
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26. napján, 14:00 
órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Az ülés helye:  Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 
                       3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. 

Jelen vannak: 

4 fő képviselő-testületi tag: 

Dávid István polgármester 

Bukovenszki Józsefné képviselő 

Kiss  András képviselő 

Drótos Sándor képviselő 

Távol maradt: 

Fignár Gergő alpolgármester 

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: 

 az ülés egész tartamára: 

Dr. Herczeg Tibor  jegyző, címzetes főjegyző 

Csiklya András RNÖ elnök 
 

Jegyzőkönyvvezető: 

Bóné Orsolya ügyintéző 

Dávid István 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 javaslattal egyhangú (4 igen) szavazattal egyetértett. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: 

NAPIREND 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2021. 
évi tevékenységéről. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

2.  
A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3.  

Tájékoztatás Szuhakálló község közegészségügyi 
helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; 

védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) 
működéséről. 

Dávid István 
írásban polgármester 



4.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

5/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. 
Rendeletalkotás. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

6.  A 2021. évi ellenőrzési jelentés. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban 

részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolóinak jóváhagyására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

8.  
Beszámoló a 2021. évi Start-munkaprogram 

végrehajtásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

9.  

Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői 
beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége 
esetén, a pályázati eljárás megismétlésére, intézményvezető 

megbízására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

10.  
Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 

2022/2023. tanévre. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

11.  
Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő 

önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

12.  

Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai 
játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, 

MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának 
támogatásából megvalósítandó eszközbeszerzéshez, az 

ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

13.  
Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére, 

illetve selejtezésére. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

14.  
Az ÉVIZIG tájékoztatása a Szuha-patakra vonatkozó 

kezelői feladatok ellátásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

15.  Indítványok, javaslatok   

NA 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 
Szuhakálló községben végzett 2021. évi tevékenységéről. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 



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

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

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy azoknak az adminisztratív feladatoknak az 
elvégzésrére, amelyeket helyettesítéssel oldottak meg, vettek-e már fel alkalmazottat. Kérdezte, 
hogy ez az önkormányzatnak milyen költséggel jár majd. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az álláshely meghirdetésre került, de egyelőre 
nem vettek még fel senkit. Különböző előírások vannak, hogy milyen iskolai végzettséggel kell 
rendelkezni a státusz betöltéséhez. Biztos, hogy többletköltséggel fog járni az egy fő alkalmazása az 
önkormányzatoknak.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 8 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

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

Szuhakálló 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. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a beszámolóban szereplő egy fő 
gyermekvédelmi kedvezményre irányuló kérelme milyen okból került elutasításra? 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy jövedelmi okok miatt került elutasításra. A 
kérelem benyújtásakor nem elegendő a jövelemnyilatkozat, ahhoz be kell nyujtani a jövelem 
igazolásokat is. Amennyiben az egy főre eső jövedelemhatár meghaladja a törvényben 
meghatározott összeget, akkor a vagyoni helyzet a jogosultság szempontjából már nem befolyásoló 
körülmény. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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



S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 9 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

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

Szuhakálló 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: Tájékoztatás Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi 
ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) 
működéséről. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy a fogászat üzemeltetője nem küldött tájékoztató 
anyagot. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a háziorvosi szolgálat vezetője eljött volna, de 
sajnos a délutáni időpont nem volt megfelelő neki. 

Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, szerette volna tudni, hogy Szuhakálló 
lakosságának hány százaléka nincs beoltva covid ellen. Kérdezte, hogy a kazincbarcikai kórházban 
a sebészeten, a szemészeten, orr-fül gégészeten, gyermegyógyászat részlegen mióta nem műkdöik 
az ügyeleti ellátás. 

Drótos Sándor képviselő aki, a városi kórházban dolgozik, elmondta, hogy a sebészeten az 
ügyelet már több éve nem működik. Miskolcra kell menni, 14:00 után már a beteget nem látják el 
Kazincbarcikán. A szemészeti ügyelet már nagyon régen megszűnt, a gyermekgyógyászati ügyelet 
kb. egy éve nincs Kazincbarcikán. 

Kiss András képviselő   elmondta, hogy  doktor úrtól szeretett volna kérdezni, pl. hogy mi 
indokolja az időpont kérést a háziorvosi rendelésen.  

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy ez most a protokoll a háziorvosoknál. A járvány 
ugyan visszaszorulóban van, de az  országos tisztifőorvosnak az a rendelkezése, mely szerint a 
járványveszély miatt, előzetes időpont egyeztetés, időpontkérés után lehet csak menni háziorvosi 
vizsgálatra. Az orvosok így tudják azt elkerülni, hogy az egyéb betegséggel rendelkezők 
érintkezzenek az esetlegesen coviddal fertőzöttekkel. A sürgőségi ellátás biztosítva van, de általában 
a háziorvosi rendelés így működik.  



Dávid István polgármester   elmondta, az előző évben már beszéltek arról, hogy a háziorvosi  
szolgálatot, illetve az orvosi ügyeleti ellátást át fogjáa szervezni a kormányzat, de egyelőre azt még 
nem lehet tudni, hogy mikor és milyen formában.   

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 0 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

Szuhakál ló község közegészségügyi  helyzetéről ,  az egészségügyi  
e l látórendszer működéséről  szóló beszámolókról  

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakálló község 
közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői 
szolgálat, fogászat) működéséről szóló tájékoztatásokat, beszámolókat megismerte, 
azokat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

IV. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, olvasta a beszámolóban, hogy 2.117.068 Ft 
szerepel a készletértékesítés ellenértékénél. Kérdezte, hogy lett-e másik szivattyú vásárolva a két 
darab 3 millió Ft-os szivattyú eladása után?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a beszerzésekre sor került, melyről a képviselő-
testületet a veszélyhelyzet alatt is tájékozattatta, illetve azt a képviselő-testület jóvá is hagyta. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta hogy a 2.117.068 Ft nem a teljes bevételi előirányzat, 
hanem annak a növekedése. Az eredetihez tervezetthez képest, ekkora összeggel került az 
előirányzat módosításra. A készletértékesítés ellenértékénél 2021-ben 11.915.000 Ft kiadási 
előirányzat szerepel. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte az egyéb tárgyi eszközök beszerzésével 
kapcsolatban, hogy milyen garázs vásárlására került sor és az hol található?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy ez egy mobilgarázs, amit a falugondnoki autó 
tárolásához vettek, és a a Bajcsy-Zsilinszky úti, ömkormányzati tulajdomú ingatlanon (Tóth-udvar) 
került telepítésre. 



Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta hogy a falugondnoki szolgálatra kapott állami 
támogatással minden évben el kell számolni, és a 2021-es költségvetésben még volt annyi szabad 
előirányzat, hogy az állami támogatás terhére ezt a garázst meg lehetett venni. A fel nem használt 
támogatást vissza kellett volna fizetni a központi költségvetés felé.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte az ingatlanok felújításával kapcsolatban, hogy a 23 
millió Ft-is előirányzat milyen munkálatokat takar. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy ezen összeg nagy részét az MFP-s útfelújítás 
teszi ki.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a Tóth-udvarban nem történt felújítás, a gáz 
átkötése, valamint a vízbekötés start-munkaprogram támogatásából került biztosításra. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy a 2021. évi költségvetést a módosításokkal 
együtt elfogadásra javasolja, jónak látja, hogy van lehetőség az átcsoportosításra.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

1. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi 
költségvetésének bevételi főösszege 294.561.264 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„a) önkormányzatok működési támogatásai149 959 575 Ft, 

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48 460 602 Ft, 

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 315 084 Ft,” 
(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„e) működési bevételek 17 516 001 Ft,” 



2. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 294 561 264 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
3. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„a) személyi juttatások 44 852 517 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 5 359 541 Ft, 

c) dologi kiadások 41 522 056 Ft, 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000 Ft, 

e) egyéb működési célú kiadások 29 894 081 Ft, 

f) beruházások 4 319 366 Ft, 

g) felújítások 29 894 081 Ft,” 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
3. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„i) finanszírozási kiadások 133 876 563 Ft.” 

3. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2021. évi 
költségvetésének bevételi főösszege 29 524 592 Ft.” 

4. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Községi Konyha 2021. évi költségvetésének kiadásii főösszege 29 524 592 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 

„a) személyi juttatások 11009232 Ft,” 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„c) dologi kiadások 14 128 011 Ft” 

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
6. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„d)  beruházások 150 110 Ft, 
e) felújítások 2 541 290 Ft.” 



5. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati 
Hivatal) 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 108 565 509 Ft.” 

6. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 108 565 509 
Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
8. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„a) személyi juttatások 82 529 441 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 12 762 956 Ft, 

c) dologi kiadások 12 301 698 Ft,” 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„e) beruházások 88 2154 Ft.” 

7. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(8) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(10) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 



(11) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. 

(12) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 

(13) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 

(14) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki. 

(15) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki. 

(16) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki. 

8. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati 
rendelet 

a) 2.a. melléklete, 
b) 2.a. melléklet 1. függeléke, 
c) 2.b. melléklete, 
d) 10.a. melléklete, 
e) 10.b. melléklete, 
f) 10.b. melléklet 2. függeléke, 
g) 12.a. melléklete, 
h) 12.b. melléklete. 

9. § 

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

Részletes indokolás 

Az 1–9. §-hoz és az 1–16. 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 Szuhakállói Községi Konyha bevételi főösszegének módosítására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaz.  

4.§ A Szuhakállói Községi Konyha kiadási főösszegének módosítására és a kiadási 
főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  



5.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegének módosítására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaz.  

6.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszegének módosítására és a kiadási 
főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

7.§ A rendelet 1-16. mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

8.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

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

V. N A P I R E N D 

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

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján 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 az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi zárszámadásról 

Szuhakálló 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 Szuhakállói Községi 
Konyhára, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 

II. Fejezet 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 

(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése 
307.052.424 Ft bevétellel teljesült. 



(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  önkormányzatok működési támogatásai 149 959 575 Ft, 

b)  egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 610 848 Ft, 

c)  felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 326 841 Ft, 

d)  közhatalmi bevételek 9 657 086 Ft, 

e)  működési bevételek 16 393 033 Ft, 

f) felhalmozási bevételek 34 787 200 Ft, 

g) működési célú átvett pénzeszközök 64 220 Ft 

h)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 569 770 Ft, 

i)  államháztartáson belüli megelőlegezések 6 683 851 Ft. 

(3)  Az önkormányzat 2021. évi költségvetése 261 893 070 Ft kiadással teljesült. 
(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 40 750 703 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 680 361 Ft, 

c)  dologi kiadások 39 283 366 Ft, 

d)  ellátottak pénzbeli juttatásai 3 560 128 Ft, 

e)  egyéb működési célú kiadások 5 311 970 Ft, 

f)  beruházások 4 251 309 Ft, 

g)  felújítások 29 894 081 Ft, 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 284 589 Ft 

i)  finanszírozási kiadások 133 876 563 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 45 159 354 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 európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült. 

(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 nyújtott közvetett 
támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 

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

(17) A 9. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. 

(18) A  10. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. 

(19) A  11. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást,  a 12. melléklet pedig az eredménykimutatást. 

(20) A 13. 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 Szuhakállói Községi Konyha költségvetésének teljesülése 

3. § 

(1)  A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2021. évi költségvetése 
29.036.545 Ft bevétellel teljesült. 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről 668 918 Ft, 

b)  működési bevételek 3 943 715 Ft, 

c)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 119 642 Ft, 

d)  központi, irányító szervi támogatás24 304 270 Ft. 

(3)  A Községi Konyha 2021. évi költségvetése 28 724 273 Ft kiadással teljesült. 
(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 10 376 940 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 605 024 Ft, 

c)  dologi kiadások 14 051 024 Ft, 

d)  beruházások 149 995 Ft, 

e)  felújítások 2 541 290 Ft. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 14. 
melléklet tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 15. 
melléklet tartalmazza. 



(7) A 16. 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 17. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2021. évi költségvetési maradvány 312 272 Ft. A maradvány-kimutatást a 18. melléklet, az 
eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza. 
(10) A 20. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban. 

(11) A 21. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást. 

IV. Fejezet  

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 

4. § 

(1)  A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi 
költségvetése 108 529 512 Ft bevétellel teljesült. 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről 814 746 Ft, 

b)  működési bevételek 214 003 Ft, 

c)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 671 034 Ft, 

d)  központi, irányító szervi támogatás 102 829 729 Ft. 

(3)  A Közös Hivatal 2021. évi költségvetése 108 193 719 Ft kiadással teljesült. 
(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 82 428 618 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 762 956 Ft, 

c)  dologi kiadások 12 037 324 Ft, 

d)  egyéb működési célú kiadások 89 260 Ft, 

e)  beruházások 875 561 Ft. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 22. melléklet 
tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 23. 
melléklet tartalmazza. 

(7) A 24. 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 25. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2021. évi költségvetési maradvány 335 793 Ft. A maradvány-kimutatást a 26. melléklet, az 
eredmény-kimutatást a 27. melléklet tartalmazza. 
(10) A 28. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban. 

(11) A 29. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást. 



V. Fejezet  

Záró rendelkezések 

5. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati 
rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dávid István               Dr. Herczeg Tibor  
polgármester                jegyző 
                    címzetes főjegyző 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1-6.§-okhoz ész az 1-29. mellékletekhez 

 
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 Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a zárszámadási 
rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

4.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a 
zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

5.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéset tartalmaz. 

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

VI. N A P I R E N D 

Tárgy: A 2021. évi ellenőrzési jelentés. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 
                    

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

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

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy örül annak, hogy mind az öt társult 
település jó minősítést kapott az ÁSZ ellenőrzés kapcsán. Kérdezte az ajándékok, egyéb előnyök 
elfogadásának szabályzatával kapcsolatban, hogy szokott-e kapni esetleg valaki ajándékot? 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy nincs ilyen, de szabályozni kell. Ha valakinek 
ilyen szándéka van, azt a jószándék vezérli, de ezek elfogadását szabályozni kell.  



Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta az értékeléssel kapcsolatban azt, hogy, nem tudja 
elképzelni az 1-es értékelést kapott településen milyen munkát végeznek.  

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy a Számvevőszék minden önkormányzatnál 
elindította a vizsgálatot, s lehet, hogy az adott településen a jegyző, vagy az ügyintéző nem 
teljesítette az adatszolgáltatást, illetve csak a székhelyönkormányzatra teljesítette azt.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 1 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a 2021 .  évi  e l lenőrzési  je lentésről  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési jelentést 

az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

VII. N A P I R E N D 

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

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az önkormányzatnál két civil szervezetről van 
szó, a polgárőrség az egyik, mely sajnos felszámolás alatt van. A szervezet felszámolása 
törvényszéken keresztül több évig is eltarthat. Nincs ügyvéd, aki vállalja az ügyet, mert az 
egyesüleltnek nincs pénze. A Csillagfürt Egyesület a másik szervezet.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy a beszámolóhoz nem tud mit hozzátenni, 
sajnálja, hogy nincs jelen Fignár Gergő alpolgármester úr, mert szeretett volna tőle egy-két dolgot 
kérdezni a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a Falunapmiatt felvette a kapcsolatot az 
egyesülettel. A vírushelyzet miatt nem volt fellépésük, most kezdenek újra összeállni és gyakorolni.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy a településen sok kóbor eb van, a lakosok 
sokszor jeleznek felé, mert félnek ezektől a kutyáktól Olvasta, hogy a Borsod Állatvédő Alapitvány 
sok kutyát elvisz a településről, és sok kutyát örökbe is fogadnak. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy mindig van új kóbor kutya a településen, 
nagyon sok állatot fognak be. Nagyon örül annak, hogy sikerült ezzel az alapítvánnyal szerződést 
kötni. A faluban a lakosság számára is egyre több helyen meghagyja az elérhetőségüket, hogy 



amennyiben kóbor ebbel találkoznak, azt be tudják jelenteni. Az alapítvány jó munkát végez, ha az 
önkormányzat jelez nekik, ők rövid időn belül intézkednek. Viszont mindez jelentős kiadást 
eredményez az önkormányzatnál. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 2 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a Szuhakál lói  Polgárőr Egyesület  2021 .  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 11/2021. (II.15.) 
határozatával, a Szuhakállói Polgárőr Egyesület működéséhez, az önkormányzat 2021. 
évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti szakmai- és pénzügyi 
beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött 
megállapodásban rögzítettekre – az elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 3 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a Csi l lagfürt  Hagyományőrző Egyesület  2021 .  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 12/2021. (II.15.) 
határozatával, a Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület működéséhez, az önkormányzat 
2021. évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti 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 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 4 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a  Borsod-Állatvédő Alapítvány 2021 .  évi  önkormányza t i  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 13/2021. (II.15.) 
határozatával, a Borsod Állatvédő alapítvány működéséhez, az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére biztosított 1.159.600 Ft vissza nem térítendő támogatás 



felhasználásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti szakmai- és pénzügyi 
beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány között 
létrejött megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

VIII. N A P I R E N D 

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi start-munkaprogram végrehajtásáról. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Dávid István polgármeseter   elmondta, hogy a Start munkaprogrammal kapcsolatban 
szinte minden ülésen szó van, folyamatosan jár ki ellenőrizni, de a feladatok elvégzése egyre 
nehezebben valósul meg.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy a táp értékesítésénél, a Matisz és Társa Bt-nél 
vásárolt 4 db táp, az milyen kiszerelésű volt. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy amikor a start-munkaprogramba pályázik az 
önkormányzat, akkor minimum 3 árajánlatot kell kérni. A Matisz és Társa Bt. mindig magasabb 
árajánlatot tesz, mint Bodnár Ernő egyéni vállalkozó. Az olcsóbb árat kell betenni mindig a 
pályázatba és annak megfelelően kell teljesíteni a beszerzéseket. 

