tekintettel a Bkr. 6. § (4) bek. előírására – a 

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, mely a Bkr. 6. § 4a) 

pontjának a)-h) alpontjaiban előírt tartalommal rendelkezik. A Bkr. 6. § (6) bek. értelmében a 

költségvetési szerv vezetője a belső kontroll rendszer koordinálására belső kontroll felelőst 

jelölhet ki. Az említett szabályzat szerint az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és 

Konyha tekintetében is az integritás koordinálásáért az aljegyző a felelős. A bejelentések 

nyilvántartásának mintáját a tárgyalt szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta –  tekintettel a Bkr. 7. § (1) bek. előírására – az 

Integrált kockázatkezelési szabályzatot, A Bkr. 7. § (2) bek. szerint az előírt tevékenység so-

rán fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szerveze-

ti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell határozni az egyes kockázatokkal kap-

csolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésé-

nek módját. Az említett szabályzat tartalma a fenti követelménynek eleget tesz. 

A Bkr. 7. § (2) bek. előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési 

rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki. Az említett szabályzat szerint az 

Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha tekintetében is az integrált kockázatke-

zelési rendszer koordinálásáért a jegyző a felelős. 

A Bkr. 7. § (5) bek. értelmében a folyamatgazdáknak együtt kell működniük az integrált kocká-

zatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel. Az Önkormányzat, a Vadnai 

Csodavár Óvoda és Konyha tekintetében is a folyamatgazdákat a szervezeti vezető (jegyző) 

jelöli ki, akiknek a feladat- és hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza. Az említett szabályzat 

1. sz. mellékelte tartalmazza a kockázatelemzés leírását, a 2. sz. melléklete a kockázatelemzési 

módszertant, illetve a 3. sz. melléklete tartalmazza kockázatok és intézkedések nyilvántartását.  

 

A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírá-

sokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni (Áhsz. 50. § (1) bek.). A számviteli 

politika elkészítéséért, módosításáért az éves költségvetési beszámolót készítő szerv vezetője 

felelős (Áhsz. 50. § (1) bek., Áhsz. 31. § (1) bek.), aki jelen esetben a jegyző. A Hivatal jegyző-

je 2020. 01. 02. napján kiadta –  tekintettel az Áhsz. 50. § (1) bek. és Szt. 14. § (3) bek. előírá-

sára – a Számviteli politikát.   

A Számviteli politika szerint a Hivatal megállapodás alapján a gazdasági szervezettel nem ren-

delkező szervek gazdálkodási feladatait is ellátja, többek között, az Önkormányzat, a Vadnai 

Csodavár Óvoda és Konyha részére is. A számviteli politikában részletesen szerepelnek a 

gazdálkodóra jellemző szabályok, az alkalmazott számviteli gyakorlatra vonatkozó előírások.  

 

Az Áhsz. 50. § (1) bek. értelmében a számviteli politika alapvetően az Szt. 14. § (5) bek. szerin-

ti szabályzatokból áll. A Számviteli politika szerint a számviteli politikához kapcsolódóan az 

egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, melyek – többek között – 

az alábbiak:  
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A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel az Áhsz. 50. § (1) bek. és Szt. 14. § 

(5) bek. a) pontjának előírására – a Leltározási és leltárkészítési szabályzatot. Az említett 

szabályzat kimondja, hogy az ingatlanokat, a gépeket, berendezéseket és felszereléseket, a jár-

műveket, a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő készleteket és kis értékű eszközöket 3 

évenként, az értékpapírokat, részesedéseket pedig évenként mennyiségi felvétellel kell leltároz-

ni. A pénzeszközök leltározását minden évben december 31. napján el kell végezni. Egyéb ese-

tekben a leltározás módja alapvetően a nyilvántartásokkal történő egyeztetés. A tárgyalt sza-

bályzatban szerepelnek a leltárral és leltározással kapcsolatos részletes előírások, továbbá annak 

mellékletében a vonatkozó dokumentumok és nyomtatványok mintái. 

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel az Áhsz. 50. § (1) bek. és Szt. 14. § 

(5) bek. b) pontjának előírására – az Eszközök és források értékelési szabályzatát. Az említett 

szabályzat értelmében a terven felüli értékcsökkenés, annak visszaírása, az értékvesztés és an-

nak visszaírása a jegyző jóváhagyásával történik. A követelések egyszerűsített értékelési eljárás 

szerinti minősítése tekintetében a százalékos mutatók kialakításáért, évenkénti felülvizsgálatáért 

a jegyző felelős. A tárgyalt szabályzat részletesen meghatározza azokat az értékelési elveket, 

módszereket, amelyekkel a költségvetési szerv rögzíti az eszközeik és a forrásai értékét.  

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel az Áhsz. 50. § (1) bek. és Szt. 14. § 

(5) bek. d) pontjának előírására – a Pénzkezelési szabályzatot.  Az említett szabályzat tartal-

mazza a – többek között – a Hivatal, az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 

számlavezető pénzintézetének megnevezését és költségvetési számlák, alszámlák felsorolását. 

Az Szt. 14. § (8) bek.  rögzíti a pénzkezelési szabályzat kötelező tartalmát, mely az ismertetett 

szabályzatban megjelenik. A pénztárban a napi készpénz záró állománya nem haladhatja meg 

az 500.000 forintot. Az említett szabályzat értelmében a jegyző a házipénztár készpénz forgal-

mát fél évente ellenőrzi. A tárgyalt szabályzat részletesen meghatározza azokat a szabályokat, 

melyeket a pénzkezelés és pénzforgalom során alkalmazni kell. Melléklete tartalmazza – töb-

bek között – a Hivatal, az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha tekintetében is 

a bankszámla felett rendelkezési és egyéb jogosultsággal megbízott személyek jegyzékét, to-

vábbá a pénztáros, pénztárhelyettes és pénztáellenőrök jegyzékét és a felelősségvállalási nyi-

latkozatok nyomtatvány mintáját.   

 

Az Szt. 161. § (1) bek. értelmében a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes szám-

lakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti 

könyvvezetés az e törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.  A Hiva-

tal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel az Áhsz. 51. § (2) bek. és Szt. 161. § (1) 

bek. előírására – Számlarendet.  Az említett Számlarend rögzíti, hogy a számlarenddel össze-

függő feladatok elvégzéséért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a jegyző a felelős (Szt. 

161. § (4) bek.). Az Szt. 161. § (2) bek. tartalmazza a számlarend tartalmára vonatkozó előírá-

sokat. A tárgyalt számlarendben a jogszabály által megkövetelt tartalom megjelenik. A Szám-

larendben részletesen szerepelnek a főkönyvi számlák kapcsolatai és a főkönyvi számlák keze-

lésével kapcsolatos előírások. Melléklete tartalmazza a kormányzati funkciók jegyzékét a Hiva-

tal, az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha tekintetében is. 

 

A jegyző az Ávr. 13. § (2) bek. értelmében a költségvetési szerv vezetője (jelen esetben a jegy-

ző) belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait 

terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. A fenti jogsza-

bály alapján – többek között – az alábbi szabályzatok kerültek a jegyző által kiadásra: 

 



 6 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel Avr. 13. § (2) bek. a) pontjának 

előírására – Gazdálkodási szabályzatot. Az említett szabályzat tartalmazza a kötelezettség-

vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés rendjére, illetve az összeférhe-

tetlenségre vonatkozó részletes előírásokat. Az említett szabályzat tartalmazza – többek között 

– a Hivatal, az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha tekintetében is a felsorolt 

gazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó felhatalmazásokat, illetve az egyes gazdál-

kodási jogköröket gyakorló személyekről készített nyilvántartásokat (Ávr. 60. § (3) bek.). 

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta – tekintettel Ávr. 13. § (2) bek. b) pontjának 

előírására – a Beszerzési szabályzatot. Az említett szabályzat hatálya kiterjed az olyan, 

2.000.000 Ft értékhatár feletti árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésére, építési beruházás-

ra, mely vonatkozásában a Hivatal, az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 

ajánlatkérő, a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő esetekben. A tárgyalt szabályzat 

tartalmazza a beszerzésekre vonatkozó eljárásrendet, illetve a melléklete az összeférhetetlen-

ségi nyilatkozat nyomtatvány mintáját.  

 

A Hivatal jegyzője 2020. 01. 02. napján kiadta az Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 

szabályzatát. A Szabályzat célja az ajándékok elfogadása körülményeinek szabályozása, és a 

követendő eljárási rendnek a kialakítása, valamint zéró tolerancia hirdetése a vesztegetéssel és 

korrupcióval szemben. A Hivatal, az Önkormányzat, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 

vonatkozásában is az elfogadható ajándék értékhatára bruttó: 20.000 Ft.  A fenti szervek részére 

juttatott figyelmességi ajándékot a jegyzőnek át kell adni, nyilvántartásba kell venni, melynek 

őrzéséről a jegyző gondoskodik, az a jegyző engedélyével felhasználásra kiadható. A figyelmes-

ségi ajándékok nyilvántartásának nyomtatvány mintája nem áll rendelkezésre. 

 

A helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a Panasztv. Elő-

írásaival összhangban kötelesek elintézni (Panasztv.1. § (1) bek.). A Hivatal jegyzője 2020. 