Bukovenszki Józsefné képviselő a munkahelyi balesettel kapcsolatban kérdezte, hogy 100 %-
os táppénzt kellett -e fizetni. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a munkahelyi baleset után a járandósaágát 
megkapta az érintett, egyébként a táppénz kifizetése sokba kerül az önkormányzatnak.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 5 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a 2021 .  évi  Start -munkaprogramok végrehajtásáról  szóló 
beszámolóról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakálló Község 

Önkormányzata által 2021. évben megvalósított közfoglalkoztatásról szóló beszámolót 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 



IX. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére 
kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére, intézményvezető 
megbízására. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Dávid István polgármester  elmondta, hogy érdeklődtek már többen az álláslehetősége felől, 
azonban élelmezésvezetőnek szoktak jelentkezni, de intézményvezetőt keresnek. Ha sikerült volna 
az óvodát egy csoportos óvodává átalakítani, akkor az óvoda intézményvezetője látta volna el a 
feladatot. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 6 / 2 0 2 2 . ( V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a Szuhakál ló Községi  Konyha intézményvezetői  beosztásának 
betöltésére irányuló pályázat e re d mé n y t e l e n s é g e  e s e t é n ,  a  

p á l y á z a t i  e l j á r á s  me g i s mé t l é s é rő l  

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 59/2021.(IX.9.) 
határozatával meghirdetett, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői 
beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége esetén (ha a pályázat 
benyújtására nyitva álló határidőben 2022. május31-ig) pályázat nem érkezik be a 
képviselő-testülethez, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban Kjt.) 20/B. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános 
pályázatot hirdessen, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Szuhakállói Községi 
Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére. 

A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 
2022. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. december 31. 

2. A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatait, 2022. július 1-jétől, az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.4.1. pontja alapján, a helyettesítés 
rendje szerint, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsey Renáta 
élelmezésvezető látja el. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



A 36/2022.(V.26.) határozat mellékléte 
 

Szuhakálló község Önkormányzata  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

a Szuhakállói községi Konyha intézményvezetői 

beosztásának betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szuhakállói községi Konyha; 3731 Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.37. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  150 
adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák 
szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. 
A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv 
vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. 
A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves 
költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatal felé. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség.  

• Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság, vagy 

− élelmezésvezető szakképesítés, vagy 

− dietetikus szakképesítés, vagy 

• 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− élelmezésvezetői végzettség, 

− közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2022. augusztus 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 
 



 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. december 31-ig. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid István polgármester nyújt, a 48/352-
081-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

− Postai úton: a pályázatnak Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-
testületének  történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. ) 

vagy 

− Személyesen: Dávid István polgármester (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. ) 
 
 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …..; 
valamint a munkakör megnevezését: Konyha intézményvezető 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.szuhakallo. hu   2022. június… 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidővel 
történik. 

X. N A P I R E N D 

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

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján 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 az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
3 7 / 2 0 2 2 . ( V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a  2022/2023.  tanévre vonatkozó beiskolázási  támogatás 
megál lapításáról  

Szuhakálló község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 13.§-
ában szabályozott beiskolázási támogatás összegét 15.000 Ft/fő összegben állapítja 

http://www.szuhakallo/


meg a 2022/2023. tanév vonatkozásában, a Szociális rendelet 13.§ (1)-(2) bek-e szerinti 
jogosulti kör részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

XI. N A P I R E N D 

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

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Dávid István polgármester   elmondta, hogy régebben más volt a kistérségi társulás, mint 
napjainkban, a járási hibatalok létrejöttével ez teljesen átalukult. A putnoki belső ellenőrzési társulás 
állítólag csak névlegesen működik, mely miatt hét település jelezte, hogy ismételten csatlakozni 
szeretne a társuláshoz. A csatlakozáshoz szükség van minden tagönkormányzat képviselő-
testületének a hozzájárulására.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
3 8 / 2 0 2 2 . ( V . 2 6 . )  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  

Szuhakálló 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 



XII. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi 
játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának 
támogatásából megvalósítandó eszközbeszerzéshez, az ajánlattevők személyének 
meghatározására, ajánlatkérésre. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján 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 az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 9 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a Magyar Falu Program keretében az  „Óvodai  játszóudvar ,  

közterületi  játszóterek fe j lesztése –  2022” cím, MFP -

OJKJF/2022  kódszámú alprogram pályázatának támogatásából  

megvalósítandó,  eszközbeszerzésre az ajánlattevők 

személyének meghatározásáról ,  a jánlatkérésről  

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-
OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából, Új játszótéri eszközök 
beszerzése megvalósításához az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot: 

Terra Forte Bau Kft. 
3662 Ózd, Somsályfő telep 1. 

 Mátrapark Kft. 
3261 Abasár, Május 1. út 10.  

 Tinet Pro Kft. 
3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a. 

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. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a beszerzés 
megvalósítására benyújtott ajánlatok alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
ajánlattevőt a kivitelezéssel megbízza, vele a szállítási szerződést megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



XIII. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére, illetve selejtezésére. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

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

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

Dávid István polgármester   elmondta, hogy volt már szó régebben a selejtezésről, a 
selejtezendő eszközök egy része már értékesítésre került, de sok olyan dolog is van, ami értéktelen, 
használhatatlan, megsemmisült Ezeknek az eszközök átvételéért két önkormányzatnál alkalmazott 
dolgozó jelentekezett, azokért összesen 250.000 Ft-ot ajánlottak fel. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy ezeket az eszközöket hova vitték el, azok 
eladásra kerültek-e? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a vasanyagot egyelőre az önkormányzat egyik 
épületében tárolják, annak eladása bonyolult, a hulladékkezelési- és szállítási előírások miatt. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy mi lesz a 250.000 Ft összeggel, az hova 
kerül, mibe lesz beforgatva. 

Dávid István polgármester   elmondta,, hogy az befizetésre kerül, az önkormányzat 
számlájára. 

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy ő is, és a közfoglalkoztatott dolgozók is jelezték 
polgármester felé régebben, hogy amennyiben a fűkaszák, fűnyírók selejtezésre kerülnek, 
szeretnének azokból vásárolni. Nem tartja elfogadhatónak, hogy 2 embernek adtak oda mindent, a 
többiek pedig nem is tudtak a lehetőségről. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy ezek az eszközök megvoltak hirdetve, ezekből 
vásároltak is. A kazán is ebbe a selejtezési jegyzőkönyvbe volt felvéve, azt is sikerült értékesíteni. A 
fűkaszák 5000 Ft-ért voltak meghirdetve, alkatrésznek, azokért két fő jelentkezett.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy arról volt szó, ha ezek az eszközök selejtezésre 
kerülnek, akkor értesítik a dolgozókat. Ő is szeretett volna egy fűnyírót vásárolni, nem tudja, hogy 
ez hogyan lett meghirdetve.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy ez már több mint egy éve történt, egy évvel 
ezelőtt kerültek ezek az eszközök leselejtezésre. A leselejtezett eszközök között csak bozótírtó volt, 
fűnyíró nem.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy tisztában van vele, hogy mik voltak a 
leselejtezett eszközök között, látta, mikor azokat javították.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, meg kell kérdezni mindenkit, hogy esetleg ki 
szeretne vásárolni, mert később csak kellemetlenség van belőle. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy ezek az eszközök meghirdetésre kerültek, ki 
voltak plakátolva.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy a leselejtezett fűkaszák alkatrészeit nem 
lehetett volna -e felhasználni? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy pont a bozótírtók voltak azok a gépek, amelyek 
nem voltak javíthatóak gazdaságosan. Erről jegyzőkönyv is készült, a szakvéleményt a selejtezéshez 
is csatolni kellett.  



Kiss András képviselő   elmondta, hogy mindent meglehet javítani, de nem biztos hogy 
gazdaságos a javítás.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy ezek az eszközök mikor kerültek 
selejtezésre? 

Dávid István polgármester  elmondta, hogy a tételek között van olyan is, ami pár éve került 
selejtezésre, de nem került értékesítésre. A tavalyi selejtezésből is került bele pár dolog, illetve most 
lett beleírva minden olyan eszköz, ami selejtezésre került. Van benne sok bontott alkatrész is.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy ha valami a jövőben selejtezésre kerül, a 
kellemetlenség elkerülése végett, meg kell kérdezni a dolgozókat, nem-e szeretnének vásárolni. 

Kiss András képviselő   elmondta, hogy minden dolgozó meg lett kérdezve, összesen két fő 
jelentkezett rá.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
4 0 / 2 0 2 2 . ( V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

f e l e s l e g e s s é  v á l t  v a g y o n t á r g y a k  é r t é k e s í t é s é rő l ,  i l l e t v e  
s e l e j t e z é s é r ő l  

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
feleslegessé vált vagyontárgyakat értékesíti, az értékesítésre nem alkalmas 
vagyontárgyakat kiselejtezi és azok megsemmisítését rendeli el. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 8 napon belül 

XIV. N A P I R E N D 

Tárgy: Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása a Szuha-patakra 
vonatkozó kezelői feladatok ellátásáról. 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy nem kapott írásos tájékoztatást a testületi ülés 
időpontjáig. Telefonon sikerült beszélnie az illetékes szakemberrel, aki elmondta, hogy nagyon 
sajnálja, hogy nem küldött beszámolót, de nem tud mit írni. Nagyon kevés anyagi forrással 
rendelkeznek, nincs rendelkezésre álló alkalmazott sem, már közfoglalkoztatottakat sem 
alkalmazhatnak. Nem tudta megmondani, hogy az idei évben mire lesz lehetőség, de ha bármire 
lesz, akkor fognak intézkedni.  

Bukovenszki Jószefné képviselő  elmondta, jó lenne ha intézkednének, mert a Szuha-patak 
lassan már megszűnik, annak helyén már most is csak gaz van.  

 



POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA 

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

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

Dávid István polgármester   elmondta, hogy Bukovenszki Józsefné képviselő hozott be neki 
egy cikket, háztartási használt olaj gyűjtésével kapcsolatban. Talált egy olyan céget, aki hajlandó 
gyűjtőedényt kihelyezni, melyben gyűjtik és két hetente elszállítják használt háztartási olajat. A 
Simon-udvarban kerül majd elhelyezésre ez a gyűjtőedény, minderről a lakosság értesítése 
megtörténik 

Elmondta, hogy egy másik levelet is hozott be Bukovenszki Józsefné képviselő, melyet a képviselő-
testület nevében, az Izsó Miklós úti vízelvezetéssel kapcsolatban a múcsonyi településvezetésnek 
címzett. Kérte képviselő asszonyt, hogy legközelebb ne a képviselő-testület nevében járjon el, mert 
erre nem volt felhatalmazása, hanem legfeljebb a saját nevében. Egyébként is nem önkormányzati 
beruházásról van szó, hanem egy állami beruházásról melybe nem kellene az önkormányzatot 
belevonni. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat csak kérni tud a beruházótól és a kivitelezőtől, 
melyet meg is tett, de az utcában lakók is belefolytak az ügyintézésbe. Nagyon rossz helyzetben van 
Szuhakálló az Izsó Miklós úttal kapcsolatban, mert a vízelvezetés Múcsony irányába történik. A 
kivitelező a helyszínen egyeztetett Múcsony polgármesterével a probléma megoldásáról, de ahogy 
Szuhakálló, úgy Múcsony sem forrást biztosítani egy állami beruházáshoz. Nagy valószínűséggel a 
szuhakállói oldalon meg lesz csinálva az árok, a további részét nem tudja, azt Múcsonynak kell 
megoldania. Írt egy levelet, melyet továbbított Múcsony önkormányzata felé, az ügyet a testületi-
ülésen ott is tárgyalják, és a levélre választ kért.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy a két polgármesternek össze kellene fognia 
az ügyben. A vizet a Szuha-patakba Múcsony területén lehetne bevezetni, és elmondta, hogy 
kíváncsi lesz rá, hogy mire fognak jutni, mert régebben a katasztrófavédelem szakembere 
megmondta, hogy mit kellene csinálni.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy nem rajta múlik az összefogás, a járdát 
Szuhakálló csinálta meg Múcsony területén a buszmegálló felé.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy valamikor a másik oldalon is végig árok 
volt, nem tudja, hogy az miért lett betömve.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy régen volt ott árok, azt nem kellett volna 
betemetni, a gázvezeték építésénél nagyon sok áteresz tönkre lett téve a faluban.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, az Izsó Miklós út felújításával kapcsolatban, hogy 
eddig a páros oldalról volt szó, szeretne a páratlan oldalról is beszélni. Beszélt az egyik 
munkavezetővel, aki azt mondta neki, hogy nem tudja, hogy a páratlan oldalon lesz e valami 
átalakítás. Elmondta, hogy a tervezővel sikerült telefonon egyeztetnie, akivel abban maradtak, hogy 
személyesen beszélnek majd a helyszínen a problémáról, mert a polgármester nem engedte, hogy a 
tervtől eltérjenek. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy ő nem tervezővel beszélt, hanem a műszaki 
ellenőrrel.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy mióta megépült a buszmegálló azóta jobban 
befolyik a víz a portájára, előtte le tudták azt vezetni a két ingatlan között. Minden testületi ülésen, 
amelyiken részt vett, jelezte ezt a problémát. Elmondta, hogy kijött a műszaki ellenőr, polgármester 
beszélt vele, őt pedig nem hagyta, hogy egyeztessen vele.   

Dávid István polgármester   elmondta, hogy Csiklya András munkaidőben, engedély nélkül 
ment oda, ő pedig Múcsony polgármesterével beszélt meg egy találkozót, valamint a műszaki 



ellenőrrel. Elmondta, hogy Csiklya András már beszélt a műszaki ellenőrrel a saját problémájáról, 
és ő úgy gondolta, hogy azért jött ki. hogy a vízelvezetést meg tudják oldani. Kihangsúlyozta még 
egyszer, hogy Szuhakálló csak kérhet ezzel kapcsolatban. Látta a terveket, a páratlan oldalon lesz 
árok. Csiklya András ingatlana előtt egy szikkasztó árok kerülne kialakításra, de ő ezt ellenzi, a 
következő ingatlantól pedig nyílt árok kerülne kialakításra. Ez állami beruházás, Szuhakállónak 
nincs ráhatása.  

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy sikerült volna elrendezni a vízelvezetést, de 
polgármester nem hagyta, hogy beszéljen a műszaki ellenőrrel. Kérdezte, hogy miért nem. 

Dávid István polgármester   elmondta, nem akarta azt, hogy a tervtől eltérően csináljanak 
bármit is, mert a lakosok abban az utcában soha nem értenek egyet. Ha most abban az utcában 
bármi olyat csinálnak, ami nincs benne a tervben, arra úgyis azt mondanák, hogy a polgármester 
beleegyezésével történt, és ő ebben nem akar részt venni.   

Csiklya András RNÖ elnök   elmondta, hogy ő csak annyit kérdezett, hogy van-e más 
megoldás a szikkasztó gödrön kívül. Azt mondták neki, hogy van más megoldás, polgármester 
pedig annyit mondott, hogy ragaszkodjanak a tervhez.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy megkérdezte tőle, hogy miért nem fogadja el azt 
a megoldást, ami a tervben van. Azt mondta a műszaki ellenőr, hogy vízlevezető-rácsot tesz rá, 
mert nincs meg a mélysége, hogy csövet tegyen le, rácsos elvezetéssel tudták volna megoldani. Úgy 
jött el onnan, hogy azt mondta a műszaki ellenőr, hogy három ingatlan előtt meg lesz emelve az út 
széle, a padka, hogy onnan az útra folyjék el a víz. Ebben az esetben a kapubejáró előtt lesz egy 
bukkanó, amin keresztül kell menni.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy ha az útra folyik a víz, akkor a másik oldalra 
fog átfolyni.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy azért mondta, a műszaki ellenőrnek, hogy ezzel 
ő nem foglalkozik mert nem ő a kivitelező. Azt kérte, hogy azon az oldalon végig csináljanak egy 
árkot, de azt a választ kapta, hogy az nem megoldható.  

Drótos Sándor képviselő   kérdezte, hogy mélyítve lesz e az árok a páros oldalon. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy azon az oldalon az árok rendben van, az 
elvezetné a vizet, csak nincs hova. A páratlan oldalon kellene megoldani az árok kérdését, mert ott 
régen volt árok, csak be lett temetve. Ki is hívta a gázszolgáltató képviselőjét, hogy nézzék meg a 
bekötést, mert ha az árok kialakítása zavarja azt, akkor saját pénzből is kifizetné a süllyesztés 
költségét, hogy az rendben legyen.   

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy Fignár Gergő alpolgármester milyen 
előadást tartott a közmunkásoknak?  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a kurityáni iskolában volt előadása, melyhez 
kérte az önkormányzat segítségét fotók készítéséhez. Az embereket, az előadást fényképezték.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy a lebontott vasútállomás alatt van egy 
óvóhely, az kihez tartozik. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy az a katasztrófavédelemhez tartozik, annak 
elviekben egy működő polgárvédelmi létesítménynek kellene lennie. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy azt jó lenne ellenőrizni, hogy milyen 
állapotban van.  



Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy ki kaszálta le a temetőt? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy Zelena Illés nem vállalta el a temető kaszálását 
idén. Kiss András és Drahos László végzi idén ezt a munkát, megbízási díjért. A temető az egyházé, 
a ravatalozó felújítására sem tud pályázni az önkormányzat. 

Drótos Sándor képviselő   kérdezte, hogy lesz-e az évben közmeghallgatás. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a munkatervben november hónapra van 
tervezve, de van fogadóóra, bármikor jöhetnek a lakosok és kérdezhetnek tőle. 

Kiss András képviselő   kérdezte, hogy sikerült e szakácsot találni a falunapi rendezvényre. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy igen sikerült, és lassan meg kell beszélni a 
rendezvény részleteit.  

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
4 1 / 2 0 2 2 . ( V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a  p o l g á r me s t e r i  j e l e n t é s rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített 
polgármesteri jelentést tudomásul vette és azt elfogadta. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

XV. N A P I R E N D 

Tárgy: Indítványok, javaslatok 

Előadó: Dávid István 
              polgármester 

Dávid István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat mérlegében jelentős tétel, az évek 
alatt felhalmozódott, a különböző végrehajtási cselekmények lefolytatása, megindítása után is 
fennálló, behajthatatlan követelések összege, mely az önkormányzat gazdálkodási körülményeire, 
az elvárt bevétel szintjén jelentős torzító hatással bír.  

Ezek közül az egyik legjelentősebb a közkifolyók használata utána vízdíj-tartozás, mely a vezetékes 
ivóvízzel nem rendelkező háztartások által, negyedévente fizetendő díjátalány (30 liter/fő/nap 
alapulvételével, az érvényes szolgáltatói díjjal számolva). A fizetésre kötelezettek körének jelentős 
része nem rendelkezik végrehajtható jövedelemmel, a tartozás nagyságrendje nem éri el az ingó-, 
vagy ingatlanvégrehajtás elrendelésének értékhatárát. 

Foganatosított intézkedések: 

− fizetési felszólítás (többszöri), 

− részletfizetési engedmény az önkéntes teljesítőknek, 



− végrehajtható jövedelemre irányuló letiltások (munkabér, közfoglalkoztatási, bér, 
nyugellátás) 

− bírósági végrehajtónak átadás, 

− 2015. április 1-jét követően a természetbeni lakhatási támogatás, a tartozás rendezésére, 

− ivóvízdíj-támogatás bevezetése. 

Minderre tekintettel javasolta, a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, és a közkifolyó használati vízdíj támogatása 
megszüntetésével a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítását. 

Mivel a vízdíjtartozás jogcímén fennálló követelések esetében az önkéntes teljesítésre való felhívás 
nem vezetett eredményre, a behajtható követelés a behajtással kapcsolatos várható költségek a 
követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy behajthatatlannak minősülnek, javasolta azok, a 
követelések elengedésének eseteiről szóló 9/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) a)-c) 
pontjain alapuló törlését. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy akik minimálisan fizetnek, azok számára is 
eltörlése kerül -e a díjfizetési kötelezettség? 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy ha eltörlésre kerül a díjfizetési kötelezettség, 
akkor ez minden felhasználóra vonatkozik. Ha ez mégis negatív folyamatokat indítana el, akkor van 
lehetőség a díjfizetési kötelezettség visszaállítására. Év végével az étkezési térítési díj-tartozás 
kérdését is felül kell vizsgálni 

A javaslattal a képviselők egyetértettek. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő- az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX 13. § (1) bekezdés 11) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
követke z őket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati 
rendelet 
a) 2. § (5) bekezdése, 
b) 3–9. §-a, 
c) 1. melléklete, 
d) 2. melléklete. 



2. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.” 

3. § 

Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
a) 1. § (3) bekezdés d) pontja, 
b) 6. § (2)–(6) bekezdése, 
c) 3.a. melléklete. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 
 
 
Dávid István              Dr. Herczeg Tibor  
polgármester               jegyző 
                   címzetes főjegyző 

Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz  

1. § A közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
díjmegállapításra és díjfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezését tartalmazza. 

2.§ Adatváltozás bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásokat tartalmaz. 

3.§ A közkifolyó használati vízdíj támogatásra vonatkozó, hatályon kívül helyező 
rendelkezéseket tartalmaz. 

4.§ Hatályba lépétető rendelkezéseket tartalmaz. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
4 2 / 2 0 2 2 . (V . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

ö n k o rm á n y z a t i  k ö v e t e l é s e k r ő l  v a l ó  l e mo n d á s r ó l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a követelések elengedésének 
eseteiről szóló 9/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rend.) alapján, 
a vízdíj-tartozás jogcímen fennálló követeléseiről, a 2022.05.31-i nappal nyilvántartott, 
a közkifolyók használata után, önkormányzati rendeleti szabályozás fizetendő lakossági 
díjtartozásról lemond. A követelés törlésének jogcíme: Rend. 2.§ (1) a-c). 

felelős: jegyző 
határidő: 2022. 05.31. 



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

k. m. f. 

 

 

 

Dávid István                         Dr. Herczeg Tibor 
polgármester                          jegyző 
                  címzetes főjegyző 



Borsod-Abaúj-Zemplén megye  SZUHAKÁLLÓ  község 

 
Szuhakálló község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
2022. május 26. napján 

megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: 

a. jegyzőkönyve, 
b. tárgysorozata: 
c. határozata: 28; 29; 30; 31; 32; 33, 34, 35; 36; 37; 38; 39; 40; 

41; 42 
d. rendelete: 3; 4; 5 
e. meghívója 
f. napirendi előterjesztései 
g. jelenléti íve 

 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

 
Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2021. 
évi tevékenységéről. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

2.  
A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3.  

Tájékoztatás Szuhakálló község közegészségügyi 
helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; 

védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) 
működéséről. 

Dávid István 
írásban polgármester 

4.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

5/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5.  
Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

beszámolójának, zárszámadási rendeletének elfogadására. 
Rendeletalkotás. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

6.  A 2021. évi ellenőrzési jelentés 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a 2021. év folyamán önkormányzati támogatásban 

részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolóinak jóváhagyására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

8.  
Beszámoló a 2021. évi Start-munkaprogram 

végrehajtásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

9.  

Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői 
beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége 
esetén, a pályázati eljárás megismétlésére, intézményvezető 

megbízására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

10.  
Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 

2022/2023. tanévre. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 



11. 
Javaslat hozzájárulásra, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő 

önkormányzati csatlakozásokhoz. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

12. 

Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai 
játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, 

MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának 
támogatásából megvalósítandó eszközbeszerzéshez, az 

ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

13. 
Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére, 

illéetve selejtezésére. 
Dávid István 

polgármester 
írásban 

14. 
Az ÉVIZIG tájékoztatása a Szuha-patakra vonatkozó 

kezelői feladatok ellátásáról 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

15. Indítványok, javaslatok 

Szuhakálló, 2022. június 08. 

 Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

  címzetes főjegyző 



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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I I .  NA P I R E ND  

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

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
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. 

Szuhakálló, 2022.05.17. 

 

          Dávid István sk. 
            polgármester 
 
 

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


 

 

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

Szuhakálló 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 
Szuhakálló község Önkormányzata 

 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról. 
 
 
1. Szuhakálló község demográfiai mutatói 
 
A település lakosságszáma 2021. december 31-én: 999 fő, melyből 479 fő férfi és 520 nő. 

 
A lakosság korcsoportos megoszlása: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A településen 217 fő 0-18 év közötti lakos élt az értékelés időszakában, (2020-ban: 219 fő; 2019-
ben: 216; 2018-ban: 218 fő; 2017-ben 215 fő; 2016-ban 211fő; 2015. évben 201 fő; 2014. évben 
209 fő; 2013. évben 213 fő; 2012. évben 222 fő; 2011 évben 221 fő). 

 

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

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. beiskolázási támogatás. 

 

B./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

1. gyermekjóléti szolgálat. 
 

A.1.) 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2021. december 31-én 59 fő kiskorú és 7 fő 
nagykorú, nappali tanulmányokat folytató részesült, összesen: 66 fő. Ez összesen 29 családot 
érintett.  

A támogatás megállapítására irányuló kérelmek közül 1 fő elutasításra került, a jogosultsági 
kritériumoknak való meg nem felelés (jövedelmi- és vagyoni viszonyok) miatt. 

Év Fő 

  

0-2 22 

3-5 36 

6-14 105 

15-18 54 

19-60 571 

61- 211 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére, egyszeri támogatás 
jogcímén 2021. év folyamán 840.000.- Ft került kifizetésre. 
 

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

 

Korcsoport 
(év) 

- 5 6-13 14-17 18 - Összesen 

Gyermekek 
száma 

13 32 14 7 66 

 

 

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. 

 
A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) szuhakállói 

lakóhelyű gyermekek, tanulók létszáma, 2021. október 1-jén. 
 

 
2021.10.01. 

óvodás ált.isk. 
Közép 

isk. 
Össz. 

HH 7 30 11 48 

HHH 0 6 0 6 

Összesen 7 36 11 54 
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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, 33 fő óvodás, és 52 fő általános 
iskolás korú 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 
Általános 
iskolások 

Óvodások Összesen 

50% kedvezmény 6 0 6 

100% kedvezmény 41 28 69 

Teljes díjat fizetők 5 5 10 

Összesen: 52 33 85 

 
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 3/2016.(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. 

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. 
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A szünidei étkeztetés az önkormányzat  fenntartásában üzemelő Szuhakállói Községi Konyháról 
kerül biztosításra. 

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 45 1 45 

Óvoda 0 0 0 

Általános iskola 52 8 433 

Gimnázium 52 0 0 

Szakközépiskola/szakgimnázium 52 2 108 

Szakiskola 52 0 0 

Összesen 253 11 586 

 
 
Beiskolázási támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 

A helyi lakóhelyű általános iskolások (78 fő), középiskolai tanulmányokat folytatók, valamint a 
főiskolai, egyetemi képzésben részt vevők (38 fő) számára, összességében 116 fő részére, 15.000 
Ft/fő összeggel összesen 1.740.000. Ft került kifizetésre, önkormányzati rendelet alapján, 
beiskolázási támogatás jogcímén.  
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2000-ben indult el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, melyhez 
Szuhakálló önkormányzata 2021-re 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 4 fő részére; összesen 100.000 Ft került 
kifizetésre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás jogcímén, 
önkormányzati saját forrásként. 

 

Tankönyvtámogatásban és Bursa Hungarica támogatásban részesülők számának 
megoszlása és a ráfordított kiadás 

 

 
Általános 
iskolások 

Közép- 
és felsőfokú 
képzésben 
résztvevők 

Bursa 
Hungarica 

Összesen 

Fő 78 38 4 120 

Összeg 
(Ft) 

1.170.000. 570.000. 100.000. 1.840.000. 

 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
 
Szuhakálló 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, 
jegyző, családgondozó) törekszenek az együttműködésre. Mivel kis lélekszámú településről van szó, 
a személyes kapcsolatok nem elhanyagolhatóak. 
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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. Szuhakálló önálló védőnői körzet. 

2021-ben 12 várandós kismamát (2020-ban 8 fő) - akik közül egészségügyi okok miatt 6 fő volt 
veszélyeztetett, és 6 újszülöttet (2020-ban 6 fő) gondozott a védőnő. 

A helyi jelzőrendszer tagjai között mindennapos a kapcsolat. A jelzőrendszer megfelelően működik. 

2021-ben a védőnőnek nem kellett intézkedést kezdeményeznie a gyermekjóléti szolgálat ill. a 
családgondozó irányába (2020-ban 1 kezdeményezés volt). 

A jelzések többnyire a családok életviteli és a szülők alkohol problémái miatt történnek. 2021-ben 
nem volt ilyen jellegű, védőnő által észlelt komolyabb probléma. 

Minden évben előforduló és sajnos visszatérő jelentősebb probléma, az oktatási intézményekben 
jelentkező fejtetvesség.  

A fejtetvesség kezelésének jogszabályi alapjait elsősorban az egészségügyről szóló törvény, illetve a 
törvény végrehajtása tárgyában kiadott 18/1998. (VI. 3.) NM (járványügyi) rendelet szabályozza. 

A védőnő által végzett tisztasági vizsgálat az oktatási intézményekben évente kötelezően 3 
alkalommal történik. Mivel ez a szám elég alacsony, a jelzőrendszer tagjainak szoros 
együttműködése és a folyamatos információcsere tudja biztosítani szükség szerint a soron kívüli 
szűréseket.  

A szűrések a személyiségi jogok védelme miatt, egyesével az orvosi szobában ill. elkülönített 
helyiségben történnek. A megelőzés érdekében a vizsgálat kiterjed a tetvesnek talált személy 
közvetlen környezetére, illetőleg az ott élő és vele rendszeresen érintkező személyekre is 
(családtagokra, lakó és tanulótársakra). Zárt közösségekben (óvoda, iskola) elszaporodása az 
életfeltételeket súlyosan zavarja. A szülők tájékoztatása bizalmasan történik. A tetűirtásra és a 
visszafertőződés megelőzésére szolgáló eljárásokról részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást, illetve 
az önkormányzat által folyamatosan biztosított tetűirtó szert is kapnak. 

A szülő által elvégzett kezelés hatékonyságát a védőnő ellenőrzi és igazolást ad, hogy a gyermek 
közösségbe mehet. 

Lényeges a szülői értekezleteken a szülők részére általában az iskola - egészségügyi munkáról, ezen 
belül a tisztasági vizsgálatok éves rendjéről, a megelőzésről, a kiszűrt gyermekek szülei értesítésének 
módjáról történő tájékoztatás. 

A tetvesség elleni védekezés hatékonysága és a fejtetvesség aktuális helyzetének javítása érdekében 
az oktatási intézményekben és a szülők körében is folyamatos egészségnevelés történik, melynek 
során szóba kerül a fejtetű biológiája, terjedési módja és a védekezés lehetőségei is. Ez a kérdés 
nagyon fontos, mert az erre vonatkozó ismeretek hiányosak. A fejtetvesség elterjedésében ugyanis 
szerepet játszik az is, hogy az idősebb generáció már elfelejtette, a fiatalabb pedig esetleg még 
sohasem találkozott ezzel a kellemetlen élősködővel. 

A felnőtt korosztály személyes tapasztalatainak hiánya miatt tehát nem veszi észre, ha a gyermek az 
óvodából, az iskolából vagy a nyári táborból tetvesen érkezik vissza és a közösségbe tetvesen 
engedik el. 

Felvilágosítást kapnak arról, hogy a fejtetvesség aránylag könnyen és gyorsan megszüntethető, de 
egyúttal arra is felhívják a figyelmüket, hogy ez kizárólag a gyerek hajának tetű- és 
serkementességével biztosítható. 
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Lényeges szempont a megelőzés kérdése, különösen akkor, ha a közösségben fejtetvesség 
tapasztalható.  

Az jelzőrendszer tagjai és a szülők közreműködésével és együttműködésével a településen ez a 
probléma viszonylag jól orvosolható, tendenciájában 1 - 2 család körében visszatérő jelenség. 

Véleménye szerint a szuhakállói lakóhelyű gyermekek, általánosságban ápoltak, ruházatuk tiszta, 
higiéniájuk megfelelő. Problémák 1-2 család gyermekeinél jelentkeznek visszatérően, mely 
negatívan befolyásolja a közösséget. 

 
 

A közoktatási rendszer jelentős átalakulása valósult meg 2013. évben. A településen működő 
köznevelési intézmények közül az általános iskola állami fenntartásba került - jogszabályi változás 
kapcsán -; míg az óvoda – önkormányzati döntés alapján – Kazincbarcika város kizárólagos 
fenntartásában működik. A köznevelési intézmények által ellátott gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenység intézményi értékelése így nem képezik részét a jelen átfogó értékelésnek. 

 
 
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 1 esetben került 
sor; 

− a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében, a gyermek családi és utónevének 
megállapítására 1 esetben került sor, 

− a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítésére 2 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 környezettanulmányok készítése miatt kereste meg 
hivatalunkat, 2021-ben. 

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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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 

Szuhakálló bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Ugyanakkor szoros, élő a kapcsolat a 
Kazincbarcikai Rendőrkapitánysággal és a Sajókazai Rendőrőrssel.  

A Rendőrkapitányság Szuhakálló község közbiztonsági helyzetéről szóló éves beszámolókban, 
rögzíti: „Kiemelt feladatként kezeljük továbbra is a fiatalok, a gyermekkorúak, az idősek és 
egyedül élők fokozott védelmét. Felmértük a veszélyeztetettek körét, s a körzeti megbízottak, 
valamint a nyomozók feladata a kapcsolattartás.” 

Fentiek mellett, fokozott figyelmet igényel a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, a rendőri szervek 
részéről, a fiatalkorú bűnelkövetés prevenciója, megelőzése. „Az iskolarendőr folyamatosan tartott 
az osztályfőnöki órákat a közlekedésbiztonsági felvilágosító előadásokat, elsősorban az alsó 
tagozatos gyerekeknek.” 

 

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 
Gyermek-védelmi 

kedvezmény 
Bursa 

Hungarica 
Beiskolázási 
támogatás 

Intézményi 
gyermekét-

keztetés 

Ft 840.00 100.000 1.840.000. 1.172.599 

Összesen 3.952.599 

Önkormányzat 
2021. évi összes 

működési 
kiadása 

227.463.091 

*a védőnő által ellátott feladat költségei nem kimutathatóak. 
 
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 
A településen 2011. március óta működő Polgárőr Egyesület, 2021. év folyamán tényleges 
tevékenységet nem végzett, az Egyesület megszünése folyamatban van. 

Fontos feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése, mely elsősorban a 
szereplők szakmai felkészültségének, együttműködésének, hozzáállásának, tenni akarásának 
függvénye. 
 
Szuhakálló, 2022. május 17. 
         Dr. Herczeg Tibor 
          jegyző 
         címzetes főjegyző 



                           Tisztelt Képviselő Testület! 

 

  Statisztikai adatok tükrében kívánom bemutatni körzetem 

egészségügyi állapotát a 2021-es évben. 

 

  A körzet  páciens létszáma 2021-ben 1674 fő volt. 