01. 02. napján kiadta – tekintettel a Panasztv. előírásaira – a Közérdekű bejelentések és pana-

szok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatot. A Hivatal, az Önkormányzat, a Vadnai 

Csodavár Óvoda és Konyha vonatkozásában is a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgá-

lására a jegyző jogosult. A beadvány tartalmától függően dönti el, hogy azt panaszként vagy 

közérdekű bejelentésként kell-e kezelni. A tárgyalt szabályzat tartalmazza a közérdekű bejelen-

tések és panaszok kezelésének eljárásrendet. Mellékletében tartalmazza a panaszok és közérde-

kű bejelentések nyilvántartásának nyomtatvány mintáját. 

 

A fent felsorolt szabályzatok megismerési záradékkal el vannak látva, melyek tartalmát az 

érintett munkavállalók megismerték. A fenti szabályzatok a Hivatal székhely önkormányzatá-

nak hivatalos honlapján (Szuhakálló) közzé lettek téve. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2021. 01. 29. napján jelentést adott ki az 

önkormányzatok integritásának ellenőrzéséről, melyben az Önkormányzat és Hivatala a 340. 

sorszám alatt 5-ös osztályzatot kapott.  

A jegyző az 1/2021. (01. 04.) intézkedést adta ki a Hivatalnál a gazdálkodás rendjét megálla-

pító szabályzatok módosításáról. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat esetében az integ-

ritási kontrollok kiépítettsége és a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozás megfelelő, 

a jogszabályokban előírt szabályzatok rendelkezésre állnak, tartalmuk aktuális.  
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Főbb megállapításaink és következtetéseink: 

 

A megfelelő kontrollkörnyezet biztosítása érdekében a Hivatal jegyzője által kiadott, az integ-

ritási kontrollokhoz kapcsolódó szabályzatok hatálya – többek között – kiterjesztésre került: 

az Önkormányzatra, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyhára is. 

 

A jegyző által kiadásra kerültek az alábbi integritási kontrollokat és korrupció elleni szabá-

lyokat tartalmazó szabályzatokat: Szervezeti és Működési Szabályzat, szervezeti integritást 

sértő események kezelésének eljárásrendje, integrált kockázatkezelési szabályzat, számviteli 

politika, leltározási és leltárkészítési szabályzat, eszközök és források értékelési szabályzata, 

pénzkezelési szabályzat, számlarend, gazdálkodási szabályzat, beszerzési szabályzat, ajándé-

kok és egyéb előnyök elfogadásáról szóló szabályzat, közérdekű bejelentések és panaszok ke-

zelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata. Megállapításra került, hogy a figyelmességi aján-

dékok nyilvántartásának nyomtatvány mintája nem áll rendelkezésre. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat esetében az integ-

ritási kontrollok kiépítettsége és a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozás megfelelő, 

a jogszabályokban előírt szabályzatok rendelkezésre állnak, tartalmuk aktuális.  

 

 

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok: 

 

1. A figyelmességi ajándékok nyilvántartása tekintetében nyomtatvány minta kiadása. 

 

Vadna, 2021. 06. 15.      

 

 

 

 

 

            Vinczlér Attila 

                                     belső ellenőr  
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ZÁRADÉK 

 

belső ellenőrzési jelentés tervezet megküldéséhez 
  

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkor-

mányzati Kistérségi Társulás belső ellenőre elvégezte Vadna Község Önkormányzatánál a 

kontrollkörnyezet a kontrollkörnyezet vizsgálatát, amelyről a jelentés-tervezetet ezúton 

megküldöm (Bkr. 42. § (1) bek.). 

  

A jelentés tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt lehet tenni (Bkr. 42. § 

(2) bek.), melyet a vizsgálatvezető részére kell megküldeni. Amennyiben 8 napon belül 

észrevételt nem tesz, úgy az ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni. 

 

Vadna, 2021. 06. 15.      

 

 

                      Vinczlér Attila 

                belső ellenőrzési vezető 

 

 

 

 

A jelentés tervezetben foglaltakat megismertem, annak tartalmával kapcsolatban az alábbiak 

szerint nyilatkozom: 

 

− észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés tervezet kézhezvételétől számított 8 napon 

belül megküldöm az ellenőrzési vezető részére; 

 

− észrevételt nem kívánok tenni.  

 

Vadna, 2021. 06. 15.      

 

 

 

   

                    Dr. Herczeg Tibor          

               jegyző, címzetes főjegyző
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ÖSSZEGZÉS 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye települési önkormányzatainál 42 polgármester és 23 jegyző 
felelős vezetői magatartást tanúsított, az ÁSZ tanácsadása alapján már 2020-ban javította 
a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítését.  

Az ÁSZ rámutatott olyan alapvető területekre, amely alapján 104 önkormányzat polgármes-
tere, valamint jegyzője részére saját felelős vezetői magatartása körében további előrelépési 
lehetőséget biztosít 2021-re a csalásmentes környezet kiépítése érdekében, az alapvető in-
tegritási feltételek területén. 

26 önkormányzatnál, illetve a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál rendszerszintű 
kockázatok maradtak fenn, amelyek új, részletes ellenőrzést indokolnak. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Alaptörvényben megfogalmazott alapértékek, elvek szerint minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszá-
molni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet 
tisztaságának elve szerint kell kezelni. Az Állami Számvevőszék 2016-2018. évben végzett integritás felméréseinek 
eredményei rávilágítottak arra, hogy a helyi önkormányzatok a közszféra szereplői körében a kockázatosabb cso-
portba tartoznak. 

Napjainkban kiemelt aktualitást és jelentőséget kapott a közpénzügyi helyzet javítása, az integritási szemlélet ér-
vényesítésének erősítése. Az önkormányzatoknak fel kell készülniük arra, hogy a koronavírus okozta társadalmi és 
gazdasági válság növelni fogja a korrupciós nyomást .  

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése hozzájárul, hogy a helyi önkormányzatok integritási kontrolljainak kiépített-
sége javuljon, ezáltal az önkormányzatok korrupciós veszélyeztetettsége csökkenjen. A járvány következtében kiala-
kult helyzet megnövekedett feladatok elé állítja az önkormányzatokat, melyek megoldása kellő szakmai körültekin-
tést is igényel. Szükséges minél hamarabb kialakítani az új feladatok ellátásának elszámoltatható rendjét, az erőfor-
rások átlátható felhasználását biztosító, a visszaéléseket, a csalás lehetőségét minimálisra csökkentő belső szabályo-
zást. Fontos, hogy az önkormányzatok tisztában legyenek az integritási kockázatokkal, azokat rendszeresen mérjék 
fel, és alakítsanak ki átlátható, jól szabályozott rendszereket, döntési mechanizmusokat. 

Az ellenőrzés rámutathat a helyi önkormányzatok gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos, integritást erősítő 
jó gyakorlatokra is, továbbá felhívhatja a figyelmet a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges lépésekre.  

 Értékelés 
  

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az önkormányzatok működésében érvényesüljenek az integritás alapú hivatali el-
vek az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások során. Minden állampolgárnak azonos elvek alapján, azonos el-
bírálás szerint kell megkapnia az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatásokat úgy, hogy ennek érvényesülése 
az érintettek elégedettségi szintjében is jelentkezzen. Az integritás alapú elvek hiánya gyengíti a jogállamot, ezért 
ezen elvek mentén történő működési környezet kiépítése és fejlesztése, valamint kockázatainak kezelése felelős ve-
zetői magatartást igényel. 

A közpénzügyi helyzet mielőbbi javítását elsődleges szempontként érvényesítve, az Állami Számvevőszék a ren-
delkezésére bocsátott adatok értékelése alapján az ellenőrzési program tanácsadó céljával összhangban már az el-
lenőrzés lefolytatásával párhuzamosan lehetőséget biztosított a jövőre vonatkozóan a vezetők számára, hogy a fel-
tárt hibák, hiányosságok felszámolására intézkedjenek, hozzájárulva ezzel a 2020. évi beszámoló szabályszerű elké-
szítését biztosító csalásmentes integritási környezet kialakításához.  
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167 önkormányzatnál és 56 hivatalnál a polgármester, illetve a jegyző eleget tett az integritási kontrollok alapvető 
feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének.  

42 polgármester és 23 jegyző – az ÁSZ jelzése figyelembevételével – már az ellenőrzés ideje alatt, a 2020. évre 
vonatkozóan javította a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítését . 

A szervezeti integritásnak alapvető feltétele a szabályozottság, a jogszabályokban előirt belső szabályzatok és nyil-
vántartások megléte, azok folyamatos, megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazhatósága. Az integritási kockázatok 
szervezeti szinten csökkenthetők azáltal, hogy kialakították a szervezeti és működési kereteket, a gazdálkodásra vo-
natkozó alapvető szabályozási környezetet, valamint a kontrolltevékenységek szabályszerű gyakorlásának előfeltéte-
leit, az integrált kockázatkezelés feltételeit. 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában olyan alapvető fontosságú, az adott önkormányzat 
sajátosságait figyelembe vevő rendelkezéseket szükséges rögzíteni, amelyek alapfeltételei az önkormányzat integri-
tás szerinti működésének, így többek között az önkormányzat szerveinek és felelősségi viszonyainak megha tározása, 
valamint a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi rendjét felügyelő bizottság létrehozása. A szabályokat rögzítő rendelet 
megalkotásának 312 önkormányzatnál tettek eleget. 