 

 Gyógykezelt betegek száma :   

 Összesen :                              15464 

 Rendelésen:                           15342 

 Lakáson hívás:                             16 

 Látogatás:                                    18 

 Telemedicinális ellátás:                 98 

 

 Szakvizsgálatra ill. gyógyintézetbe utalt betegek: 

 

 Kiegészítő vizsgálatra: 

 labor,EEG,Rtg,stb/ :                      323 

 Egyéb szakrendelés :                   1107 

 Szakrendelés összesen:               1498 

 Kórházi felvétel  /azonnali/:            68 

 

 

  2022-ben táppénzes állományban lévők száma: 871 fő. 

 Ennek főbb okai: COVID, Felső-légúti megbetegedés, 

gyomor-bél panaszok, illetve sérülések. 



          Elhunytak száma:                    29 

 Oka 

 Keringési betegség:                          14 

 Daganatos betegség:                           7 

 Alkoholos májbetegség miatt:            3 

 Baleset:                                               3 

 Öngyilkosság:                                     0 

 COVID                                                       2 

 

 

    Ápolónői munka: 

 Látogatások :                                     8 

 Rendelői ellátás:                           1632 

 Egyéb ellátás:                                 812 

 Összes ápolónői ellátás:               2452 

 

 

   Gondozott betegek: 

 Idegrendszeri, gerinc , egyéb:         88 

 Daganatos:                                       10 

 TBC:                                                 0 

 Hypertónia és szövődményei / Infarktuson átesettek/:       572 

 Vesebetegség:                                                                       19 

 Diabetes és szövődményei:                                                 149 



 Mozgásszervi /gerinc, ízület, csontritkulás/:                       266 

 Máj és epekő betegség:                                                         

101 

 Pszichiátriai:                                                                          76 

 Tüdőbetegség /Obstructív, allergia/:                                     47                                                                                                              

 Egyéb /endokrin,szem, nőgyógy, stb/:                                  

104 

 Összesen:                                                                            

1432 

 

Szűrések: 

  

 Hbg 1Ac / Diabetes / és INR  / Syncumár /szűrésre továbbra 

is  a laborba kell küldenünk a betegeket. 

 Nőgyógyászati  és Mammográfiai szűrés szervezett formában 

továbbra is történik Kazincbarcikán is és Miskolcon is. 

 Vérnyomás ellenőrzést végeztünk minden rendelésen. 

 Véradás évente 3x történik a társközségekkel karöltve. 

 

 

   A 2022-es évben nagyon sok munkát és terhet rótt ránk a 

COVID járvány. A védőoltások beadásából én is és 

asszisztenseim is aktívan kivették a részüket. 

  Ennek köszönhetően rendelőnkben 943  COVID elleni 

védőoltá lett beadva.  

Ősszel az influenza védőoltások is rendben  lezajlottak. 



  Szeretnénk ezúton is köszönetünket kifejezni az 

Önkormányzat segítségnyújtásáért, melyet a betegek oltásra 

szállításában nyújtottak. 

 

Személyi kérdések: 

 

 Munkatársaimmal korrekt, egymás tiszteletén és elismerésén 

nyugvó a kapcsolatunk. Az önkormányzattal, a védőnővel, 

családsegítővel, otthonápolási szolgálattal, gyógyszertárakkal, 

szakmai felettesekkel jó a munkakapcsolat. 

A nővérekkel a szükséges tanfolyamokat teljesítjük. Az 

ügyeleti ellátásban már nem veszek részt. 

 

 

 

 Az iskolások-óvodások ellátása meghatározott rendben 

történik, erről részletes védőnői beszámolót hallhatunk. 

 Azél egészségügyi minisztérium rendeletének megfelelően a 

fali karos csapok beépítése ebben az évben már sikeresen 

megtörtént.     

  Kisebb beszerzések történtek. / EKG gép, irodai 

felszerelések, számítógép korszerűsítéséhez szükséges 

fejlesztések, munkaruhák, papucsok cseréje /. 

 Az egészségügyi miniszteri rendeleteknek megfelelően 

minden hónapban adatbázisunkat frissítjük, ezzel is 

megfelelve a követelményeknek. 

 



 Napi on-line kapcsolatban állunk a kazincbarcikai laborral. 

Így naprakészen láthatjuk  betegeink laborleleteit. Hiányoljuk 

a barcikai kórház megszüntetett ügyeleteit: sebészet, 

szemészet, fül-orr-gégészet és sajnos gyermekgyógyászat! 

 

Bízunk benne, hogy a későbbiekben a többi ügyeleti ellátás is 

újraindul és jó változások történnek az egészségügyben. 

  

Szuhakálló, 2022.04.26. 

                                                 Tisztelettel: 

 

                                                                                             Dr Jeviczki Simon 

 



 

 

 

Szuhakálló Önkormányzat 

Védőnői Szolgálat 

3731 Szuhakálló 

Bajcsy - Zsilinszky út 2. 

Tel. : (48) 352 - 056 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 

működéséről 
(2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Barnáné Várnai Enikő 

                                                                                                         védőnő 

 

 



 

 

Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Személyi feltételek: 

 

A körzet védőnői teendőit, Barnáné Várnai Enikő látja el. 

 

A tanácsadások rendje: 

 

Csecsemő és terhes tanácsadás: (önálló védőnői és orvossal tartott) minden 

héten kedden 8 órától 13 óráig. 

Iskola - óvoda nap: minden héten szerdán 8 órától 11 óráig. 

Nővédelmi tanácsadás: heti 2 alkalommal 1-1 órában van. 

 

A területi védőnői munkát a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szabályozza, 

hivatásomat eszerint gyakorlom. 

 

A védőnő feladatai a következők: 

 

1. nővédelem - területén közreműködik, tanácsokat ad az 

egészségnevelésben, segíti a nők anyaságra való felkészítését, részt vesz a 

szűrővizsgálatok szervezésében (mammográfia), elvégzésében 

(méhnyakszűrés) 

 

2016 -ban az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala által működtetett 

„Pilot jellegű szűrőprogramok (mint a méhnyakszűrés is) kiterjesztésének 

támogatása” című project lezárult. 

A project keretében, 2015 -ben elvégeztem a méhnyakszűrés végzésére 

jogosító képzést.  

A képzés elvégzése a területi védőnői ellátásról szóló 49/2014. (V.21.) 

ESzCsM rendelet, 2015. október 1-től hatályba lépő módosítása szerint, 

2018. 12.31 -ig minden védőnő számára kötelező volt. 

 

Mivel a képzés elvégzése megtörtént, az Önkormányzat támogatásával, 

2016.06.08 -tól, az OTH által, a szűrendő célcsoportnak kiküldött meghívók 

megérkezése után, elindult a körzetben, védőnői ellátás keretében a szűrés. 

 



 

 

Szűrendő célcsoport a 25-65 évig terjedő nők, akiknek 3 éven belüli érvényes 

cytológiai eredményük nincsen. 

 

Elindulása óta az összes érintett szuhakállói női lakos, meg lett látogatva, 

tájékoztattam őket  a  kenet vétel menetéről, jelentőségéről és a helyben való 

elvégeztetés lehetőségéről. 

 

A látogatások során akiknél összetettebb probléma derült ki, a háziorvoshoz 

vagy nőgyógyász szakorvoshoz lettek irányítva. 

 

Többen is jelezték, hogy annak ellenére, hogy felkerültek a listára, 

rendszeresen járnak nőgyógyászati magánrendelésre, 1 éven belüli érvényes 

eredményük van. 

 

 A lista frissítése, a látogatások, a minták levétele, továbbítása, értékelése és a 

tovább gondozás folyamatos. Az eddigi eredmények többnyire negatívak. 

 

2. várandós anyák gondozása 

3. gyermekágyas és szoptatós anyák gondozása 

4. 0 - 7 éves korú gyermekek gondozása 

5. tanköteles korú gyermekek gondozása 

6. családgondozás 

 

A védőnő munkájának célja: a családok egészségének megőrzésére, segítésére 

irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az 

egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. 

 

A védőnő munkaterülete a védőnői körzet, munkahelye, az önkormányzat 

által az anya és gyermekvédelem céljára kialakított tanácsadó. 

 

A körzeti védőnői szolgálatról szóló 5/1995. (II.8.) NM. rendeletében 

meghatározott feladataimat: 

 

a. a tanácsadóban 

b. családok otthonában 

c. közösségi programokra alkalmas helyen végzem, azon családok körében, 

ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0 - 16 éves korú gyermek él. 

 

Családgondozás területén feladatom a gondozott családban előforduló egészségi, 

mentális és környezeti veszélyeztetettség felmérése és megelőzése. 

 



 

 

Az ellátott, gondozott családok száma: 58 

 

A védőnői nyilvántartás szerint a 2021 év végi összesítés alapján a gondozottak 

száma a következőképpen alakult: 

 
2021 évben gondozottak fő Veszélyeztetett 

összesen 

Eü. Ok 

miatt 

Szociális ok 

miatt 

Eü.-szoc.ok 

miatt 

Várandósok 12            6 6 0 0 

0 - 11 hónaposak 8 0 0 0 0 

12 - 35 hónaposak 16 1 1 0 0 

3 - 6 évesek 38 4 4 0 0 

 

A körzeti védőnői teendők feladataival párhuzamosan kerül ellátásra az óvodai 

és az általános iskolai munka.  

 

Napi munkámról munkanaplót írok, a gondozási - tanácsadó tevékenységeket 

törzslapokon dokumentálom, nyilvántartókat vezetek, a mindennapi 

tevékenységekről számszerű napi, havi, éves a feladatnak megfelelő 

dokumentáció készül. 

 

Szakmai felügyeletemet és ellenőrzéseimet Dienes Krisztina kistérségi vezető 

védőnő, valamint Csősz Anita járványügyi felügyelő végzi folyamatosan. 

     

Az oktatási intézményekben végzett feladatokról külön jelentésben történik az 

adatszolgáltatás. 

 

A gondozottak a helyi körzeti háziorvoshoz - Dr. Jeviczki Simonhoz - ill. más 

körzetekbe (Múcsony, Kazincbarcika, Izsófalva) járnak tanácsadásra és 

vizsgálatokra. 

 

Egészségi állapotukat befolyásolja a szociális helyzetük. A gondozottak közül 

sokan hátrányos helyzetű családokban élnek, ahol a szülők többsége 

munkanélküli. Megélhetésüket szociális ellátások képezik (szociális segély, 

jövedelempótló támogatás, családi pótlék, gyes). 

 

A családok anyagi helyzete nem teszi lehetővé az egészséges táplálkozást, a 

gyógyszerek kiváltása is problémát jelent. A védőoltások végrehajtásánál ezen 

okok többletmunkát jelentenek az elhúzódó betegségek és a szülői felelősség 

hiánya miatt. 

A kedvezőtlen helyzet miatt szemléletváltásra lenne szükség, ezért a családok 

rendszeres felvilágosítást kapnak családgondozás keretében, az oktatási 



 

 

intézményekben tartott előadásokon, illetve a tanácsadó helyiségben történő 

beszélgetések folyamán. 

 

Szociális tevékenység 

 

Folyamatos a kapcsolattartás a helyi önkormányzattal, intézményekkel (iskola, 

óvoda, családsegítő szolgálat). Rendszeresen folytatok megbeszéléseket ezen 

intézmények képviselőivel, ahol - több - kevesebb sikerrel - igyekszünk 

megoldást találni a mindennapi problémákra. 

 

Nővédelmi gondozás 

 

A gondozási körzet nő tagjainak gondozása prevenciós célból. 

 

A gondozás célja:  

- a reproduktív egészség megőrzése, fejlesztése,  

- pozitív családtervezés elősegítése,  

- a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek megelőzése,  

- népegészségügyi helyzet javítása. 

 

Folyamatosan történik a mammográfiai vizsgálatra behívottak tájékoztatása a 

szűrővizsgálat fontosságáról, tapasztalatok megbeszélése, emlő önvizsgálat 

hangsúlyozása családlátogatások keretében. 

 

A mammográfiai szűrésre, a behívottak bejuttatásához az önkormányzat 

kisbuszt szervez. Akinek eddig a beutazás gondot jelentett, segítséget kap. 

 

A várandós anya gondozása 

 

A várandósok látogatása terhességük ideje alatt 5 - 6 alkalommal történik 

személyenként, valamint szükség szerint. 

 

A várandós anya gondozását a terhes gondozásról szóló 33/1992. (XII.8.) NM 

rendelet alapján végzem. 

 

A gondozás célja: 

- az állapotos nő egészségének megőrzése, veszélyeztetettség és szövődmények  

  megelőzése, időbeni felismerése, szűrésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra   

  való felkészítés, 

- a magzat egészségének, fejlődésének és egészségesen való születésének  

  elősegítése. 



 

 

 

A várandós anya gondozása komplex egészségügyi tevékenység, szolgáltatás, 

amelyben részt vesz szülész - nőgyógyász, háziorvos, védőnő és a gyermeket 

váró nő. 

A terhes gondozás a területileg illetékes tanácsadó orvos és a védőnő közös 

feladata, amely térítésmentesen vehető igénybe. 

 
Várandós anya 2021 

Száma 12 

Veszélyeztetettek 

száma 
6 

Szaklátogatások 

száma 
12 

Tanácsadási 

forgalom 
83 

 

Újszülött gondozás 

 

Az újszülöttek látogatása 24 ill. 48 órán belül megtörténik, majd heti 

rendszerességgel ismétlődik. 

Munkám során gondozásba veszem az újszülöttet, vezetem az ellátásról szóló 

dokumentációt, tanácsot adok táplálásra, az újszülött, a csecsemő otthoni 

ellátására, gondozására vonatkozóan. 

Regisztrálom testi-lelki, szellemi, szociális fejlődését. Felismerem a kedvezőtlen 

változásokat, jelzéssel, illetve javaslattal élek a további ellátás érdekében. A 

kiszűrteket figyelemmel kísérem és szükség esetén segítséget nyújtok a 

rehabilitációhoz. Elvégzem az alapvető szűrővizsgálatokat, a mindenkori 

jogszabályok és módszertani ajánlások figyelembevételével. 

 

2021 -ben születettek száma: 6 fő 

 Ebből 37. gest. hét előtt és 2500 gramm alatt született: 0 fő 

   37. gest. hét után és 2500 gramm felett született: 6 fő. 

 

Anyatejes táplálás 

 

Az 1990. augusztus 1-ején kiadott WHO és UNICEF ajánlást elfogadva 

törekszünk arra, hogy lehetőleg minden csecsemőt kizárólag anyatejjel 

tápláljanak legalább 6 hónapos korig, ill. legalább 1 éves koráig kapjon 

anyatejet. Ennek érdekében tápszerreklámok a tanácsadóban nem találhatók. 

Családlátogatás alkalmával, támogató segítségnyújtással, tanácsadással segítjük 

az anyatejes táplálás arányának növelését, amely kiemelt feladat számunkra. 



 

 

 

Az anyatejes táplálás területén jelentős javulást értünk el, de nem lehetünk 

elégedettek. 

A hat hónapig tartó kizárólagos anyatejes táplálást 

nehezíti:  

               -   a környezet hatása, 

- régi táplálkozási szokások, 

- családi minta hiánya, 

- eltérő tanácsok (szakemberektől), 

- korai tápszerrecepthez jutás, 

 

segíti:      

               -   egységes irányelvek elfogadása, gyakorlása, 

- türelem a gondozottak felé, 

- minta nyújtása, 

- környezet meggyőzése, 

- indokolt esetben tápszer adása. 

 

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás 

 

Tanácsadás a háziorvos rendeléséhez igazodva hetente egy alkalommal van. 

 

A tanácsadáson önállóan végzendő feladataim: 

 

                -   testtömeg mérése                    

                -   testhossz mérése                     

                -   mellkörfogat mérése               

                -   fejkörfogat mérése                  

                -   vérnyomás mérése                   

                -   pulzus - számlálás 

                -   látásélesség vizsgálata 

                -   hallásvizsgálat (eszközös is) 

                -   vizeletvizsgálat 

                -   alapfokú reflex vizsgálatok 

                -   alapfokú ortopédiai elváltozások vizsgálata 

 

A hiányzó szűrések pótlása. Az észlelt elváltozások esetén a történések nyomon 

követése. Az előírt dokumentáció vezetése, jelentések. Egyeztetés a 

kezelőorvossal majd a további teendők megbeszélése. 

 

A védőoltásokkal kapcsolatos teendők: 



 

 

               -    az eredményesebb oltottság érdekében egészségnevelési                         

                    felvilágosító munka végzése, 

- tájékoztatás az oltás idejéről, helyéről az oltással kapcsolatos 

teendőkről, 

- szervezés, segítségnyújtás a lebonyolításban, 

- az oltóanyagok igénylése, tárolása, szállítása körüli feladatok, 

- dokumentálás és jelentési kötelezettségek. 

 

A minőségi munka érdekében folyamatos a kapcsolattartás a gondozottakat 

ellátó házi gyermekorvossal. 

 

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat 1 - 3 - 6 hónapos korban, illetve 1 éves 

korban és 6 éves korig évente írja elő az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet. 2017 

év szeptemberétől bővült a státusz vizsgálatok száma (2 - 4 - 9 - 15 - 18 hónap 

ill. 2,5 és 7 év). 1 éves korig havonta, illetve megjelenés alkalmával történnek a 

fejlettség nyomon követéséhez szükséges mérések. 

 

Otthonukban a csecsemőket havonta, a kisdedeket pedig kéthavonta látogatom 

meg, illetve sok helyen egyéni igények szerint még többször. 