A pénzügyi- és a vagyongazdálkodás alapvető szabályozottsága és nyilvántartásai – a számviteli politika és a kere-
tében kialakítandó szabályzatok, a számlarend, a gazdálkodási szabályzat, a gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosult 
személyekről és aláírás mintájukról vezetett naprakész nyilvántartás, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos el-
járásrend – elengedhetetlen feltételei a csalásmentes szervezeti működésnek, a közpénzek és a közvagyon integritás 
elvű kezelésének, valamint a számviteli beszámoló szabályszerű elkészítésének. A hivatal a számviteli politika és az 
annak a keretén belül elkészítendő számviteli szabályzatok elkészítésével biztosítja pénzügyi- és vagyongazdálkodása 
átláthatóságának és elszámoltathatóságának feltételeit, kereteit.  

A szabályozások és nyilvántartások kialakításának célja nem önmagában a jogszabályi rendelkezések betartása, 
hanem az önkormányzat szabályozottságán keresztül a szabályszerű és csalásmentes gazdálkodás feltételeinek meg-
teremtése, ezáltal az Alaptörvényben előírt átláthatóság és elszámoltathatóság  elvének érvényesítése. Ezeknek az 
alapelveknek érvényesülése hozzájárulhat ahhoz, hogy az önkormányzatok felé irányuló közbizalom is erősödjön.  

Az integritás szempontjából lényeges dokumentumok ellenőrzésének eredménye, valamint az adatszolgáltatás és 
a figyelemfelhívásokra történt intézkedések kockázati értékelésének figyelembevételével a  Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei települési önkormányzatok és hivatalok integritásának fennálló állapota együttesen 4,5 értékű osztályzatot 
ért el. 

 Következtetések 
  

Az integritás elvű működés erősítése érdekében további kockázatcsökkentő lépések szükségesek az integritás elvű 
vezetés-irányítás, valamint a pénzügyi- és a vagyongazdálkodás szabályszerű feltételeinek kialakítása terén, amelye-
ket az érintetteknek az ÁSZ által írásban megküldött további jelzés alapján lehetőségük van megtenni önmaguktól.  

Azoknál a legnagyobb kockázatú önkormányzatoknál, valamint a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál, 
amelyeknél rendszerszintű – önmaga által nem kezelt – kockázatot azonosított az ÁSZ, új, részletekbe menő ellenőr-
zés válik indokolttá. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a helyi önkor-

mányzatoknál és annak gazdálkodási feladatait ellátó ön-

kormányzati hivataloknál megteremtették-e az integritás 

biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az 

integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrup-

ció elleni védelmet szolgáló szabályozásokat.  

A monitoring típusú ellenőrzéssel, az ellenőrzöttek jelen-

ben lévő fejlődését figyelembe véve az Állami Számvevő-

szék az önkormányzatok integritásának állapotát jelző 

szintjét értékeli. Rámutat azokra a területekre, amelyen a 

felelős vezetők saját maguk képesek előrelépni oly mó-

don, hogy az integritás érvényesüljön a napi működésük során. Ez a cél szorosan összefügg az Állami Számvevőszékről 

szóló törvényben foglaltakkal, melynek legfőbb célja a közpénzügyi helyzet javulása. 

Az elmúlt évek intézményi irányításában tapasztalt előrehaladás alapján, az együttműködés bizalmára építve az Ál-

lami Számvevőszék nem intézkedési terv készítésére kötelezi az ellenőrzötteket, hanem az elköteleződésükre ala-

pozva, tanácsadás keretében mozdítja elő a pozitív irányú közpénzügyi változásuk megvalósítását, ezzel is támogatva 

a jól irányított állam működését. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi önkormányzatai és 
önkormányzati hivatalai 
 

Magyarország Alaptörvénye1 alapján az ország területe fővá-
rosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.2) rendelkezései sze-
rint a helyi önkormányzás választópolgárok közösségét megil-
lető joga a települések (települési önkormányzatok) és a me-
gyék (területi önkormányzatok) szintjén valósul meg. 

Az önkormányzatok kötelező és önként vállalt önkormány-
zati feladatainak ellátását a képviselő-testület és szervei (töb-
bek között a polgármester és a jegyző) biztosítják. A polgár-
mester képviseli a képviselő-testületet, a jegyző pedig vezeti a 

polgármesteri hivatalt, vagy a közös önkormányzati hivatalt. 

Az önkormányzatok alapvető szabályozási feladatai tehát a polgármes-
ter és a jegyző felelősségi körébe tartoznak. Az integritás szabályozottsá-
gának magas minőségét ezért a polgármester és a jegyző felelős vezetői 
magatartása határozza meg elsődlegesen. 

Az ellenőrzés a polgármester és a jegyző felelősségi körébe tartozó sza-
bályozási környezetre, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed 
ki. Nem terjed ki az önkormányzat által alapított intézményekre, gazdasági 
társaságokra, alapítványokra, valamint az önkormányzati társulásokra.  

Az ellenőrzésre Borsod-Abaúj-Zemplén megye mind a 359 önkormány-
zata és 118 hivatala kijelölésre került. Jelen ellenőrzés az ellenőrzöttek kö-
zül nem tartalmazza a megyei jogú város, valamint a megyei önkormányzat 
és a gazdálkodási feladataikat ellátó két hivatal ellenőrzésének eredmé-
nyét. Az ellenőrzés 347 helyi önkormányzat esetében lefolytatásra került. 
10 önkormányzat esetében az ellenőrzés adatszolgáltatás hiányában nem 
volt lefolytatható, az ÁSZ az ellenőrzött integritási kockázatát értékelte. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az Alaptörvény alapértékeket, elveket fogalmaz meg, amely szerint a köz-
pénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszá-
molni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nem-
zeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell ke-
zelni. 

Az ÁSZ3 2016-2018. évben végzett integritás felméréseinek eredményei 
azt mutatták, hogy a helyi önkormányzatok a közszféra szereplői körében 
a kockázatosabb csoportba tartoznak. A kisebb népességszámú települé-
sek önkormányzatai különösen veszélyeztetettek, mert kontrollkörnyeze-
tük, integritási infrastruktúrájuk – a felmérés eredményei alapján – ke-
vésbé kiépített. 

Az ÁSZ célja, hogy új ellenőrzési megközelítést alkalmazva támogassa a 
közpénzügyi helyzet javítását; a monitoring típusú ellenőrzéssel helyzetké-
pet adjon az önkormányzati alrendszer egészében az integritási szemlélet 
érvényesítéséről, rávilágítson az integritási kontrollok kiépítettségére, il-
letve további fejlesztésére. Napjainkban mindez kiemelt fontosságúvá vált. 
Az önkormányzatoknak fel kell készülnie arra, hogy a koronavírus okozta 
társadalmi és gazdasági válság növelni fogja a korrupciós nyomást, amelyre 
felmérésünk és ellenőrzéseink alapján az önkormányzatok nincsenek meg-
felelően felkészülve. Az ÁSZ ebben a helyzetben is alapvető kötelességének 
tartja, hogy a közpénzek őre legyen, és ellenőrzéseit az önkormányzatok 
körében is folytassa. 

Az ÁSZ ellenőrzése hozzájárul, hogy a helyi önkormányzatok integritási 
kontrolljainak kiépítettsége javuljon, ezáltal az önkormányzatok integritási 
veszélyeztetettsége csökkenjen. A járvány következtében kialakult helyzet 
megnövekedett feladatok elé állítja az önkormányzatokat, melyek megol-
dása kellő szakmai körültekintést is igényel. Szükséges minél hamarább ki-
alakítani az új feladatok ellátásának elszámoltatható rendjét, az erőforrá-
sok átlátható, a visszaéléseket, a csalás lehetőségét minimálisra szorító 
belső szabályozását. Fontos, hogy az önkormányzatok tisztában legyenek 
az integritás kockázatokkal, azokat ismételten mérjék fel, és alakítsanak ki 
átlátható, jól szabályozott rendszereket, döntési mechanizmusokat. 

Az ellenőrzés rámutat a helyi önkormányzatok gazdálkodási tevékenységé-
vel kapcsolatos integritási jó gyakorlatokra is, továbbá felhívja a figyelmet 
a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges lépésekre is. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

1.  — Megteremtette-e az önkormányzat polgármestere és jegyzője a 

csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket?   

 
 
 

2.  — Kialakította-e a hivatal jegyzője a beszámoló szabályszerű el-

készítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alap-

vető feltételeket? 

  

 
 
 

3.  — Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött szervezet fennálló  

integritása?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az ellenőrzött időszak a 2020. év. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A szervezeti keretekkel, a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos sza-
bályzatok, szabályozások, valamint a szervezeti elvekkel, értékekkel össze-
függő integritás kontrollok kiépítettsége.  

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi önkormányzatai és a gazdálkodási fel-
adataikat ellátó önkormányzati hivatalok, a II. sz. melléklet szerint. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogalapját az ÁSZ tv4. 1. § (3) bekezdése képezte. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszak-
ban hatályos jogszabályok, a jelen ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertan 
figyelembevételével végezte az ÁSZ. 

Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kapcsolat-
tartást az ÁSZ az ÁSZ SZMSZ5-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése a következő ellenőrzési eljárások alkalmazásával történt: 
megfigyelés, összehasonlítás, elemző eljárás. Az ellenőrzési bizonyítékként 
felhasználható adatforrások közé tartoztak az ellenőrzési programban fel-
sorolt adatforrások, továbbá minden – az ellenőrzés folyamán – feltárt, az 
ellenőrzés szempontjából információkat tartalmazó dokumentum. 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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Az ellenőrzést a kérdésekre adott válaszok kiértékelésével, valamint a 
megjelölt adatforrások, továbbá az adott időszakban hatályos jogszabá-
lyok, valamint az ÁSZ honlapján közzétett helyénvalósági kritériumok figye-
lembe vételével folytatta le az ÁSZ. 

A jogszabályok által kötelezően elő nem írt, helyénvalósági kritériu-
mokra vonatkozó követelményeket az ÁSZ nemzetközi sztenderdekben, 
hazai iránymutatásokban, módszertani útmutatókban szereplő „jó gyakor-
latok" beazonosításával, integritási felmérésével, öntesztekkel alapozta 
meg. Az erre vonatkozó értékelések a jelentésben dőlt betűvel szerepel-
nek. 

A szabályszerűségi és a helyénvalósági kritériumok viszonyát a jogsza-
bályi előírások elsődlegessége határozza meg. A helyénvalósági kritériu-
mok a jogszabályi előírások betartása esetén a szabályszerűségi kritériu-
mok hatását erősítik, ellenkező esetben nem érvényesülnek.   

A monitoring típusú ellenőrzés a helyi önkormányzatok integritás alapú 
működésének lényeges területeire fókuszált, és a lényeges dokumentu-
mok kritikus területeinek ellenőrzésével lehetőséget biztosított a helyi ön-
kormányzatok integritásának értékelésére. A monitoring típusú ellenőrzés 
emellett már az ellenőrzés folyamatában az ÁSZ figyelemfelhívásán keresz-
tül önmaga általi előrelépési lehetőséget biztosított az integritási kockáza-
tok csökkentésére. 

A közpénzügyek átláthatóságának, rendezettségének megteremtése, a 
közpénzügyi helyzet mielőbbi javulása érdekében az ÁSZ három szintű ta-
nácsadással segítette az ellenőrzött szervezeteket a csalásmentes integri-
tást biztosító alapvető feltételek megteremtésében.  

Az ellenőrzés indítását megelőzően felhívta valamennyi önkormányzat 
és hivatal vezetőjének figyelmét az integritás szempontjából lényeges do-
kumentumokra, azok ellenőrzésére.    

Az ellenőrzés során a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító 
kontrollkörnyezet kialakítása, valamint a csalásmentes integritási környe-
zet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumok rendelkezésre 
állásának, továbbá azok tartalmának integritás szempontjából fontos terü-
letei értékelésére került sor. A monitoring típusú ellenőrzés már az ellen-
őrzés időszakában visszajelzést adott azon a dokumentumokról, amelyek 
javítása még hozzájárul a 2020. évi beszámoló megalapozottságának javí-
tásához. A további dokumentumok értékelésének alapján a 2021. évre te-
hetők meg a szervezet jogszabályoknak megfelelő, integritás alapú műkö-
dését segítő intézkedések. 

Az integritás szempontjából lényeges vezetési, pénzügyi és gazdálkodási 
területek értékelésének eredménye, valamint az adatszolgáltatás és a fi-
gyelemfelhívásokra történt intézkedések kockázati értékelésének figye-
lembevételével került sor az önkormányzatok és a hivatalok integritási 
színvonalának együttes osztályozására. Ennek módját a III. és IV. sz. mel-
lékletben foglalt értékelési keretrendszer tartalmazza . 
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ÉRTÉKELÉSEK 

1. Megteremtette-e az önkormányzat polgármestere és jegyzője a 
csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket? 
  

 Összegző értékelés 167 önkormányzat polgármestere és jegyzője kialakította a 
csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket. 42 

önkormányzat polgármestere és jegyzője az ÁSZ tanácsadó te-
vékenysége eredményeként hozzájárult az integritás minősé-

gének javulásához. 

1.1. számú értékelés 312 önkormányzat polgármestere biztosította a szervezeti integri-
tás, működés és vezetés alapvető szabályozási feltételeit. 

270 képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rende-
lete nem hordozott integritási kockázatot.  

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az adott szervezet 
működésének részletes szabályait, és felelősségi viszonyait, ezáltal valósul 
meg a szervezet belső kontrollrendszerének szabályszerű kialakítása és 
működtetése. A szabályzat biztosítja továbbá az  átlátható és elszámoltat-
ható működés alapfeltételeit, a felelősségi és feladat-ellátási viszonyokat. 
A szervezeti és működési szabályzattal rendelkező szervezet a korrupciós 
kockázatokat rendszerszinten képes kezelni.  

42 önkormányzat polgármestere felelős vezetőként az ellenőrzés által 
feltárt hiányosságok megszüntetése iránt 2020-ban intézkedett az ÁSZ ta-
nácsadó tevékenységének eredményeként.  

További 35 önkormányzat polgármesterének fennáll a lehetősége a fel-
tárt hiányosságok 2021-ben történő kijavítására és ezzel az integritási koc-
kázatok csökkentésére. 

 

A képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzattal rendelkező el-
lenőrzöttek közül 213 önkormányzat polgármestere a jogszabályi előíráso-
kon túl további erőfeszítéseket is tett az integritás erősítése érdekében, mi-
vel kialakította az integritás lágy kontrolljait, vagyis felismerte a jogszabá-
lyokban előírt, kötelező kontrollokon túl, további integritási kontrollok meg-
erősítésének indokoltságát, amely hozzájárul a szervezet korrupcióval 
szembeni védettségének javításához. 

A képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzattal nem rendelkező 
ellenőrzöttek közül 18 önkormányzat polgármestere szintén épített ki a kor-
rupció ellen ható lágy kontrollokat, amelyek érdemi szerepüket a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelő szabályozási keretek kialakítását követően tud-
ják betölteni. 



Értékelések 
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1.2. számú értékelés 199 önkormányzat polgármestere és jegyzője biztosította a pénz-
gazdálkodáshoz kapcsolódó alapvető szabályozási feltételeket. 

211 önkormányzat polgármestere és jegyzője rendelkezett a számviteli 
szabályozás pénzgazdálkodás területét érintő alapvető dokumentumairól. 

136 önkormányzatnál fennáll a lehetőség arra, hogy a jegyző a számvi-
teli politika, illetve a polgármester a számlarend vonatkozásában felelős 
vezetőként a feltárt hiányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integri-
tási kockázatokat csökkentse. 

A számviteli alapdokumentumok megléte a szabályszerű könyvvezetés 
és elszámolás alapvető feltétele. A számviteli politika, valamint a számla-
rend kialakítása biztosítja a számviteli beszámoló szabályszerű elkészítését, 
amely hozzájárul a korrupcióval szembeni védettség erősítéséhez.  

285 önkormányzat jegyzője rendelkezett a gazdálkodási kontrolltevé-
kenységek lényeges dokumentumairól. 

23 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hi-
ányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

A gazdálkodási szabályzat, illetve a gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosult 
személyekről és aláírás mintájukról vezetett naprakész nyilvántartás elké-
szítése és vezetése által biztosítható a központi költségvetésből kapott tá-
mogatások átlátható és elszámoltatható igénybevétele és felhasználása. A 
szabályzatok megléte alkalmas a szervezet korrupcióval szembeni védett-
ségének növelésére. 

1.3. számú értékelés 294 önkormányzat jegyzője biztosította a vagyongazdálkodáshoz 
kapcsolódó alapvető szabályozási feltételeket. 

322 önkormányzat jegyzője rendelkezett az eszközök és a források leltár-
készítési és leltározási szabályzatáról, 326 önkormányzat jegyzője az esz-
közök és a források értékelési szabályzatáról, valamint 308 önkormányzat 
jegyzője a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről.  

24 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hi-
ányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

A szabályzatok alapozzák meg a vagyon védelmét szolgáló, egységes el-
vek mentén történő értékelést és számbavételt, biztosítva az éves beszá-
molók valódiságát. Az elszámolások szabályozatlansága a korrupciós koc-
kázatot jelent. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási sza-
bályzatban foglaltak alkalmazásával biztosítható a tulajdon védelme, to-
vábbá, hogy a könyvviteli mérleg a tényleges helyzetnek megfelelő valós 
képet mutassa a vagyoni, pénzügyi helyzetről.  

Az eszközök és a források értékelési szabályzatának célja az eszközök és 
források értékelésére vonatkozó számviteli döntések, értékelési módok, el-
járások összefoglalása. Meghatározza a számviteli politika keretében ho-
zott döntések gyakorlati végrehajtását, amely kihatással van a vagyon sza-
bályszerű megőrzésére, gyarapítására. 