 
0-11 hónaposak 2021 

Száma 8 
Veszélyeztetettek 

száma 
            0 

Szaklátogatások 

száma 
26 

Tanácsadási 

forgalom 
129 

 
12-35 hónaposak 2021 

Száma 16 

Veszélyeztetettek 

száma 
1 

Szaklátogatások 

száma 
           20 

Tanácsadási 

forgalom 
          156 

 

 

 

 

 



 

 

3 - 16 éves korosztály egészségügyi ellátása, jellemzői:   

 

 
3-6 évesek 2021 

Száma 38 
Veszélyeztetettek 

száma 
4 

Szaklátogatások 

száma 
26 

Tanácsadási 

forgalom 
109 

 

                   

                  -   egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

   -   megelőző jellegű 

   -   óvodában - iskolában történik 

   -   iskola egészségügyi ellátást háziorvos és védőnő    

       részmunkaidőben látja el 

 

Az iskola - egészségügyi tevékenység keretében az önállóan ellátandó 

feladataimat a 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet alapján végzem. 

Az ellátás megszervezése és feltételeinek biztosítása az intézmény 

fenntartójának (működtetőjének) feladata. 

Az óvodáskorú gyermekek évenkénti vizsgálata a módszertani irányelvek szerint 

történik.  

Az óvodás korúaknál csoportos szűrővizsgálat nincs. A 3 - 6 éveseket a 

betöltött 3 - 4 - 5 - 6 éves korban védőnői szűrővizsgálat keretében kell 

megvizsgálni. Akit szükséges szakorvoshoz irányítunk. 

Minimális követelmény az évenkénti vizsgálat a 2. - 4. - 6. - 8. évfolyamon, a 

védőoltások előtt illetve továbbtanulás esetében. 

 

Iskolában és óvodában végzett szűrővizsgálatok, védőoltások, tisztasági 

vizsgálatok 

 

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátása, egészségnevelő előadások tartása a 

nevelési - oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett terv szerint történik. 

 

A védőnő által önállóan végzett feladatok az iskolában: 

 

- a tanuló névsor alapján a törzslapok kiállítása, 

- részvétel a szűrővizsgálatokon, 

- oltóanyagok igénylése, 



 

 

- védőoltások előkészítése, kivitelezésben nyújtott segítség, 

- védőoltások dokumentációja, 

- látásélesség vizsgálata, 

- színlátás ellenőrzése, 

- hallásvizsgálat, 

- golyvaszűrés, 

- vérnyomásmérés, 

- egyéb szűrés: vizeletvizsgálat, testsúly -, magasság -, 

mellkörfogatmérés, 

- jelentések készítése, 

- egészségnevelés (előadások, részvétel a programokban). 

 

A 2020/2021 -es tanévben is nagy problémát jelentett a fejtetvesség, annak 

előfordulása és gyakorisága. Nagy hangsúly volt a megelőzésen és szűrésen, a 

fertőtlenítések elvégzésén. 

Nehezítette a munkát sok esetben a szülők passzív hozzáállása, illetve, hogy 

anyagi terhet jelentett egyes családok számára a fertőtlenítőszerek megvásárlása. 

Szuhakálló Község Önkormányzata vásárolt Pedex tetűirtó szert, melyből a 

rászoruló családoknak biztosítani tudta a kezeléseket. Azok a családok, ahol a 

fejtetvesség visszatérő probléma volt heti rendszerességgel ellenőrizve lettek. 

 

 

A 2020/2021 -es tanévben a körzeti védőnői munka mellett,  

                                                      

                                                     óvodában:      38 

                                                     iskolában:      94 

                                                     összesen:      132 

gyermek lett ellátva a háziorvossal együttműködve. 

 

2019/2020/2021 -es változások: 

 

2019 -ben a tanácsadó, az előtér és a mellékhelyiségek ki lettek festve. 

Az ablakokon lévő régi függönyöket újakra cserélték. 

 

2020 -ban új kartoték szekrény lett vásárolva. 

 

2021 -ben a régi nyomtató helyett egy új nyomtatót és skennert kaptunk, ami 

nagyban megkönnyíti a mindennapi munkát. 

Az Egészségügyi Minisztérium rendeletének megfelelően megtörtént a fali karos 

csaptelepek beépítése is. 

 



 

 

Továbbra is tervezett fokozatosan az elavult eszközök és a régi bútorok cseréje. 

 

 

Tervezett kiemelt munkaterületek: 

 

-  a Stefánia védőnői program mindennapi használata (a gondozottak adatainak 

folyamatos felvitele és a papír alapú dokumentáció helyetti számítógépes 

rendszer használata, mely korszerű és költségkímélő is) 

2016 -ban egy védőnői pályázat keretében, a védőnői szolgálat egy laptopot 

kapott, mely be lett üzemelve és rá került a védőnői program is, mindennapi 

használatban van. 

-  iskola - egészségügyi tevékenység - egyeztetett tervezet az iskolával   

   az egészségneveléssel kapcsolatosan, 

-  fejtetvesség megelőzése és a megfelelő kezelés elősegítése 

-  6 hónapos korig tartó kizálólagos szoptatás 

-  továbbképzéseken való részvétel, 

-  tanfolyamok szervezése (Baba - Mama Klub), 

- megadott lista alapján a 25 és 65 év közötti női lakosság méhnyakszűrése helyi 

szinten ill. szakorvoshoz küldve 

- mammográfiai szűrés szervezésében való közreműködés 

 

A 2021 -es évben nagyon sok többletmunkát és terhet rótt ránk a Covid járvány. 

Fokozottan oda kellett figyelnünk a fertőtlenítésre, a vizsgálatok előtti időpont 

egyeztetésre, a szabályok betartására. Ennek ellenére az ellátás folyamatosan és 

rugalmasan működött, a gondozottak is megszokták az időpont kérő rendszert. 

 

Feladataim eredményes ellátása érdekében továbbra is szorosan együttműködöm 

a háziorvossal, asszisztensekkel, iskola, óvoda vezetőivel, a családgondozóval és 

a polgármesteri hivatal dolgozóival, akiktől eddig is sok segítséget kaptam. 

Továbbra is igyekszem megőrizni a jó kapcsolatot a szülőkkel és 

gondozottakkal. 

 

Tevékenységemmel a jövőben is szeretnék segítséget nyújtani a gondozott 

családoknak, megfelelni a szakmai elvárásoknak és a védőnői szolgálatot 

fenntartó polgármesteri hivatal elvárásainak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a tájékoztató megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

 

 



 

 

Szuhakálló, 2021. május 15.                                                Barnáné Várnai Enikő 

                                                                                                          védőnő 



BESZÁMOLÓ A MÚCSONY KÖZPONTI ÜGYELET 2021. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fontos pillére a háziorvosi ügyelet. A háziorvosi ügyelet szűrő szerepe 

– amennyiben az megfelelően működik – jelentős mértékben tehermentesíti a kórházakat és a 

mentőszolgálatot. Ennek oka, hogy az ellátandó feladatok jelentős része nem sürgősségi jellegű, 

jelentősen magas az ügyeleti ellátások inadekvát igénybevétele, amely jórészt a rossz szociális 

körülmények, a populáció egészségtudatos magatartásának hiánya, a krónikus ápolást igénylők 

ellátása miatt jelentkezik.  

Aktuálisan ezt egyrészt a COVID-helyzet módosította, amennyiben a telefonon történő háziorvosi  

„távgyógyítás” az ellátások eredményességét jelentősen rontotta. Ebből következően a preventív és 

tényleges ellátás hiánya (pl. COVID-szűrés, hipertóniás-diabéteszes betegek gondozásának hiánya) 

megnövelte az ügyeletek, kórházak, OMSZ feladatait. 

Másrészt az új, 2020. évi C. tv-ben szabályozott egészségügyi szolgálati jogviszony kötelező aláírása 

miatt az ügyeletek részére elérhető orvosok száma a vezényelhetőség, valamint az ellátás 

centralizálása miatt jelentősen csökkent, illetve bizonytalanná vált. 

 

1. Ellátási terület, lakosságszám 

2019. szeptember 1. – től a SkyMedical Kft. látja el a sürgősségi ügyeletet Múcsony központtal 

Alsószuha, Dövény, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Jákfalva, Kurityán, Sajókaza, Szuhafő, Szuhakálló, 

Zádorfalva településeket is magába foglalva a múcsonyi Egészségház épületében. A területen élő 

állandó lakosság száma 2021– ben 11.810 fő volt. Összességében a népességen belüli jelentősebb 

módosulás az év folyamán a NEAK adatai alapján nem történt.  

 

2. A központi ügyeleti ellátásban résztvevők 

Az ügyeleti ellátásban jelenleg stabilan 6 orvos (szükség esetén további 4), 6 szakasszisztens és 6 

gépkocsivezető vesz részt, vállalkozói jogviszonyban. Az asszisztencia és a gépészek főállású 

egészségügyi dolgozók, akik tapasztalatukkal jelentős mértékben segítik az orvosokat az ellátás során. 

Múcsony Központi Ügyeleten az év minden napján orvos látja el az ügyeleti feladatokat  - nem 

mentőtiszt, mentőápoló -, szemben a környező ügyeletekkel. 

 

3. Felügyeleti szerv 

A szakhatósági feladatokat a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási 

Hivatal Járási Népegészségügyi Hivatal látja el. 2019-ben a működés kezdéséhez kapcsolódó teljes 

körű ellenőrzés történt, mindent a törvényi előírásoknak megfelelően találtak (személyi és tárgyi 

feltételeket). 

2021 – ben szabályszerű lakossági bejelentés alapján – nem facebook bejegyzés, név nélküli email 

küldése – az ÁNTSZ részéről két, hivatalos szakhatósági ellenőrzés zajlott le az ügyeleti ellátással 

kapcsolatban.  



Mindkét esetben megállapítást nyert, hogy az ügyelet az orvosi szakma szabályai alapján, az ügyeleti 

ellátásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint járt el. 

4. Finanszírozás 

Az alapellátási ügyeletek működtetésére az állam által biztosított forrás mellett szükséges az 

önkormányzatok ügyeleti támogatása. 2021-ban az ügyelet bevétele: 45 026 eFt volt (NEAK, 

Önkormányzatok), kiadásaink 90 %-át pedig a bérköltség tette ki. Ugyanakkor előre nem látható, 

nagyobb költséget jelentettek az egyszer használatos eszközök, személyes védőfelszerelések, 

fertőtlenítő szerek beszerzése. 

      5. Forgalmi adatok 

Ellátások száma összesen: 1326 fő + telefonos tanácsadás (473 fő) 

Ebből akut eset: 150 fő (kórházi ellátást igényelt) 

18 év alattiak: 216 fő 

 

Az önkormányzati támogatás emelését és annak mértékét az alábbiak teszik szükségessé: 

2021 – ben a kormányzat 3 lépcsőben emelte az egészségügyi dolgozók alapbérét, illetve a 

kórházakban dolgozók ügyeleti bérét, így az egészségügyi dolgozók alap – és ügyeleti jövedelme 

jelentősen nőtt. Azért hogy a korábbi években nyújtott szolgáltatásunk színvonalát továbbra is fenn 

tudjuk tartani, illetve a környező ügyeletekkel ellentétben orvos lássa el az ügyeleti feladatokat, 

szükségessé vált 2022. évben a szakdolgozóink bérének jelentősebb emelése. 

 

 

Múcsony, 2022. május 13. 

 

 

       SkyMedical Kft. 

                Dr. Kovács Krisztina 
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MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 
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I V .  NA P I R E N D  
 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.28.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  rendelet 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor Tóth Tamásné  

jegyző 
címzetes főjegyző 

vezető főtanácsos 
gazdálkodási ügyintéző 

 

Melléklet: 1. sz. rendelet-tervezet A szavazás módja: 

   egyszerű 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 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetései 
indokolják: 

A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami 
támogatások igénybevételét jelentik.  

A saját hatáskörben megvalósult előirányzat változások, a képviselő-testület évközbeni döntésein alapulnak. 

 

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása 

Megnevezés Különbözet Megjegyzés 

3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

+178 369  szociális ágazati pótlék 

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  +1 329 690  szociális tüzelőanyag 

Önkormányzatok működési támogatásai  +1 508 059   

7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  +251 100   

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

+1 193 682 MVH - földalapú támogatás 

ebből: elkülönített állami pénzalapok  -942 579 Közfoglalkoztatási mintaprogramok működési 
támogatás 

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  -3 közös hivatal önk-i hozzájárulás; 2020. évi 
óvodai elszámolás; SNSZK 2020. évi elszámolás 

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  +1 759 159   

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  +988 243  start-munkaprogram 

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  +988 243   



Készletértékesítés ellenértéke +2 117 068 Start-megtermelt értékesítése 2020. évi teljesítés 
alapján, feleslegessé vált vagyontárgyak (kazán, 
szivattyú, radiátor) értékesítése 

Szolgáltatások ellenértéke  +576 377   

ebből: szolgáltatások +576 377 vízdíj, telefondíj megtérítése 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke   +20 728   

ebből: államháztartáson belül  +20 728 továbbszámlázott díjak 

Ellátási díjak +12 951   

Kiszámlázott általános forgalmi adó +565 143   

IV. Működési bevételek +3 292 267   

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK +6 039 669   

Bevétel összesen +6 039 669 0 

 

 



Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkciónként és kiemelt 
előirányzatonként 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

  

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

+4 032  

ebből: munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó 

+4 032  

Költségvetési kiadások  +4 032  

 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Közüzemi díjak  -264 353 felhasználás alapján 

Szolgáltatási kiadások  -264 353   

Dologi kiadások  -264 353   

Költségvetési kiadások  -264 353   

 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

A helyi önkormányzatok előző évi 
elszámolásából származó kiadások  

+1 153 283 intézményi- és szünidei 
gyermekétkeztetés 
elszámolásából adódó 
visszafizetési kötelezettség 

Elvonások és befizetések  +1 153 283   

Egyéb működési célú kiadások  +1 153 283   

Költségvetési kiadások  +1 153 283   

Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése 

+923 032 decemberi előleg, közfoglalk. 
bérinkasszó 

Belföldi finanszírozás kiadásai +923 032   

Finanszírozási kiadások +923 032   

Kiadások összesen +2 076 315   

 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Központi, irányító szervi támogatások 
folyósítása  

+2 572 690 Közös Hivatal és Konyha 
finanszírozása 

Belföldi finanszírozás kiadásai +2 572 690   

Finanszírozási kiadások +2 572 690   

Kiadások összesen +2 572 690   
 



041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek  -641 019 
 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  +67 327 közfoglalkoztatottak 
betegszabadság, táppénz 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -573 692   

Személyi juttatások  -573 692   

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -180 000 Shibaura rakodógép, Citroen, 
Iveco , stb javítása 

Szolgáltatási kiadások  -180 000   

Dologi kiadások  -180 000   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  +7 402   

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+1 999 
  

Beruházások  +9 401   

Ingatlanok felújítása  +888 624  Bajcsy-Zs. 13. sz. alatti ingatlan 

Felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 

+239 928 
  

Felújítások  +1 128 552   

Költségvetési kiadások  +384 261   

Kiadások összesen +384 261   

 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+76 900 
  

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások  

+76 900 
  

Dologi kiadások  +76 900   

Felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 

-156 287 

  

Felújítások  -156 287   

Költségvetési kiadások  -79 387   

 

064010 Közvilágítás 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Közüzemi díjak  -629 684  felhasználás alapján 

Szolgáltatási kiadások  -629 684   

Dologi kiadások  -629 684   

Költségvetési kiadások  -629 684   

 

 

 



066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Üzemeltetési anyagok beszerzése  -509 400 felhasználás alapján 

Készletbeszerzés  -509 400   

Informatikai szolgáltatások igénybevétele  +130 000 önkormányzati adatkarbantartási 
díj  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások +3 200 Telefondíj 

Kommunikációs szolgáltatások +133 200   

Bérleti és lízing díjak  +11 376 kamerás oszlopok bérleti díja, 
vizestartály bérleti díja  

Egyéb szolgáltatások  +2 170 128 bankköltség, mobil telefondíj, 
biztosítási díjak 

ebből: biztosítási díjak +191 929 KGFB-ok, vállalati vagyonbizt, 
felelősségbizt(közfogl.,dolgozók) 

Szolgáltatási kiadások  +2 181 504   

Fizetendő általános forgalmi adó  +262 000 2020. évi és 2021. évi fizetendő 
áfa 

Egyéb dologi kiadások +41 196 Kerekítési különbözet 

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások  

+303 196 
  

Dologi kiadások  +2 108 500   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  +2 057 909  traktorhajtású szivattyú (2 db)( 

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+611 543 
  

Beruházások  +2 669 452   

Költségvetési kiadások  +4 777 952   

 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Üzemeltetési anyagok beszerzése  -720 432 irodaszer, nyomtatványok,  
tisztítószer, munkaruha 

Készletbeszerzés  -720 432   

Közüzemi díjak  -57 402 áram-, víz-, gázdíj 

Szolgáltatási kiadások  -57 402   

Dologi kiadások  -777 834   

Költségvetési kiadások  -777 834   

 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  -178 740  felhasználás alapján 

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

-48 260 
  

Beruházások  -227 000   

Költségvetési kiadások  -227 000   



082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Közüzemi díjak  -200 000 Simon-udvar áram-,vízdíj 
"Idősek klubja"felh. alapján 

Szolgáltatási kiadások  -200 000   

Dologi kiadások  -200 000   

Költségvetési kiadások  -200 000   

 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele  +2 000 WEB-lap karbantartás 

Kommunikációs szolgáltatások +2 000   

Közüzemi díjak  +151 439  felhasználás alapján 

Szolgáltatási kiadások  +151 439   

Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+54 278 
  

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások  

+54 278 
  

Dologi kiadások  +207 717   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  -203 155  felhasználás alapján 

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

-54 852 
  

Beruházások  -258 007   

Költségvetési kiadások  -50 290   

 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Béren kívüli juttatások -24 590 túlóra díj (hétvégi oltásra 
szállítás) 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -24 590   

Személyi juttatások  -24 590   

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  +175 000 falu- és tanyagondnok képzés 
díja 

Szolgáltatási kiadások  +175 000   

Dologi kiadások  +175 000   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  +538 110  garázs 

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+145 290 
  

Beruházások  +683 400   

Költségvetési kiadások  +833 810   

 



107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+181 235 szociális tüzelő 

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások  

+181 235 
  

Dologi kiadások  +181 235   

Egyéb nem intézményi ellátások +80 000   

ebből: egyéb, az önkormányzat 
rendeletében megállapított juttatás  

+60 000 
  

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) +99 000   

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] -860 000 vízdíjtámogatás, települési 
támogatás, idősek támogatása 

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

+781 000 időskorúak támogatása 

Ellátottak pénzbeli juttatásai  +80 000   

Költségvetési kiadások  +261 235   

 

 

 

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetés-módosításának indoklása 

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása 
 

M e g n e v e z é s Különbözet 

I. Finanszírozási bevétel +2 420 099 

1.Központi, irányító szerv támogatása +2 420 099 

1.1. Állami támogatás +31 400 

d.) működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás 
(bérkompenzáció) +31 400 

1.2. Önkormányzati hozzájárulás +2 388 699 

II. Működési bevétel +1 234 600 

1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda) 397 000 

2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.) 608 000 

3. Kiszámlázott áfa 229 600 

 BEVÉTEL ÖSSZESEN +3 654 699 

 



Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkciónként és kiemelt 
előirányzatonként 

 

Megnevezés Különbözet Indokolás 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek  -123 871 Megjegyzések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  +221 871 Betegszabadság  

Foglalkoztatottak személyi juttatásai +98 000   

Személyi juttatások  +98 000   

Üzemeltetési anyagok beszerzése  +179 890 Élemiszer, irodaszer, 
tisztítószer felh. alapján 

Készletbeszerzés  +179 890   

Közüzemi díjak  +616 000 felhasználás alapján 

Egyéb szolgáltatások  +70 000 Szemétszállítás,kéményseprés, 
postakltg, bankkltg. 