A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend által biztosítható az 
önkormányzat tevékenységének átláthatósága, a közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzések transzparenciája. 
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2. Kialakította-e a hivatal jegyzője a beszámoló szabályszerű el-
készítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alap-

vető feltételeket? 
 

Összegző értékelés 56 hivatal jegyzője kialakította a beszámoló szabályszerű elké-

szítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alap-
vető feltételeket. 23 hivatal jegyzője az ÁSZ tanácsadó tevé-

kenysége eredményeként hozzájárult az integritás minőségé-

nek javulásához. 

2.1. számú értékelés 64 hivatal jegyzője biztosította a szervezeti integritás, működés és 
vezetés alapvető szabályozási feltételeit. 

90 hivatal rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal.  

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a hivatal működé-
sének alapvető kereteit, és felelősségi viszonyait, ezáltal valósul meg a hi-
vatal belső kontrollrendszerének szabályszerű kialakítása és működtetése. 
A szabályzat biztosítja továbbá az átlátható és elszámoltatható működés 
alapfeltételeit, a felelősségi és feladat-ellátási viszonyokat. A szervezeti és 
működési szabályzattal rendelkező szervezet a korrupciós kockázatokat 
rendszerszinten képes kezelni.  

23 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hi-
ányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

97 hivatal jegyzője rendelkezett a vagyonnyilatkozat átadására, nyilván-
tartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vo-
natkozó további szabályokról. További 6 hivatal jegyzője az ellenőrzés által 
feltárt hiányosságok megszüntetése iránt 2020-ban intézkedett, az ÁSZ ta-
nácsadó tevékenységének eredményeként. 

10 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hi-
ányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

87 hivatal jegyzője elkészítette vezetői nyilatkozatát a belső kontroll-
rendszer minőségéről a 2019. évre vonatkozóan. A nyilatkozatban történik 
meg a belső kontrollrendszer minőségének éves értékelése, amely alapján 
megismerhető az integritás alapú működéshez szükséges szabályozottság 
aktuális állapota és a lehetséges integritási kockázatok. A dokumentum tar-
talmának ismeretében lehetőség nyílik a kockázatok csökkentésére teendő 
intézkedések kidolgozására, a korrupcióelleni védelem erősítésére. 

101 hivatal jegyzője elkészítette a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét, további 5 hivatal jegyzője az ellenőrzés 
által feltárt hiányosságok megszüntetése iránt 2020-ban intézkedett, az 
ÁSZ tanácsadó tevékenységének eredményeként.  

7 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hiá-
nyosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

104 hivatal jegyzője rendelkezett az integrált kockázatkezelés eljárás-
rendjéről.  
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9 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hiá-
nyosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

A kialakított szabályzatok csökkentik a korrupciós kockázatokat, ezáltal 
növelve a hivatal szervezetén belüli és kifelé irányuló tevékenységének át-
láthatóságát, a korrupció elleni védettségre irányuló szabályozás biztosítá-
sát. 

 

A szervezeti integritás, működés és vezetés alapvető dokumentumaival 
rendelkező hivatalok közül 49 hivatal jegyzője a jogszabályi előírásokon túl 
további erőfeszítéseket is tett az integritás erősítése érdekében, mivel ki-
alakította az integritás lágy kontrolljait, vagyis felismerte a jogszabályok-
ban előírt, kötelező kontrollokon túl, további szabályozók indokoltságát, 
amely hozzájárul a szervezet korrupcióval szembeni védettségének javítá-
sához. 

A szervezeti integritás, működés és vezetés alapvető dokumentumainak tel-
jes körével nem rendelkező hivatalok közül 35 hivatal jegyzője szintén épí-
tett ki a korrupció ellen ható lágy kontrollokat, amelyek érdemi szerepüket 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályozási keretek kialakítását kö-
vetően tudják betölteni. 

2.2. számú értékelés 92 hivatal jegyzője biztosította a pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó  
alapvető szabályozási feltételeket. 

93 hivatal jegyzője rendelkezett a számviteli szabályozás pénzgazdálkodás 
területét érintő alapvető dokumentumairól. 

A számviteli alapdokumentumok megléte a szabályszerű könyvvezetés 
és elszámolás alapvető feltétele. A számviteli politika, a pénzkezelési sza-
bályzat, valamint a számlarend kialakítása biztosítja a számviteli beszámoló 
szabályszerű elkészítését, amely hozzájárul a korrupcióval szembeni vé-
dettség erősítéséhez.  

5 hivatal jegyzője az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszünte-
tése iránt - az ÁSZ tanácsadó tevékenységének eredményeként  - a számvi-
teli politika és a számlarend vonatkozásában 2020-ban intézkedett. Ennek 
eredményeként az integritás szempontjából lényeges, pénzügyi területen 
fennálló szabályozottság a hivataloknál javult.  

15 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hi-
ányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

102 hivatal jegyzője rendelkezett a gazdálkodási kontrolltevékenységek 
lényeges dokumentumairól. 

A gazdálkodási szabályzat, illetve a gazdálkodási jogkörgyakorlásra jo-
gosult személyekről és aláírás mintájukról vezetett naprakész nyilvántartás 
elkészítése és vezetése által biztosítható a központi költségvetésből kapott 
támogatások átlátható és elszámoltatható igénybevétele és felhasználása. 
A szabályzatok megléte alkalmas a szervezet korrupcióval szembeni vé-
dettségének növelésére. 

11 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hi-
ányosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 
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2.3. számú értékelés 108 hivatal jegyzője biztosította a vagyongazdálkodáshoz kapcso-
lódó alapvető szabályozási feltételeket. 

108 hivatal jegyzője rendelkezett az eszközök és a források leltárkészítési 
és leltározási szabályzatáról, 109 hivatal jegyzője az eszközök és a források 
értékelési szabályzatáról, illetve 107 hivatal jegyzője a beszerzések lebo-
nyolításával kapcsolatos eljárásrendről. 

6 hivatal jegyzője az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszünte-
tése iránt 2020-ban intézkedett, így – az ÁSZ tanácsadó tevékenységének 
eredményeként – a vagyongazdálkodás területén a szabályozottság javult. 

5 jegyzőnek fennáll a lehetősége, hogy felelős vezetőként a feltárt hiá-
nyosságokat 2021-ben kijavítsa és ezzel az integritási kockázatokat csök-
kentse. 

A szabályzatok alapozzák meg a vagyon védelmét szolgáló, egységes el-
vek mentén történő értékelést és számbavételt, biztosítva az éves beszá-
molók valódiságát. Az elszámolások szabályozatlansága a korrupciós koc-
kázatot jelent. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási sza-
bályzatban foglaltak alkalmazásával biztosítható a tulajdon védelme, to-
vábbá, hogy a könyvviteli mérleg a tényleges helyzetnek megfelelő valós 
képet mutassa a vagyoni, pénzügyi helyzetről.  

Az eszközök és a források értékelési szabályzatának célja az eszközök és 
források értékelésére vonatkozó számviteli döntések, értékelési módok, el-
járások összefoglalása. Meghatározza a számviteli politika keretében ho-
zott döntések gyakorlati végrehajtását, amely kihatással van a vagyon sza-
bályszerű megőrzésére, gyarapítására. 

A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend által biztosítható az 
önkormányzat tevékenységének átláthatósága, a közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzések transzparenciája. 

3. Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött szervezet fennálló  

integritása? 
 

Összegző értékelés Az ÁSZ tanácsadó tevékenységének eredményeként intéz-
kedő szervezetek hozzájárultak az ellenőrzés által feltárt hi-

bák, hiányosságok felszámolásához, a korrupciós kockázatok 

csökkentéséhez. 26 ellenőrzöttnél további ellenőrzés indokolt 
az integritási kockázatok csökkentésének érvényesülése érde-

kében. 

Az ellenőrzés során feltárt dokumentumhiány, vagy nem megfelelő doku-
mentum a jogszabályokban előírtak szerinti szabályozó szerepét nem tudja 
betölteni, ezért az ellenőrzés során az önkormányzatok polgármesterei és 
a hivatalok jegyzői, mint az ellenőrzött szervezet felelős vezetői lehetősé-
get kaptak a feltárt hiányosságok kijavítása iránti intézkedésre. A 2020. év-
ben ennek eredményeként 65 ellenőrzöttnél javultak az integritás alapvető 
feltételei. A hiányosságok megszüntetése iránt eddig nem intézkedő 229 
ellenőrzöttnek is lehetősége van 2021-ben a felelős vezetői magatartás kö-
rében a szükséges intézkedéseket megtenni és ezzel a korrupciós kockáza-
tokat csökkenteni. 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az önkormányzatok közel 71 %-a ki-
alakította az integritás alapú működés alapvető feltételeit, közel 22 % pe-
dig további intézkedésekkel csökkentheti a korrupciós veszélyeztetettsé-
get. 

Az önkormányzatok 7 %-a az alapvető integritási feltételeknek sem felel 
meg.  

A II. sz. melléklet tartalmazza az egyes önkormányzat és hivatala együt-
tes osztályozását. 

10 ellenőrzött esetében az ellenőrzés nem volt lefolytatható, mivel nem 
bocsátották rendelkezésre az ÁSZ által megnevezett dokumentumokat, 
azonban a szervezetek értékelését az ÁSZ elvégezte. Az értékelés eredmé-
nyeként az ellenőrzött szervezetek olyan magas kockázatúnak minősülnek, 
amely alapján további ellenőrzésük indokolt az integritás alapú működés 
alapvető feltételeinek biztosítása érdekében. További 16 önkormányzatnál 
az ellenőrzés értékelése alapján olyan súlyú integritási hiányosságok állnak 
fenn, amely jelentősen fokozza a korrupciós kitettség  kockázatát. Ennek 
csökkentése érdekében az ÁSZ további ellenőrzéseket tervez  mind a 26 ön-
kormányzat tekintetében. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye települési önkormányzatai integritásá-
nak értékelése  

   
Osztá lyzat   Db Megosz lás 

5 253 70,87% 

4 65 18,21% 

3 12 3,36% 

2 1 0,28% 

1 26 7,28% 

Átlag :  4,5 - - 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: FOGALOMTÁR 
 
ÁSZ Integritás Projekt Az ÁSZ 2009-ben indította el a „Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás 

alapú közigazgatási kultúra terjesztése” című, európai uniós forrásból megvalósított 
kiemelt projektjét (Integritás Projekt). Az Integritás Projekt célja, hogy felmérje a 
közszféra intézményei korrupciós kockázatoknak való kitettségét, illetőleg az azok 
mérséklésére hivatott kontrollok szintjét. Az ÁSZ a projekt révén az integritás szem-

lélet minél szélesebb körrel történő megismertetését, gyakorlatba ültetését kívánja 
elérni. Az integritás követelményeinek megfelelő szervezeti működést előnyben ré-
szesítő közigazgatási kultúra elterjesztését és a korrupció elleni fellépést az ÁSZ ön-
magára nézve is stratégiai jelentőségű célként fogalmazta meg. A projekt a felmé-

résben résztvevő intézmények számára helyzetükről egyfajta „tükörképet” mutat 
be, ami alapot teremt a jövőbeni pozitív irányú elmozduláshoz. 

(Forrás: a http://integritas.asz.hu honlapon közzétett, a 2013. évi Integritás felmé-
rés eredményeiről készült összefoglaló tanulmány) 

helyi önkormányzat Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdeké-
ben helyi önkormányzatok működnek. A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabá-
lyokat sarkalatos törvény határozza meg (Forrás: Magyarország Alaptörvénye 31. 
cikk (1) és (3) bekezdés). 

A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék 
(területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg. (Forrás: Mötv. 
3. § (1) bekezdés). 

integrált kockázatkezelési rendszer Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevé-

kenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet 
célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatai-
nak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, 
valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az ab-
ban foglaltak nyomon követését (Forrás: Bkr.6 2. § m) pontja) 

kontrollkörnyezet A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amely-
ben 

a)  világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, 

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 

c) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden 
szintjén, 

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés, 

e) biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése 
és elősegítése. (Forrás: Bkr. 6. § (1) bekezdés) 

kontrolltevékenységek A költségvetési szerv vezetője által a szervezeten belül kialakított kontrolltevékeny-
ségek, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak 
eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. 

(Forrás: Bkr. 8. § (1) bekezdés) 

költségvetési szerv vezetője A helyi önkormányzat esetében a jegyző, főjegyző (Bkr. 2. § nb) pontja);  
a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője (Bkr. 2. § nd) 
pontja). 

közérdekű bejelentés A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása 
vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közér-
dekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. (Forrás: a panaszokról és a közérdekű be-
jelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdés) 
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lágy kontrollok A szervezet jogszabály által elő nem írt (belső) szabályainak betartását segítő kont-
rollok.  

hivatal A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elő-

készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hiva-
talt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre (Forrás: Mötv. 84. § (1) bekezdés). 

Az önkormányzati hivatal: a polgármesteri hivatal, a főpolgármesteri hivatal, a me-
gyei önkormányzati hivatal és a közös önkormányzati hivatal (Forrás: Áht.7 1. § 18. 
pont). 

panasz A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irá-
nyul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás 
hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. (Forrás: a panaszokról és a közér-
dekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (2) bekezdés) 

szervezeti integritást sértő esemény Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jog-

szabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meg-
határozott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működés-
től eltér. (Forrás: Bkr. 2. § u) pont) 
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253. Sajógalgóc Község Önkormányzata Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 5 

255. Sajóivánka Község Önkormányzata Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 5 

70. Dédestapolcsány Község Önkormányzata Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 5 

303. Szuhakálló Község Önkormányzata Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 5 

340. Vadna Község Önkormányzata Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 5 

S orszá m  Ö nkormá nyza t  Hiva ta l  
Ö nkormányzat és  hiva ta la  

osztá lyza t  
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Hivata l Önkormányzat  

1 Szervezeti és működési szabályzat 1 
Képviselő-testület szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendelet 

1a 
Szervezeti felépítés és a működés 
rendje, szervezeti egységek megneve-
zése 

1a 
Átruházott hatáskörök, önkormányzat 
szervei, jogállása, vagyonnyilatkozat 
bizottság 

2 
A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartá-
sára, a vagyonnyilatkozatban foglalt szemé-
lyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat 

3 
Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer 
minőségéről 

4 
Szervezeti integritást sértő események kezelé-
sének eljárásrendje  

4a bejelentő védelme, tájékoztatása 

5 Integrált kockázatkezelés eljárásrendje 

5a 
kockázatok felmérésének kötelezett-
sége kiértékelés 

6 Számviteli politika 2 Számviteli politika 

6a 
lényeges, nem lényeges, jelentős, 
nem jelentős szabályozása 

2a 
lényeges, nem lényeges, jelentős, 
nem jelentős szabályozása 

7 
Az eszközök és a források leltárkészítési és lel-
tározási szabályzata 

3 
Az eszközök és a források leltárkészítési és lel-
tározási szabályzata 

7a 
mennyiségi felvétellel történő leltáro-
zás gyakorisága 3a 

mennyiségi felvétellel történő leltáro-
zás gyakorisága 

8 
Az eszközök és a források értékelési szabály-
zata 

4 
Az eszközök és a források értékelési szabály-
zata 

8a követetések értékelésének szabályai  4a követetések értékelésének szabályai 

9 Pénzkezelési szabályzat 5 Pénzkezelési szabályzat 

9a napi készpénz záró állomány 5a napi készpénz záró állomány 

10 Számlarend 6 Számlarend 

10a 
főkönyvi és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolata 

6a 
főkönyvi és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolata 

11 
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljá-
rásrend  

7 
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljá-
rásrend  

12 
A tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
belső szabályzat 

8 
A tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
belső szabályzat 

12a 
kötelezettségvállalás, teljesítés igazo-
lás szabályozása 

8a 
kötelezettségvállalás, teljesítés igazo-
lás szabályozása 

13 
A kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolá-
sára jogosult személyekről és aláírás-mintá-
jukról vezetett nyilvántartás 

9 
A kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolá-
sára jogosult személyekről és aláírás-mintá-
jukról vezetett nyilvántartás 

14 
Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 
szabályozása 

10 
Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 
szabályozása 

14a elfogadható ajándék mértéke 10a elfogadható ajándék mértéke 

15 
A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésé-
nek eljárásrendje 

11 
A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésé-
nek eljárásrendje 

 III. SZ. MELLÉKLET: AZ ÖNKORMÁNYZATOK INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE SORÁN ÉRTÉKELT 26 DOKUMENTUM

MEGNEVEZÉSE 
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Az egyes kockázati területek és kockázatforrások minősítése „pontozásos módszerrel” az integritás „jelző” 

dokumentumai és a vezetői magatartás tényhelyzeteinek értékelése alapján történt. Az értékelt 

dokumentumokhoz, nyilvántartásokhoz, kockázati besorolásokhoz minden esetben pontszám került 

hozzárendelésre, amelyek értéke alapján kockázati csoportba kerültek besorolásra 1-től (legmagasabb 

kockázat) 5-ig (legalacsonyabb kockázat) tartó skálán. 

 IV. SZ. MELLÉKLET: ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER
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Az első lépésben azonosításra kerültek azok az önkormányzati szabályozások és nyilvántartások, amelyek 

hiánya felveti a csalás és korrupció kockázatát.  

Második lépésben az adatoknak az ellenőrzés rendelkezésére bocsátása kockázati kritériumainak 

meghatározása, majd értékelése történt meg.  

Harmadik lépésben a figyelemfelhívó levelekre adott válaszok kockázati kritériumainak meghatározása, majd 

értékelése történt meg. 

Az összesített értékelést rontotta, amennyiben 

 az integritás szempontjából meghatározó dokumentumok – képviselő-testületi SZMSZ, valamint a

vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok

védelmére vonatkozó további szabályok meghatározása – hiányoztak, és azok javítása érdekében a

figyelemfelhívó levél hatására sem történt intézkedés;

 az ellenőrzött adatokat nem bocsátott az ellenőrzés rendelkezésére, majd a javításra vonatkozó

figyelemfelhívó levél következtében sem.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

1 Alaptörvény Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
2 Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország önkormányzatairól  
3 ÁSZ Állami Számvevőszék 
4 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 
5 ÁSZ SZMSZ Az Állami Számvevőszék elnökének 3/2019. (XII. 23.), 4/2020. (VII.31.), 7/2020. 