Szolgáltatási kiadások  +686 000   

Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+85 000 
  

Fizetendő általános forgalmi adó  +67 000 
 

Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások  

+152 000 
  

Dologi kiadások  +1 017 890   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  +118 110  hűtőszekrény 

Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  

+32 000 
  

Beruházások  +150 110   

Ingatlanok felújítása  +2 001 016  vízvezeték-rendszer cseréje 

Felújítási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 

+540 274 
  

Felújítások  +2 541 290   

Költségvetési kiadások  +3 807 290   

 

A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását, a Társult 
Önkormányzatok Képviselő-testületei – a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás 
értelmében – a 2022.05.26-i együttes ülésükön tárgyalják. 

Az előterjesztés alapján indítványozom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szuhakálló, 2022.05.17. 

 

          Dávid István sk. 
            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 elfogadása és módosítása megteremti a 2021. évi gazdálkodás kereteit. 

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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Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2022. (….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 294.561.264 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„a) önkormányzatok működési támogatásai149 959 575 Ft, 

b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48 460 602 Ft, 

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 315 084 Ft,” 
(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„e) működési bevételek 17 516 001 Ft,” 

2. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 294 561 264 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § 
(2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„a) személyi juttatások 44 852 517 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 5 359 541 Ft, 

c) dologi kiadások 41 522 056 Ft, 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000 Ft, 

e) egyéb működési célú kiadások 29 894 081 Ft, 

f) beruházások 4 319 366 Ft, 

g) felújítások 29 894 081 Ft,” 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § 
(2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„i) finanszírozási kiadások 133 876 563 Ft.” 



2 

3. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2021. évi költségvetésének 
bevételi főösszege 29 524 592 Ft.” 

4. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Községi Konyha 2021. évi költségvetésének kiadásii főösszege 29 524 592 Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 

„a) személyi juttatások 11009232 Ft,” 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„c) dologi kiadások 14 128 011 Ft” 

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § 
(2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki: 

[Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből] 
„d)  beruházások 150 110 Ft, 
e) felújítások 2 541 290 Ft.” 

5. § 

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 
2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 108 565 509 Ft.” 

6. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási főösszege 108 565 509 
Ft.” 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. § 
(2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„a) személyi juttatások 82 529 441 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok 12 762 956 Ft, 

c) dologi kiadások 12 301 698 Ft,” 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. § 
(2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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[Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből] 
„e) beruházások 88 2154 Ft.” 

7. § 

(1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(8) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. 
melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(10) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 2. 
melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

(11) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 
10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki. 

(12) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 
12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 

(13) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 
13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 

(14) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 
14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki. 

(15) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 
15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki. 

(16) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet a 
16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki. 

8. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati 
rendelet 

a) 2.a. melléklete, 
b) 2.a. melléklet 1. függeléke, 
c) 2.b. melléklete, 
d) 10.a. melléklete, 
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e) 10.b. melléklete, 
f) 10.b. melléklet 2. függeléke, 
g) 12.a. melléklete, 
h) 12.b. melléklete. 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Dávid István         Dr. Herczeg Tibor  

polgármester         jegyző 

            címzetes főjegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1–9. §-hoz és az 1–16. 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 Szuhakállói Községi Konyha bevételi főösszegének módosítására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaz.  

4.§ A Szuhakállói Községi Konyha kiadási főösszegének módosítására és a kiadási 
főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  

5.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegének módosítására 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  

6.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszegének módosítására és a 
kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti módosulására vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz. 

7.§ A rendelet 1-16. mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

8.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

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



Megnevezés Módosdított előirányzat

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 114 403 799

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 97 429 729

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből 8 104 853

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 2 488 347

- Közvilágítás fenntartásának támogatása 3 784 199

- Közutak fenntartásának támogatása 1 255 075

- Köztemető fenntartásának támogatása 577 232

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 8 869 217

e) Kiegészítés (információs adat) 5 491 159

3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 30 533 669

a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 8 922 851

b) Gyermekétkeztetés támogatása   - bértámogatás 8 067 600

- üzemeltetési támogatás 8 909 328

c) Szünidei étkeztetés támogatása 442 890

d) Falugondnoki szolgáltatás 4 191 000

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen 17 419 818

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 2 752 107

1 422 417

1 329 690

Önkormányzatok működési támogatásai 149 959 575

7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48 460 602

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 1 257 673

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 5 871 600

ebből: elkülönített állami pénzalapok 34 899 898

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 6 431 431

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 198 420 177

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 27 315 084

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 21 468 620

ebből: elkülönített állami pénzalapok 5 846 464

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 315 084

1.Vagyoni tipusú adók 3 300 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója 3 300 000

2. Értékesítési és forgalmi adók 6 700 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 700 000

Termékek és szolgáltatások adói 10 000 000

3. Egyéb közhatalmi bevételek 30 000

ebből: egyéb pótlék 30 000

III. Közhatalmi bevételek 10 030 000

Készletértékesítés ellenértéke 11 915 431

Szolgáltatások ellenértéke 2 896 971

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 148 164

ebből: szolgáltatások 2 748 807

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 659 613

ebből: államháztartáson belül 659 613

Ellátási díjak 12 951

Kiszámlázott általános forgalmi adó 827 967

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 34

Egyéb működési bevételek 1 203 034

IV. Működési bevételek 17 516 001

Ingatlanok értékesítése 24 787 200

V. Felhalmozási célú bevételek 24 787 200

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 278 068 462

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 569 770

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 923 032

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 16 492 802

Bevétel összesen 294 561 264

1.melléklet  ......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

045160 Közutak, 

hidak, alagutak 

üzemeltetése, 

fenntartása

062020 

Településfejlesztési 

projektek és 

támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, 

községgazdálkodási 

egyéb 

szolgáltatások

074031 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás

082042 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása

082091 

Közművelődés - 

közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése

082092 

Közművelődés - 

hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek gondozása

082094 

Közművelődés - 

kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés

084031 Civil 

szervezetek 

működési 

támogatása

107055 

Falugondnoki, 

tanyagondnoki 

szolgáltatás

107060 Egyéb 

szociális pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások

Személyi juttatások 44 852 517 9 166 292 75 000 0 0 0 0 0 495 512 7 336 452 0 0 0 0 0 2 884 008 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 359 541 1 472 621 12 096 0 0 0 0 0 80 804 1 137 150 0 0 0 0 0 437 320 0

Dologi kiadások 41 522 056 0 312 879 0 0 1 212 350 422 945 3 154 515 11 725 906 4 436 292 0 1 672 890 0 930 327 0 1 149 610 1 640 465

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 566 000

Egyéb működési célú kiadások 30 886 551 0 0 1 787 523 2 863 693 0 0 0 24 787 200 0 0 0 50 000 0 1 398 135 0 0

Beruházások 4 319 366 0 0 0 0 0 0 0 2 669 452 0 0 0 0 82 493 0 683 400 0

Felújítások 29 894 081 0 0 0 0 0 23 694 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 284 589 0 0 284 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Költségvetési kiadások 160 684 701 10 638 913 399 975 2 072 112 2 863 693 1 212 350 24 117 840 3 154 515 39 758 874 12 909 894 0 1 672 890 50 000 1 012 820 1 398 135 5 154 338 5 206 465

Belföldi finanszírozás kiadásai 133 876 563 0 0 6 742 564 127 133 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási kiadások 133 876 563 0 0 6 742 564 127 133 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 294 561 264 10 638 913 399 975 8 814 676 129 997 692 1 212 350 24 117 840 3 154 515 39 758 874 12 909 894 0 1 672 890 50 000 1 012 820 1 398 135 5 154 338 5 206 465

Átlagos statisztikai állományi létszám 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

2.melléklet a ......önk. rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének  kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása



Megnevezés Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 34 386 975

Normatív jutalmak 345 412

Béren kívüli juttatások 180 000

Közlekedési költségtérítés 33 000

Egyéb költségtérítések 111 188

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 422 728

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 35 479 303

Választott tisztségviselők juttatásai 9 116 292

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 206 922

Egyéb külső személyi juttatások 50 000

Külső személyi juttatások 9 373 214

Személyi juttatások 44 852 517

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 359 541

ebből: szociális hozzájárulási adó 5 299 695

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 8 000

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 51 846

Üzemeltetési anyagok beszerzése 13 531 873

Készletbeszerzés 13 531 873

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 502 340

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 567 615

Kommunikációs szolgáltatások 1 069 955

Közüzemi díjak 5 031 406

Bérleti és lízing díjak 62 404

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 352 086

Közvetített szolgáltatások 638 885

ebből: államháztartáson belül 638 885

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 195 000

Egyéb szolgáltatások 11 428 283

ebből: biztosítási díjak 671 210

Szolgáltatási kiadások 18 708 064

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 441 918

Fizetendő általános forgalmi adó 729 000

Egyéb dologi kiadások 41 246

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 212 164

Dologi kiadások 41 522 056

Egyéb nem intézményi ellátások 3 566 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 1 640 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 1 767 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1 787 523

Elvonások és befizetések 1 787 523

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 778 293

ebből: központi költségvetési szervek 200 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik 2 578 293

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 533 535

ebből: egyéb civil szervezetek 1 448 135

ebből: egyéb vállalkozások 85 400

Tartalékok 24 787 200

Egyéb működési célú kiadások 30 886 551

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 357 054

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 962 312

Beruházások 4 319 366

Ingatlanok felújítása 23 661 707

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 232 374

Felújítások 29 894 081

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 284 589

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 284 589

Költségvetési kiadások 160 684 701

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 742 564

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 127 133 999

Belföldi finanszírozás kiadásai 133 876 563

Finanszírozási kiadások 133 876 563

Kiadások összesen 294 561 264

Átlagos statisztikai állományi létszám 24

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



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

Megnevezés Módosított előirányzat (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 9 116 292

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 50 000

Külső személyi juttatások 9 166 292

Személyi juttatások 9 166 292

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 472 621

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 420 775

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 51 846

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 10 638 913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 10 638 913

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége



Megnevezés Módosított előirányzat (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 75 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 75 000

Személyi juttatások 75 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 096

ebből: szociális hozzájárulási adó 12 096

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 30 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 160 160

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 190 160

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 122 719

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 122 719

Dologi kiadások 312 879

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 399 975

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 399 975

Átlagos statisztikai állományi létszám

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés



Megnevezés Módosított előirányzat (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 

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 1 787 523

Elvonások és befizetések 1 787 523

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

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 1 787 523

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 284 589

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 284 589

Költségvetési kiadások 2 072 112

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 742 564

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 6 742 564

Finanszírozási kiadások 6 742 564

Kiadások összesen 8 814 676

Átlagos statisztikai állományi létszám

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel



Megnevezés Módosított előirányzat (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 

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 2 778 293

ebből: központi költségvetési szervek 200 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 2 578 293

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 85 400

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások 85 400

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 2 863 693

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 2 863 693

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 127 133 999

Belföldi finanszírozás kiadásai 127 133 999

Finanszírozási kiadások 127 133 999

Kiadások összesen 129 997 692

Átlagos statisztikai állományi létszám

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek



Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 24 167 113

Normatív jutalmak 345 412

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 382 728

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 24 895 253

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 24 895 253

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 219 550

ebből: szociális hozzájárulási adó 2 219 550

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 9 764 275

Készletbeszerzés 9 764 275

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 7 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 820 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 1 200 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 2 027 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 072 602

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 072 602

Dologi kiadások 14 863 877

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

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 696 080

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 187 942

Beruházások 884 022

Ingatlanok felújítása 4 881 249

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 317 937

Felújítások 6 199 186

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 49 061 888

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 49 061 888

Átlagos statisztikai állományi létszám 20

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram



Megnevezés Módosított előirányzat (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 954 606

Készletbeszerzés 954 606

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 257 744

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 257 744

Dologi kiadások 1 212 350

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 1 212 350

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 212 350

Átlagos statisztikai állományi létszám

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása



Megnevezés Módosított előirányzat (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 346 045

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 346 045

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 76 900

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 76 900

Dologi kiadások 422 945

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

Tartalékok

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 18 780 458

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 914 437

Felújítások 23 694 895

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 24 117 840

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 24 117 840

Átlagos statisztikai állományi létszám

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk



Megnevezés Módosított előirányzat (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 2 350 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 2 350 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 804 515

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 804 515

Dologi kiadások 3 154 515

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 3 154 515

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 3 154 515

Átlagos statisztikai állományi létszám

064010 Közvilágítás



Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 472 200

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 472 200

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 23 312

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 23 312

Személyi juttatások 495 512

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 804

ebből: szociális hozzájárulási adó 76 804

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 4 000

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 342 380

Készletbeszerzés 342 380

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 130 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 428 223

Kommunikációs szolgáltatások 558 223

Közüzemi díjak 1 458 877

Bérleti és lízing díjak 41 508

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 407 086

Közvetített szolgáltatások 638 885

ebből: államháztartáson belül 638 885

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 5 888 113

ebből: biztosítási díjak 490 886

Szolgáltatási kiadások 8 434 469

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 620 588

Fizetendő általános forgalmi adó 729 000

Egyéb dologi kiadások 41 246

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 390 834

Dologi kiadások 11 725 906

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

Tartalékok 24 787 200

Egyéb működési célú kiadások 24 787 200

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 057 909

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 611 543

Beruházások 2 669 452

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 39 758 874

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 39 758 874

Átlagos statisztikai állományi létszám

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások



Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7 074 052

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások 120 000

Közlekedési költségtérítés 33 000

Egyéb költségtérítések 24 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 251 052

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 85 400

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 85 400

Személyi juttatások 7 336 452

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 137 150

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 137 150

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 142 756

Készletbeszerzés 142 756

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 85 340

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 85 340

Közüzemi díjak 1 018 764

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 2 617 365

ebből: biztosítási díjak 22 500

Szolgáltatási kiadások 3 656 129

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 552 067

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 552 067

Dologi kiadások 4 436 292

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 12 909 894

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 12 909 894

Átlagos statisztikai állományi létszám 2

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás



Megnevezés Módosított előirányzat (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 

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 0

Átlagos statisztikai állományi létszám

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása



Megnevezés Módosított előirányzat (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 509 871

Készletbeszerzés 509 871

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 22 326

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 943 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 965 326

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 197 693

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 197 693

Dologi kiadások 1 672 890

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 1 672 890

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 672 890

Átlagos statisztikai állományi létszám

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Megnevezés Módosított előirányzat (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 

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 50 000

ebből: egyéb civil szervezetek 50 000

ebből: egyéb vállalkozások

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 50 000

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 50 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 50 000

Átlagos statisztikai állományi létszám

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása



Megnevezés Módosított előirányzat (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 287 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 139 392

Kommunikációs szolgáltatások 426 392

Közüzemi díjak 151 439

Bérleti és lízing díjak 13 896

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 273 600

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 438 935

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 65 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 65 000

Dologi kiadások 930 327

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

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 64 955

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17 538

Beruházások 82 493

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 1 012 820

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 012 820

Átlagos statisztikai állományi létszám

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés



Megnevezés Módosított előirányzat (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 

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 1 398 135

ebből: egyéb civil szervezetek 1 398 135

ebből: egyéb vállalkozások

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 1 398 135

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 1 398 135

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 398 135

Átlagos statisztikai állományi létszám

084031 Civil szervezetek működési támogatása



Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 673 610

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások 60 000

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 87 188

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 40 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 860 798

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 23 210

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 23 210

Személyi juttatások 2 884 008

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 437 320

ebből: szociális hozzájárulási adó 433 320

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 4 000

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 668 985

Készletbeszerzés 668 985

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 105 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 195 000