(XII.28.) ÁSZ utasítások az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

6 Bkr. 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

7 Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 



 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 24-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/779-8/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

 

V I .  NA P I R E N D  

Tárgy: Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban részesített szervezetek 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslatok A szavazás módja: 

 2.sz. Szervezetek elszámolása egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2021. évi költségvetése terhére, egyszeri 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott, a képviselő-testület határozatai alapján, az alábbi 
szervezetek részére: 

Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület:      50.000 Ft 

Református Egyház :          200.000 Ft 

Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete         50.000 Ft 

A támogatás felhasználására és elszámolására - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (a 
továbbiakban: Áht) 48-52. §-aiban foglaltakra tekintettel – a képviselő-testület és a Támogatottak 
megállapodást kötöttek. 

A megállapodásban rögzítettek szerint, a Támogatottak az önkormányzat által biztosított és 
felhasznált támogatásról tárgyévet követően kötelesek elszámolni, a képviselő-testület éves 
költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott 
részletességgel, pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás 
felhasználását. 

Az előterjesztés alapján indítványozom a képviselő-testület határozati javaslat szerinti 
döntéshozatalát. 

Vadna, 2022.05.17. 

          Bencze Péter sk. 
           polgármester  



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

1 .  

V a d n a  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 r o z a t a  

a Vadnai  Polgárőr Bűnmegelőzési  és  Önvédelmi Egyesület  20 21 .  
évi  önkormányzati  támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2021. (II.15.) határozatával, 
a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az 
önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – 
figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásban 
rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

2. 
V a d n a  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 r o z a t a  

a Református Egyház 2021 .  évi  önkormányzati  támogatás 
fe lhasználásának elszámolásáról  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2021. (II.15.) határozatával, a 
Református Egyház működéséhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 
biztosított 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- 
és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház között létrejött 
megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

3. 
V a d n a  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 r o z a t a  

a  Nagybarcai  Sportbarátok Egyesülete  2021.  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2021. (II.15.) határozatával, a 
Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás 
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az 
Önkormányzat és az Egyház között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



 

Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 

Szakmai beszámoló 2021. 

A Vadnai Polgárőr Egyesület taglétszáma jelenleg 15 fő, akik hétköznapokon általában 
este-éjjel és hétvégén szintén esti-éjjeli időpontokban láttak el szolgálatot. A szolgálatok 
alapvetően önálló szolgálatok voltak, melyek bűnmegelőzési járőrözés típusú szolgálatokat 
jelentettek. Változatlanul jó az együttműködés a rendőri szervekkel, kölcsönösen segítjük 
egymás munkáját. 
 
A 2021-es év első öt hónapja során a pandémia helyzet megnehezítette a személyes 
találkozást. Polgárőr társaink és családjaik védelmében a tagság a szolgálatok tartását 
megritkította, és az egészségügyi szabályok betartása előnyt élvezett. A havi gyűlések 
megtartása is lehetetlenné vált. Ez az időszak a nyár beköszöntével enyhült, a 
veszélyhelyzet múltán tagjaink ismét tartottak járőrszolgálatokat, és a közös területi 
szolgálatokon is részt vettek. 
Néhány kiemelkedő rendezvényen is megmutatta a tagság az együttműködés erejét, szinte 
a teljes közösség biztosította a település rendjét és nyugalmát a nyáron több ízben 
megtartott Vadna-Parki programok alatt, amire a lakosság részéről komoly igény 
mutatkozott. Az őszi helyi rendezvények, például a Szüreti Fesztivál közlekedési és 
rendfenntartás biztosításában is tevékenyen részt vettünk. 
 
 A térségi polgárőr egyesületekkel is jó a kapcsolat, a környékbeli településeken, a helyi 
polgárőrökkel és a rendőrséggel karöltve nagy létszámú szolgálatellátásra került sor több 
alkalommal is a nyár folyamán, a lakosság közbiztonság érzetének növelése céljából. 
 
Egyesületünk az alapszabályában megjelölt tevékenységeket - mint a helyi közrend és 
közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés 
hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük 
javítása - látta el. Az elmúlt év során a megtartásra került helyi, állami, önkormányzati és 
kulturális rendezvényeken rendbiztosítási céllal, megfelelő létszámmal jelen voltunk.  

A 2021-es év folyamán tagságunk év végéig 458 önálló szolgálati órát teljesített, a 
rendőrséggel közös 404 óra volt a teljesített szolgálat. Szeretnénk, ha ez növekedne, de 
változatlanul figyelembe kell vennünk, hogy önkéntes munkavégzésről van szó, és  
tagjaink között inaktívak is vannak , a többség pedig családfenntartó, dolgozó ember, akik 
a  lehetőségekhez képest igyekeznek a közösségért tenni. 

Egyesületünk eddigi működését az OPSZ és a helyi önkormányzat támogatásával tudtuk 
megvalósítani. 
A 2021-es év támogatási összegét, 50.000 forintot az előző évekhez hasonlóan, működési 
költségekre, Polgárőr Családi Nap megtartására, könyvelői díjra fordítottuk. 
Polgárőr Családi Nap: 31.000.- 
könyvelő tiszteletdíja: 10.000.- 
banki költségek: 9.000.- 
 
Egyesületünk igyekszik a támogatásokkal megfontoltan gazdálkodni. 
Köszönjük az önkormányzat és a képviselő-testület eddigi támogatását, a 2022-es  évben 
is igyekszünk rászolgálni a bizalomra. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet beszámolóm elfogadására. 

Tisztelettel 

Vadna, 2022.05.12.                                                                                                     Marin Béla 
egyesületi elnök 













 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 24-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/779-9/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

V I I .  NA P I R E ND  

Tárgy: Javaslat a 2022/2023. tanérve vonatkozó beiskolázási támogatás megállapítására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat A szavazás módja: 

   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításával (2/2020.(03.01.) önk. rendelet) megteremtette a lehetőségét 
a vadnai lakóhellyel rendelkező, általános iskolában tanulók részére a tanulmányok folytatásával 
járó anyagi terhek enyhítése érdekében anyagi támogatás biztosításának lehetőségét. 

A helyi szociális ellátásokról 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet az alábbi szabályozást 
tartalmazza a támogatási formára: 

„Beiskolázási támogatás 

12/A. § (1) Az önkormányzat a tanév kezdetére, azon rászorult háztartások részére, amelyekben 
általános iskola köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek él, 
beiskolázási támogatást biztosít, rendkívüli települési támogatásként. 

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazás szempontjából rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének nyugdíjminimum 800 %-át. 

(2) A beiskolázási támogatás biztosításáról, annak összegéről évente augusztus 30-ig dönt a 
képviselő-testület, az éves költségvetési rendeletben a célra biztosított kiadási előirányzat 
figyelembevételével, az alábbiak szerint: A településen lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú 
gyermekek részére legalább 5.000 Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás igénylésére az ellátás biztosításáról szóló (2) bekezdés 
szerint képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig van 
lehetőség, a rendelet 7/a. melléklete szerinti nyomtatványon. 



(4) Az ellátás igényelhetőségéről a polgármester a képviselő-testület döntéshozatalát követő 8 
napon belül, a helyben szokásos módon (hirdetményeken, szórólapokon, az önkormányzat 
honlapján) tájékoztatja a lakosságot. 

(5) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást kell csatolni. 

(6) A támogatások kifizetésére az önkormányzat házipénztárából kerül sor, meghirdetett 
időpontban. 

 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete asz „egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 
ellátások, támogatások” kormányzati funkciók szakfeladaton, a támogatások és juttatások soron 
2.600.000 Ft előirányzatot tartalmaz települési támogatás célra.  

Az előirányzat bevételi forrása (fedezete), a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása jogcímű, 3 054 000 Ft összegű, állami támogatás. 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat 
jóváhagyását. 

Vadna, 2022. 05. 17. 

         

         Bencze Péter sk. 
           polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

V a d n a  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 e  
/ 2 0 2 2 . ( . . . . )  h a t á r o z a t a  

a  2022/2023 .  tanévre vonatkozó beiskolázási  támogatás 

megál lapításáról  

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról szóló 
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 12/A.§-
ában szabályozott beiskolázási támogatás összegét 5.000 Ft/fő összegben állapítja meg 
a 2022/2023. tanév vonatkozásában, a Szociális rendelet 12./A§ (1)-(1a) bek-e szerinti 
jogosulti kör részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 24-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/779-10/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

V I I I .  NA P I R E ND  

Tárgy: Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet:   A szavazás módja: 

 1.sz. Határozati javaslat  egyszerű többség 

    
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (továbbiakban: 
Társulás) Társulási Tanácsa a 7/2021.(IX.30.) határozatával jóváhagyta a Ragályi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Kánó, Jósvafő és Aggtelek, illetve a Felsőnyárádi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Felsőnyárád, Jákfalva, Dövény és Felsőkelecsény 
önkormányzatok csatlakozást a Társuláshoz, 2023.0.01. napjával. 

A Társulási Megállapodás rendelkezései szerint: 

„7. A Társuláshoz való csatlakozás: 

7.1. A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági 
kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete a Mötv. 89. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba való belépés mellett dönt és a 
Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára nézve kötelezőnek 
fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat 
költségvetésében tervezi, és azt befizeti a Társulás részére. 

7.2. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz és hagyja azt 
jóvá, kizárólag a belső ellenőrzési feladatok ellátása érdekében csatlakozni kívánó azon – megyei 
avagy megyehatáron túli – önkormányzatok képviselő-testületei számára, akik jelen megállapodást 
magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt vevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges a 
Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország 
határain túl, külföldi országok önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok teljesítése 
érdekében megállapodást kötni. 



7.3. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási 
szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban minősített 
többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot értesíteni kell. A 
határozatban kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a társulás céljait, a feladat 
megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére vonatkozóan 
módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni.” 

 

A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az ahhoz tartozó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Vadna, 2022.05.17. 

 

                   Bencze Péter sk. 
          polgármester 



Határozati javaslat: 

 

V a d n a  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 e  
/ 2 0 2 2 . ( . . . . )  h a t á r o z a t a  

a  K a z i n c b a rc i k a  é s  V o n z á s k ö r z e t e  T ö b b c é l ú  Ö n k o r má n y z a t i  

K i s t é r s é g i  T á rs u l á s h o z  t ö r t é n ő  ö n k o rm á n y z a t i  
c s a t l a k o z á s o k h o z  v a l ó  h o z z á j á ru l á s r ó l  

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel meghozott 
döntésével hozzájárul a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 7/2021.(IX.30.) 
határozatával jóváhagyott, következő önkormányzatok Társuláshoz történő 
csatlakozásához, 2023.0.01. napjával: 

a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Kánó, Jósvafő és Aggtelek 
községek önkormányzatai és  

a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Felsőnyárád, Jákfalva, 
Dövény és Felsőkelecsény községek önkormányzatai. 

A Társulás munkaszervezetének értesítéséről a jegyző gondoskodjon. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2022.05.31-ig 



 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 24-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/779-11/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

I X .  NA P I R E N D  

Tárgy: Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022 kódszámú alprogram 
pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlattevők személyének 
meghatározására, ajánlatkérésre. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  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 képviselő-testület a 3/2022.(I.18.) határozatával döntött a Magyar Falu Program keretében az 
„„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022” című, MF-
UHK/2022 kódszámú alprogramban, pályázat benyújtásáról, a Vadna 291/10, 291/17, 291/12, 
291/3, 291/14, 291/200 hrsz. alatti utak kiépítésének támogatására. 

A pályázat 100% támogatási intenzitású, az önkormányzat 43 823 826 Ft támogatásban részesült, 
melynek felhasználását a Támogatói Okirat, az alábbiak szerint részletezi: 

Támogatott költség 

Megnevezés Költség típus 

Jóváhagyott nettó 

elszámolható 

kiadás (Ft) 

Jóváhagyott 

elszámolható 

ÁFA (Ft) 

Támogatás (Ft) 

Általános költség 
Projektelőkészítés 

költségei 
2 415 486 652 181 3 067 667 

A 291/10 hrsz-ú út 
felújítása. 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

4 320 112 1 166 430 5 486 542 

A 291/200 hrsz-ú út 
felújítása. 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

4 620 882 1 247 638 5 868 520 
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A 291/14 hrsz-ú út 
felújítása. 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

7 438 031 2 008 269 9 446 300 

A 291/12 hrsz-ú út 
felújítása. 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

6 928 728 1 870 756 8 799 484 

A 291/3 hrsz-ú út 
felújítása. 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

4 698 521 1 268 601 5 967 122 

A 291/17 hrsz-ú út 
felújítása. 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

4 085 190 1 103 001 5 188 191 

 

Utak felújítása, szilárd burkolattal történ ellátása, portalanítás felújítási feladatra, a támogatásból 
40 756 159 Ft fordítható. 

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2021. január 1-én hatályát 
vesztette, mely szerint a Közbeszerzési törvény (Kbt.) 4. § (3) bekezdésének értelmében a 
„központi költségvetési szervek körébe sorolt” ajánlatkérők az 1 millió forintot elérő, de a 
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű szerződések megkötését megelőzően is kötelesek 
voltak legalább három ajánlatot bekérni.  

Ha hazai vagy uniós forrásból megvalósuló projekt esetén a pályázati kiírás tartalmaz eltérő 
követelményt, akkor annak megfelelve kell a beszerzést megvalósítani, illetve az önkormányzat 
belső szabályozásában megállapított értékhatár és eljárásrend figyelembevételével kell a 
beszerzéseket, megrendeléseket lebonyolítani. 

A Beszerzési Szabályzat szerint, legalább 3 különböző ajánlattevő ajánlatát szükséges 
beszerezni a nettó 2.000.000 Ft-ot elérő beszerzések (beruházások) esetében - a Szabályzatban 
foglalt kivételek szükség szerinti alkalmazásával - a versenyeztetés, az átláthatóság és a piaci ár 
igazolás érdekében. 

Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor 
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően jár el. Az ajánlattételre 
felhívandó gazdasági szereplőket lehetőség szerint az ajánlatkérő székhelye (telephelye), vagy a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás, árubeszerzés, vagy építési beruházás teljesítésének helye 
szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások közül választja ki. 

Az ajánlatkérő az e rendelet szerinti egyes beszerzések esetében ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. 

A három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes 
írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei 
teljesíthetőek legyenek. Az ajánlatkérés megindítása és az ajánlatok elbírálása a képviselő-testület 
hatásköre. 

A beruházás megvalósításához, a bevonandó ajánlattevők körére a projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., az alábbiak szerint tett 
javaslatot: 

1. Kivitelezés: 

Dinamikus Útépítő Kft. 
3752 Galvács, Bereg utca 10. 
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BauAgroTech Kft. 
1191Budapest, Hamvas utca 7-9. 

Boldva Út Vállalkozás (Barta-Léka Csaba EV) 
3794 Boldva, Muskátli út 18. 

 

2. Projektmenedzsment 

Bora 94 Nonprofit Kft.  
e-mail: lenartek.andras@mfu.hu 

Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 
e-mail: kbtfnkft@edeleny.hu 

Osgyáni Gábor e.v. 
e-mail: osgyani.gabor@gmail.com 

 

 

3. Műszaki ellenőr 

Porticus Ép-Med Kft. 
3530 Miskolc, Vörösmarty út 13-15. 

Szolnoki Józsefné e.v. 
3720 Sajóivánka, Szent istván út 18. 

Szalma Zoltán e.v. 
3900 Szerencs, Bocskai út 32. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében, a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik a 500.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása. 

Az ajánlatkérésbe bevonandók körének meghatározására a határozati javaslatban foglaltak szerint 
kerülhet sor. 

Vadna, 2022. 05.17. 

        Bencze Péter 
        polgármester 
 

mailto:lenartek.andras@mfu.hu
mailto:kbtfnkft@edeleny.hu
mailto:osgyani.gabor@gmail.com


 

 
 
Határozati javaslat: 
 
 

V a d n a  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 . ( V . . . )  h a t á r o z a t a  

a  Magyar Falu Program keretében az „Út,  híd,  

kerékpárforgalmi lé tesítmény,  v ízelvezető rendszer 

építése/felúj í tása -  2022” című, MFP -UHK/2022  kódszámú 

alprogram pályázatának támogatásából  megvalósítandó 

beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározására,  

a jánlatkérésre  

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar Falu Program 
keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása - 2022” című, MFP-UHK/2022  kódszámú alprogram pályázatának 
támogatásából, Vadna 291/10, 291/17, 291/12, 291/3, 291/14, 291/200 hrsz. alatti 
utak kiépítésének támogatására. megvalósítandó beruházáshoz az alábbi 
ajánlattevőktől kér ajánlatot: 

Kivitelezés: 

Dinamikus Útépítő Kft. 
3752 Galvács, Bereg utca 10. 

BauAgroTech Kft. 
1191Budapest, Hamvas utca 7-9. 

Boldva Út Vállalkozás (Barta-Léka Csaba EV) 
3794 Boldva, Muskátli út 18. 

Projektmenedzsment: 

Bora 94 Nonprofit Kft.  
e-mail: lenartek.andras@mfu.hu 

Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 
e-mail: kbtfnkft@edeleny.hu 

Osgyáni Gábor e.v. 
e-mail: osgyani.gabor@gmail.com 

Műszaki ellenőr: 

Porticus Ép-Med Kft. 
3530 Miskolc, Vörösmarty út 13-15. 

Szolnoki Józsefné e.v. 
3720 Sajóivánka, Szent istván út 18. 

Szalma Zoltán e.v. 
3900 Szerencs, Bocskai út 32. 

 

 

mailto:lenartek.andras@mfu.hu
mailto:kbtfnkft@edeleny.hu
mailto:osgyani.gabor@gmail.com
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2. Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú, 
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft gondoskodik. 

3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a beruházás megvalósítására 
benyújtott ajánlatok alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevőket a 
kivitelezéssel, a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával illetve a műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésével megbízza, velük a vállalkozási szerződéseket megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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