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak 157 824

Szolgáltatási kiadások 300 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 180 625

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 180 625

Dologi kiadások 1 149 610

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

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 538 110

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 145 290

Beruházások 683 400

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 5 154 338

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 5 154 338

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



Megnevezés Módosított előirányzat (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 1 149 000

Készletbeszerzés 1 149 000

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 491 465

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 491 465

Dologi kiadások 1 640 465

Egyéb nem intézményi ellátások 3 566 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 60 000

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 99 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 1 640 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 1 767 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000

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

Tartalékok

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

 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

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

Költségvetési kiadások 5 206 465

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 5 206 465

Átlagos statisztikai állományi létszám

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások



Önkormányzatok működési 

támogatásai 
149 959 575 Személyi juttatások 44 852 517

Működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
48 460 602 Munkaadót terhelő járulékok  5 359 541

Közhatalmi bevételek 10 030 000 Dologi kiadások 41 522 056

Működési bevételek 17 516 001 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000

Tartalék 20 171 335 Egyéb működési célú kiadások 30 886 551

Előző év költségvetési maradvány 

igénybevétele 
13 002 683 ebből tartalék 24 787 200

Államháztartáson belüli 

megelőlegezések
923 032 Finanszírozási kiadások 133 876 563

Összesen: 260 063 228 Összesen: 260 063 228

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

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft) Kiadások  (Ft)



Felhalmozási bevételek 4 615 865 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 357 054

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 2 567 087
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó 6 232 374

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 27 315 084 Beruházások összesen 4 319 366

Ingatlanok felújítása 
23 661 707

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
6 232 374

Felújítások összesen 29 894 081

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00027 Uniós fejlesztés fel nem 
használt támogatás visszafizetése

Tartalék felhasználása

Összesen: 34 498 036 Összesen: 34 213 447

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 12 124 024 12 124 024 12 124 024 12 124 024 12 124 024 12 927 064 12 927 064 12 456 154 12 456 154 12 456 154 13 259 194 12 857 671 149 959 575

3. Intézményi működési bev. 489 300 489 300 5 127 312 4 203 422 489 300 489 300 1 038 011 1 038 011 1 038 011 1 038 011 1 038 011 1 038 012 17 516 001

4. Közhatalmi bevételek 0 40 000 2 945 000 530 000 55 000 12 000 15 000 3 000 3 750 000 1 545 000 1 100 000 286 100 10 281 100

5. Működési célú átvett pénzeszközök 725 243 725 243 21 626 077 1 925 243 1 925 243 1 925 243 4 164 743 5 997 595 2 298 493 2 298 793 2 298 793 2 298 793 48 209 502

6. Intézményi felhalmozási bevétel 0 0 4 858 221 0 0 24 787 200 21 468 620 988 243 0 0 0 0 52 102 284

7. Előző évi pénzmaradvány 15 569 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 569 770

8. ÁH-n belüli megelőlegezések 307 677 307 677 307 678 923 032

9. Bevételi előir. összesen: 29 216 014 13 686 244 46 988 312 18 782 689 14 593 567 40 140 807 39 613 438 20 483 003 19 542 658 17 337 958 17 695 998 16 480 576 294 561 264

10.

11. Személyi juttatás 1 961 425 1 961 425 4 152 794 4 152 794 4 152 794 4 152 794 4 152 794 4 033 138 4 033 138 4 033 138 4 033 138 4 033 145 44 852 517

12. Járulékok 286 951 286 951 478 160 478 160 478 160 478 160 478 160 478 160 478 160 478 160 478 160 482 199 5 359 541

13. Dologi kiadások 2 206 659 2 206 659 4 597 436 4 597 436 4 597 436 4 597 436 4 597 441 4 597 436 2 381 035 2 381 035 2 381 035 2 381 012 41 522 056

14. Pénzeszköz átadás működési 42 700 24 787 200 1 648 135 634 240 0 0 0 1 573 094 1 573 094 1 573 095 2 578 293 42 700 34 452 551

15. Pénzeszköz átadás felhalmozási 284 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 589

16. Támogatás és egyéb jut. 16 174 509 10 617 341 10 617 341 10 617 341 10 617 341 10 617 341 10 617 341 11 508 927 10 617 341 10 627 337 10 617 341 10 627 062 133 876 563

17. Felhalmozási kiadás 0 0 0 2 719 302 2 116 902 3 698 600 2 849 999 0 1 360 024 10 734 310 10 734 310 34 213 447

18. Kiadási előirányzat összesen: 20 956 833 39 859 576 21 493 866 23 199 273 21 962 633 19 845 731 23 544 336 25 040 754 19 082 768 20 452 789 30 822 277 28 300 428 294 561 264

7.melléklet a .............. önk. rendelethez

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

Bevételi előirányzatok

Kiadások



Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 16 492 802

Összes bevétel tervezett összege 278 068 462

Összes kiadás tervezett összege 294 561 264

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

2021. év

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



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

Önkormányzatok működési támogatásai 149 959 575 157 457 554 165 330 431 166 983 736

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48 460 602 50 883 632 53 427 814 53 962 092

Közhatalmi bevételek 10 030 000 16 700 000 17 370 000 18 073 500

Működési bevételek 17 516 001 18 391 801 19 311 391 19 504 505

Tartalék 20 171 335 21 179 902 22 238 897 22 461 286

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 13 002 683 13 652 817 14 335 458 14 478 813

Államháztartáson belüli megelőlegezések 923 032 969 184 1 017 643 1 027 819

Müködési célú bevételek összesen 260 063 228 279 234 889 293 031 634 296 491 750

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 315 084 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek 4 615 865 4 846 658 4 992 058 5 041 979

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 2 567 087 2 695 441 2 776 305 2 804 068

Felhalmozási célú bevételek összesen 34 498 036 7 542 100 7 768 363 7 846 046

Önkormányzat bevételei összesen 294 561 264 286 776 989 300 799 996 304 337 796

Személyi juttatások 44 852 517 48 440 718 49 893 940 50 392 879

Munkaadót terhelő járulékok  5 359 541 5 788 304 5 961 953 6 021 573

Dologi kiadások 41 522 056 44 843 820 46 189 135 46 651 026

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 566 000 3 851 280 3 966 818 4 006 487

Egyéb működési célú kiadások 30 886 551 33 357 475 34 358 199 34 701 781

Finanszírozási kiadások 133 876 563 144 586 688 148 924 289 150 413 532

Működési célú kiadások összesen 260 063 228 280 868 286 289 294 335 292 187 278

Beruházások 4 319 366 4 492 141 4 626 905 4 673 174

Felújítások 29 894 081 31 089 844 32 022 540 32 342 765

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0

Tartalék 0 24 787 200 0 0

Felhalmozási célú kiadások összesen 34 213 447 35 581 985 36 649 445 37 015 939

Önkormányzat kiadásai összesen 294 276 675 316 450 272 325 943 780 329 203 217

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

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



M e g n e v e z é s
Módosított 

előirányzat (Ft)

I. Finanszírozási bevétel 24 304 270

 ebből

1.Központi, irányító szerv támogatása 24 304 270

1.1. Állami támogatás 17 451 218

a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása 8 067 600

b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 8 909 328

c.) Szünidei étkeztetés támogatása 442 890

d.) működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció) 31 400

1.2. Önkormányzati hozzájárulás 6 853 052

II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 668 918

2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz 668 918

II. Működési bevétel 4 431 762

1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda) 1 418 450

2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.) 2 104 000

3. Kiszámlázott áfa 909 312

II. Számlamaradvány 119 642

1. Bank-, pénztár, számlák 119 642

 BEVÉTEL ÖSSZESEN 29 524 592

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

A Községi 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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 8 477 109 1 305 881 10 878 568 115 585 1 956 794 22 733 936 2

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 550 462 84 797 706 401 7 506 127 065 1 476 230 1

900020 Önkormányzatok funkcióra nem elszámolható bevételei ÁH-on 

belülről
1 981 662 305 271 2 543 042 27 020 457 432 5 314 427 1

Kiadás összesen: 11 009 232 1 695 949 14 128 011 150 110 2 541 290 29 524 592 4

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 a



Megnevezés Összesen
018030 Támogatási 

célú finanszírozási 

műveletek

041233 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás

096015 

Gyermekétkeztetés 

köznevelési 

intézményben

096025 - 

Munkahelyi 

étkeztetés 

köznevelési 

intézményben

104037 

Intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés

900020 

Önkormányzatok 

funkcióra nem 

elszámolható 

bevételei ÁH-on 

belülről

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10 359 361 0 0 7 976 708 0 517 968 1 864 685

Béren kívüli juttatások 240 000 0 0 184 800 0 12 000 43 200

Egyéb költségtérítések 48 000 0 0 36 960 0 2 400 8 640

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 361 871 0 0 278 641 0 18 094 65 137

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 11 009 232 0 0 8 477 109 0 550 462 1 981 662

Személyi juttatások 11 009 232 0 0 8 477 109 0 550 462 1 981 662

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 695 949 0 0 1 305 881 0 84 797 305 271

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 695 949 0 0 1 305 881 0 84 797 305 271

Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 052 120 0 0 6 970 132 0 452 606 1 629 382

Készletbeszerzés 9 052 120 0 0 6 970 132 0 452 606 1 629 382

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 398 424 0 0 306 786 0 19 921 71 716

Kommunikációs szolgáltatások 398 424 0 0 306 786 0 19 921 71 716

Közüzemi díjak 1 753 027 0 0 1 349 831 0 87 651 315 545

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 46 402 0 0 35 730 0 2 320 8 352

Egyéb szolgáltatások 340 920 0 0 262 508 0 17 046 61 366

Szolgáltatási kiadások 2 140 349 0 0 1 648 069 0 107 017 385 263

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 080 118 0 0 1 601 691 0 104 006 374 421

Fizetendő általános forgalmi adó 457 000 0 0 351 890 0 22 850 82 260

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 537 118 0 0 1 953 581 0 126 856 456 681

Dologi kiadások 14 128 011 0 0 10 878 568 0 706 401 2 543 042

Költségvetési kiadások 29 524 592 0 0 22 733 936 0 1 476 230 5 314 427

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 29 524 592 0 0 22 733 936 0 1 476 230 5 314 427

Átlagos statisztikai állományi létszám 4 0 0 2 0 1 0

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



13. melléklet a ......... önk. rendelethez

Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7 976 708

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 184 800

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 36 960

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 278 641

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 8 477 109

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 8 477 109

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 305 881

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 305 881

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 6 970 132

Készletbeszerzés 6 970 132

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 306 786

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 306 786

Közüzemi díjak 1 349 831

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 35 730

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 262 508

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 1 648 069

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 601 691

Fizetendő általános forgalmi adó 351 890

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 953 581

Dologi kiadások 10 878 568

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 90 945

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24 640

Beruházások 115 585

Ingatlanok felújítása 1 540 782

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 416 011

Felújítások 1 956 794

Költségvetési kiadások 22 733 936

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 22 733 936

Átlagos statisztikai állományi létszám 2

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben



Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 517 968

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 12 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 2 400

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 18 094

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 550 462

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 550 462

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 797

ebből: szociális hozzájárulási adó 84 797

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 452 606

Készletbeszerzés 452 606

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 19 921

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 19 921

Közüzemi díjak 87 651

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 320

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 17 046

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 107 017

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 104 006

Fizetendő általános forgalmi adó 22 850

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 126 856

Dologi kiadások 706 401

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 5 906

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 600

Beruházások 7 506

Ingatlanok felújítása 100 051

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 014

Felújítások 127 065

Költségvetési kiadások 1 476 230

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 476 230

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés



Megnevezés Módosított előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 864 685

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 43 200

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 8 640

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 65 137

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 981 662

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 1 981 662

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 271

ebből: szociális hozzájárulási adó 305 271

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 1 629 382

Készletbeszerzés 1 629 382

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 71 716

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 71 716

Közüzemi díjak 315 545

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 8 352

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 61 366

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 385 263

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 374 421

Fizetendő általános forgalmi adó 82 260

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 456 681

Dologi kiadások 2 543 042

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 21 260

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 760

Beruházások 27 020

Ingatlanok felújítása 360 183

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 97 249

Felújítások 457 432

Költségvetési kiadások 5 314 427

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 5 314 427

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

900020 Önkormányzatok funkcióra nem elszámolható bevételei ÁH-on belülről



M e g n e v e z é s
Módosított Ft

I. Intézményfinanszírozás 102 829 729

 ebből

1. 1. Központi, irányító szerv támogatása 102 829 729

1.1.1. Állami támogatás 97 429 729

1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás 5 400 000

II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 814 746

2.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz 814 746

III. Működési bevételek 250 000

3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 250 000

IV. Maradvány 4 671 034

4.1. Bank-, pénztár, számlák 4 671 034

 BEVÉTEL ÖSSZESEN 108 565 509

14.melléklet a.......... önk. rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, 

bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása



Kormányzati funkció megnevezése
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok és 

szoc. hj-i adó

Dologi kiadás

Egyéb 

működési célú 

kiadások 

Beruházások Összes kiadás Létszám

011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége

82 529 441 12 762 956 12 301 698 89 260 882 154 108 565 509 16

Kiadás összesen: 82 529 441 12 762 956 12 301 698 89 260 882 154 108 565 509 16

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

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

15. melléklet a .......... önk. rendelethez



Megnevezés Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 61 688 106

Normatív jutalmak 7 318 920

Jubileumi jutalom 4 150 001

Béren kívüli juttatások 6 597 808

Közlekedési költségtérítés 1 110 400

Egyéb költségtérítések 192 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 624 370

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 81 681 605

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 444 000

Egyéb külső személyi juttatások 403 836

Külső személyi juttatások 847 836

Személyi juttatások 82 529 441

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 762 956

ebből: szociális hozzájárulási adó 11 704 248

ebből: táppénz hozzájárulás 45 338

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 1 013 370

Szakmai anyagok beszerzése 135 217

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 927 381

Készletbeszerzés 2 062 598

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 970 832

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 67 000

Kommunikációs szolgáltatások 6 037 832

Bérleti és lízing díjak 36 780

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 93 000

Közvetített szolgáltatások 250 000

ebből: államháztartáson belül 250 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 773 300

Egyéb szolgáltatások 1 653 220

Szolgáltatási kiadások 2 806 300

Kiküldetések kiadásai 309 035

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 309 035

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 085 933

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 085 933

Dologi kiadások 12 301 698

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 89 260

ebből: egyéb civil szervezetek 89 260

Egyéb működési célú kiadások 89 260

Ingatlanok beszerzése, létesítése 475 326

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 151 130

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 202 525

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 53 173

Beruházások 882 154

Költségvetési kiadások 108 565 509

Kiadások összesen 108 565 509

Átlagos statisztikai állományi létszám 16

16. melléklet a ............. önk. rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
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V . NA P I R E N D

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

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester rendelet 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor Tóth Tamásné 
jegyző 

címzetes főjegyző 
vezető főtanácsos 

gazdálkodási ügyintéző 

Melléklet: 1. sz. rendelet-tervezet A szavazás módja: 
egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet 

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 elnyert pályázatokhoz (útfelújítás) 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. 

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT a Start-munkaprogram keretei között megvalósított értékesítések, a 
feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítése, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 
jelentett. 

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELKÉNT ingatlan értékesítéséből származó bevétel realizálódott. 

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ – önkormányzati társulástól származó, pénzmozgás 
nélküli pénzeszköz átvétel keletkeztetett ezen a jogcímen bevételt. 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK 

ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY 

A 2020. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt 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-ban eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, 
költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy racionális döntések mentén, stabil kereteket 
teremtett a helyi feladatok ellátásához. 

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

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

Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a 
szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt.  
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Finanszírozási kiadásként a közös önkormányzati hivatalnak átadott állami támogatás, valamint 
a községi konyhának átadott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás, valamint a 2021. évi 
állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése 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 és helyi civil szervezeteket. 

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, nagyobb értékű fejlesztési, 
felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogramban, illetve a Magyar Falu 
Programban (útfelújítás). 

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

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - 
Szuhakálló - Sajókaza - Szuhakálló - Szuhakálló 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. 

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

 

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY 

A 2021. évi költségvetési év jelentős mértékű maradvánnyal zárult, melynek nagy része 2022. évre, 
áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: 

 Működési Felhalmozási Összesen 

Előző évi maradvány részletezése 12 913 444 32 245 910 45 159 354 

Start-közfogalkoztatottak bank, pénztárszámla* 5 471 861   5 471 861 

Bank-, pénztár-, adó és egyéb számlák  1 458 809   1 458 809 

Általános tartalék   32 245 910 32 245 910 

KÖFOP-VEKOP ASP csatlakozás pályázat* 108 705   108 705 

Korrekciós tételek (forgótőke, más szervezetet megillető 
bev.)* 113 250   113 250 

Államháztartáson belüli megelőlegezések - állami tám. előleg * 5 760 819   5 760 819 

* kötelezettséggel terhelt 

A maradvány további része a 2022. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. 
 
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 Szuhakállói Községi Konyha 2021. évi költségvetésének végrehajtása 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht) 8/A. §-a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a szerinti étkeztetés 

biztosítása érdekébe, Szuhakálló Községi Konyha elnevezéssel költségvetési szervet hozott létre, 
2018. január 9. napjával.  

A konyha önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait 

munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

A Konyha irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-
testülete – így költségvetési beszámolója Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete 
zárszámadási rendeletébe épül be. 

A Konyha bevételeinek teljesülését a 14-15. melléklet, a kiadásainak teljesülését pedig a 16-17. 
melléklet tartalmazza. 

BEVÉTELEK 

A konyha részére az irányító szerv adta át az állami támogatás összegét, 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 2022. évben 
működési kötelezettséggel terhelt. 

KIADÁSOK 

I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK 

A jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg a teljesítés.  

II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 

összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodott. 

III. DOLOGI KIADÁSOK a 2018. évi felhasználás tényadatait tükrözik, az étkezők létszámához 

igazodva. 

IV. FELHALMOZÁSO KIADÁSKÉNT az ingatlan belső közműrendszerének részleges felújítására került 

sor az évben. 

A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételit túlnyomó részben az állami támogatásból 
megvalósuló intézményi finanszírozás illetve az előző évi költségvetési maradvány jelentette. 

A Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolóját, a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei – 
a közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás értelmében – a 2022.05.26-i együttes ülésükön 
tárgyalják. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 111/A. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
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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. 

Az előterjesztés alapján indítványozom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szuhakálló, 2022.05.17. 

 

          Dávid István sk. 
            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 

 
 

 



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

a 2021. évi zárszámadásról 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Szuhakálló község 
Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 
a z 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 Szuhakállói Községi 
Konyhára, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 

II. Fejezet 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 

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

307.052.424 Ft bevétellel teljesült. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  önkormányzatok működési támogatásai 149 959 575 Ft, 

b)  egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 610 848 Ft, 

c)  felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 326 841 Ft, 

d)  közhatalmi bevételek 9 657 086 Ft, 

e)  működési bevételek 16 393 033 Ft, 

f) felhalmozási bevételek 34 787 200 Ft, 

g) működési célú átvett pénzeszközök 64 220 Ft 

h)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 569 770 Ft, 

i)  államháztartáson belüli megelőlegezések 6 683 851 Ft. 

(3)  Az önkormányzat 2021. évi költségvetése 261 893 070 Ft kiadással teljesült. 

(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 40 750 703 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 680 361 Ft, 

c)  dologi kiadások 39 283 366 Ft, 

d)  ellátottak pénzbeli juttatásai 3 560 128 Ft, 

e)  egyéb működési célú kiadások 5 311 970 Ft, 

f)  beruházások 4 251 309 Ft, 

g)  felújítások 29 894 081 Ft, 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 284 589 Ft 

  

 



i)  finanszírozási kiadások 133 876 563 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 45 159 354 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 európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült. 

(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 nyújtott közvetett 
támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 

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

(17) A 9. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. 

(18) A  10. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. 

(19) A  11. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást,  a 12. melléklet pedig az eredménykimutatást. 

(20) A 13. 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 Szuhakállói Községi Konyha költségvetésének teljesülése 

3. § 

(1)  A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2021. évi költségvetése 

29.036.545 Ft bevétellel teljesült. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről 668 918 Ft, 

b)  működési bevételek 3 943 715 Ft, 

c)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 119 642 Ft, 

d)  központi, irányító szervi támogatás24 304 270 Ft. 

(3)  A Községi Konyha 2021. évi költségvetése 28 724 273 Ft kiadással teljesült. 

(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 10 376 940 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 605 024 Ft, 

c)  dologi kiadások 14 051 024 Ft, 

d)  beruházások 149 995 Ft, 

e)  felújítások 2 541 290 Ft. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 14. 
melléklet tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 15. 
melléklet tartalmazza. 

(7) A 16. 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 17. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2021. évi költségvetési maradvány 312 272 Ft. A maradvány-kimutatást a 18. melléklet, az 

eredmény-kimutatást a 19. melléklet tartalmazza. 

(10) A 20. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban. 

(11) A 21. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást. 

IV. Fejezet  

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 

4. § 

(1)  A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi 

költségvetése 108 529 512 Ft bevétellel teljesült. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételből 

a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről 814 746 Ft, 

b)  működési bevételek 214 003 Ft, 



c)  előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 671 034 Ft, 

d)  központi, irányító szervi támogatás 102 829 729 Ft. 

(3)  A Közös Hivatal 2021. évi költségvetése 108 193 719 Ft kiadással teljesült. 

(4)  A (3) bekezdés szerinti kiadásból 

a)  személyi juttatások 82 428 618 Ft, 

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 762 956 Ft, 

c)  dologi kiadások 12 037 324 Ft, 

d)  egyéb működési célú kiadások 89 260 Ft, 

e)  beruházások 875 561 Ft. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 22. melléklet 
tartalmazza. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 23. 
melléklet tartalmazza. 

(7) A 24. 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 25. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2021. évi költségvetési maradvány 335 793 Ft. A maradvány-kimutatást a 26. melléklet, az 

eredmény-kimutatást a 27. melléklet tartalmazza. 

(10) A 28. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban. 

(11) A 29. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást. 

V. Fejezet  

Záró rendelkezések 

5. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati 
rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Dávid István         Dr. Herczeg Tibor  
polgármester         jegyző 
            címzetes főjegyző 



INDOKOLÁS 
 

a 2021. évi zárszámadásról szóló /2022. (….) önkormányzati rendelethez 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1-6.§-okhoz ész az 1-29. mellékletkhez 

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 Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a zárszámadási 
rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

4.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatinak teljesülését, a 
zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

5.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéset tartalmaz. 

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 114 059 488 114 403 799 114 403 799
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 

8 563 952 13 113 851 13 113 851

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 

20 594 842 17 419 818 17 419 818

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 158 794 30 533 669 30 533 669

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000 2 270 000 2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 

támogatások 

0 2 752 107 2 752 107

Önkormányzatok működési támogatásai 145 488 282 149 959 575 149 959 575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről

10 509 612 48 460 602 47 610 848

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 

programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 257 673

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 1 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 5 862 400
ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 34 059 341
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 6 431 434

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 155 997 894 198 420 177 197 570 423
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 27 315 084 26 326 841

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 21 468 620
ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 4 858 221

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 27 315 084 26 326 841
Vagyoni tipusú adók 3 300 000 3 300 000 3 161 849

ebből: magánszemélyek kommunális adója 0 0 3 161 849
Értékesítési és forgalmi adók 3 700 000 6 700 000 6 421 835

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 0 0 6 421 835
Termékek és szolgáltatások adói 3 700 000 6 700 000 6 421 835
Egyéb közhatalmi bevételek 30 000 30 000 73 402

ebből: egyéb bírság 0 0 14 900
Közhatalmi bevételek 7 030 000 10 030 000 9 657 086
Készletértékesítés ellenértéke 3 769 880 11 915 431 11 915 431
Szolgáltatások ellenértéke 2 320 594 2 896 971 2 797 018

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 0 0 283 317
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 338 885 659 613 659 613
ebből: államháztartáson belül 0 0 390 452
Ellátási díjak 0 12 951 12 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó 262 824 827 967 800 981
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 34 34 30
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 34 34 30
Egyéb működési bevételek 9 816 451 1 203 034 207 009
Működési bevételek 16 508 668 17 516 001 16 393 033
Ingatlanok értékesítése 24 787 200 24 787 200 34 787 200

ebből: termőföld-eladás bevételei 0 0 34 787 200
Felhalmozási bevételek 24 787 200 24 787 200 34 787 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 64 220

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 

vállalkozások

0 0 64 220

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 64 220
Költségvetési bevételek 204 323 762 278 068 462 284 798 803
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 569 770 15 569 770 15 569 770

Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 923 032 6 683 851

Belföldi finanszírozás bevételei 25 569 770 16 492 802 22 253 621

Finanszírozási bevételek 25 569 770 16 492 802 22 253 621

Költségvetés bevételei összesen 229 893 532 294 561 264 307 052 424

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



Megnevezés Összesen

013350 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok

018010 

Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel

018030 

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

041237 

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram

062020 

Településfejleszté

si projektek és 

támogatásuk

066020 Város-, 

községgazdálkodá

si egyéb 

szolgáltatások

074031 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás

082092 

Közművelődés - 

hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

gondozása

096015 

Gyermekétkezteté

s köznevelési 

intézményben

900020 

Önkormányzatok 

funkcióra nem 

sorolható 

bevételei 

államháztartáson 

kívülről

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 114 403 799 0 114 403 799 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 113 851 0 13 113 851 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17 419 818 0 17 419 818 0 0 0 0 0 0 0 0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 30 533 669 0 30 533 669 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 752 107 0 2 752 107 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzatok működési támogatásai 149 959 575 0 149 959 575 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 610 848 0 0 6 568 068 33 682 691 0 497 689 5 862 400 1 000 000 0 0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 257 673 0 0 136 634 0 0 121 039 0 0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 5 862 400 0 0 0 0 0 0 5 862 400 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 34 059 341 0 0 0 33 682 691 0 376 650 0 0 0 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 6 431 434 0 0 6 431 434 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197 570 423 0 149 959 575 6 568 068 33 682 691 0 497 689 5 862 400 1 000 000 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 26 326 841 0 0 0 4 858 221 21 468 620 0 0 0 0 0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 21 468 620 0 0 0 0 21 468 620 0 0 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 4 858 221 0 0 0 4 858 221 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 326 841 0 0 0 4 858 221 21 468 620 0 0 0 0 0

Vagyoni tipusú adók 3 161 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 161 849

ebből: magánszemélyek kommunális adója 3 161 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 161 849

Értékesítési és forgalmi adók 6 421 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 421 835

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 421 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 421 835

Termékek és szolgáltatások adói 6 421 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 421 835

Egyéb közhatalmi bevételek 73 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 402

ebből: egyéb bírság 14 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 900

Közhatalmi bevételek 9 657 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 657 086

Készletértékesítés ellenértéke 11 915 431 6 000 000 0 0 5 648 189 0 267 242 0 0 0 0

Szolgáltatások ellenértéke 2 797 018 0 0 0 0 0 2 797 018 0 0 0 0

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 283 317 0 0 0 0 0 283 317 0 0 0 0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  659 613 0 0 0 0 0 659 613 0 0 0 0

ebből: államháztartáson belül 390 452 0 0 0 0 0 390 452 0 0 0 0

Ellátási díjak 12 951 0 0 0 0 0 0 0 0 12 951 0

Kiszámlázott általános forgalmi adó 800 981 0 0 0 524 810 0 272 674 0 0 3 497 0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30 0 0 0 6 0 24 0 0 0 0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 30 0 0 0 6 0 24 0 0 0 0

Egyéb működési bevételek 207 009 0 0 0 71 764 0 135 245 0 0 0 0

Működési bevételek 16 393 033 6 000 000 0 0 6 244 769 0 4 131 816 0 0 16 448 0

Ingatlanok értékesítése 34 787 200 0 0 0 0 0 34 787 200 0 0 0 0

ebből: termőföld-eladás bevételei 34 787 200 0 0 0 0 0 34 787 200 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek 34 787 200 0 0 0 0 0 34 787 200 0 0 0 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 64 220 0 0 0 0 0 64 220 0 0 0 0

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 64 220 0 0 0 0 0 64 220 0 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök 64 220 0 0 0 0 0 64 220 0 0 0 0

Költségvetési bevételek 284 798 803 6 000 000 149 959 575 6 568 068 44 785 681 21 468 620 39 480 925 5 862 400 1 000 000 16 448 9 657 086

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 569 770 0 0 15 569 770 0 0 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 15 569 770 0 0 15 569 770 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 683 851 0 6 683 851 0 0 0 0 0 0 0 0

Belföldi finanszírozás bevételei 22 253 621 0 6 683 851 15 569 770 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek 22 253 621 0 6 683 851 15 569 770 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 307 052 424 6 000 000 156 643 426 22 137 838 44 785 681 21 468 620 39 480 925 5 862 400 1 000 000 16 448 9 657 086

Teljesített bevételek kormányzati fincioónként

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



Megnevezés Összeg (Ft)

Alaptevékenység költségvetési bevételei 284 798 803

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 128 016 507

Alaptevékenység költségvetési egyenlege 156 782 296

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 22 253 621

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 133 876 563

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege -111 622 942

Alaptevékenység maradványa 45 159 354

Összes maradvány 45 159 354

Alaptevékenység szabad maradványa 45 159 354

Maradványkimutatás

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



Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13 639 587 34 356 062 30 994 604
Normatív jutalmak 300 300 345 412 240 571
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 30 913 30 913
Béren kívüli juttatások 180 000 180 000 180 000
Ruházati költségtérítés 0 75 188 75 188
Közlekedési költségtérítés 33 000 33 000 25 680
Egyéb költségtérítések 86 000 36 000 36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 422 728 422 728
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 238 887 35 479 303 32 005 684
Választott tisztségviselők juttatásai 9 116 292 9 116 292 8 552 747
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 131 922 206 922 147 441
Egyéb külső személyi juttatások 50 000 50 000 44 831
Külső személyi juttatások 9 298 214 9 373 214 8 745 019
Személyi juttatások 23 537 101 44 852 517 40 750 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 443 413 5 359 541 4 680 361

ebből: szociális hozzájárulási adó 0 0 4 505 514
ebből: táppénz hozzájárulás 0 0 66 690
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más 

járulék jellegű kötelezettségek 

0 0 1 000

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 0 107 157
Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 131 958 13 531 873 13 107 540
Készletbeszerzés 7 131 958 13 531 873 13 107 540
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 370 340 502 340 502 340
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 564 415 567 615 567 530
Kommunikációs szolgáltatások 934 755 1 069 955 1 069 870
Közüzemi díjak 6 031 406 5 031 406 4 802 981
Bérleti és lízing díjak 35 028 62 404 62 404
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 81 243 1 352 086 1 158 941
Közvetített szolgáltatások 338 885 638 885 604 246

ebből: államháztartáson belül 0 0 604 246
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 195 000 195 000
Egyéb szolgáltatások 7 115 155 11 428 283 11 328 283

ebből: biztosítási díjak 0 0 671 210
Szolgáltatási kiadások 13 601 717 18 708 064 18 151 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 481 478 7 441 918 6 183 858
Fizetendő általános forgalmi adó 330 000 729 000 729 000
Egyéb dologi kiadások 0 41 246 41 243
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 811 478 8 212 164 6 954 101
Dologi kiadások 26 479 908 41 522 056 39 283 366
Családi támogatások 0 0 0
Egyéb nem intézményi ellátások 3 486 000 3 566 000 3 560 128

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 0 60 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] 0 0 99 120
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 0 0 1 633 148
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások 

alapján) adott más ellátás 

0 0 1 767 860

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 486 000 3 566 000 3 560 128
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 634 240 1 787 523 1 787 523
Elvonások és befizetések 634 240 1 787 523 1 787 523
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 778 293 2 778 293 2 115 887

ebből: központi költségvetési szervek 0 0 125 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 269 098
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 1 721 789

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 533 535 1 533 535 1 408 560
ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 1 328 760
ebből: egyéb vállalkozások 0 0 79 800

Tartalékok 34 787 200 24 787 200 0
Egyéb működési célú kiadások 39 733 268 30 886 551 5 311 970
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 446 850 3 357 054 3 357 054
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 120 649 962 312 894 255
Beruházások 567 499 4 319 366 4 251 309
Ingatlanok felújítása 1 797 243 23 661 707 23 661 707
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 485 256 6 232 374 6 232 374
Felújítások 2 282 499 29 894 081 29 894 081
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 284 589 284 589 284 589

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

társfinanszírozása

0 0 284 589

Egyéb felhalmozási célú kiadások 284 589 284 589 284 589
Költségvetési kiadások 99 814 277 160 684 701 128 016 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 819 532 6 742 564 6 742 564
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 124 259 723 127 133 999 127 133 999
Belföldi finanszírozás kiadásai 130 079 255 133 876 563 133 876 563
Finanszírozási kiadások 130 079 255 133 876 563 133 876 563
Költségvetés kiadásai összesen 229 893 532 294 561 264 261 893 070

Költségvetési kiadások

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



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

041237 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram

062020 

Településfejlesztési 

projektek és 

támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások

074031 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás

082044 Könyvtári 

szolgáltatások

082091 

Közművelődés - 

közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése

082092 

Közművelődés - 

hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek gondozása

082094 

Közművelődés - 

kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés

084031 Civil 

szervezetek 

működési 

támogatása

107055 

Falugondnoki, 

tanyagondnoki 

szolgáltatás

107060 Egyéb 

szociális pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 30 994 604 0 0 0 0 20 314 318 0 0 848 850 7 128 978 0 0 0 0 0 2 702 458 0

Normatív jutalmak 240 571 0 0 0 0 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 30 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 913 0

Béren kívüli juttatások 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 60 000 0

Ruházati költségtérítés 75 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 188 0

Közlekedési költségtérítés 25 680 0 0 0 0 0 0 0 0 25 680 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb költségtérítések 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 12 000 0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 422 728 0 0 0 0 384 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 607 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 32 005 684 0 0 0 0 20 939 010 0 0 848 850 7 298 658 0 0 0 0 0 2 919 166 0

Választott tisztségviselők juttatásai 8 552 747 8 552 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 147 441 0 115 608 0 0 0 0 0 0 25 536 0 0 0 0 0 6 297 0

Egyéb külső személyi juttatások 44 831 44 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Külső személyi juttatások 8 745 019 8 597 578 115 608 0 0 0 0 0 0 25 536 0 0 0 0 0 6 297 0

Személyi juttatások 40 750 703 8 597 578 115 608 0 0 20 939 010 0 0 848 850 7 324 194 0 0 0 0 0 2 925 463 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 680 361 1 194 464 16 128 0 0 1 725 795 0 0 171 717 1 121 947 0 0 0 0 0 450 310 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 4 505 514 1 133 901 16 128 0 0 1 659 105 0 0 151 123 1 103 947 0 0 0 0 0 441 310 0

ebből: táppénz hozzájárulás 66 690 0 0 0 0 66 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

jellegű kötelezettségek (K2)

1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 107 157 60 563 0 0 0 0 0 0 19 594 18 000 0 0 0 0 0 9 000 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 13 107 540 0 0 0 0 9 700 956 6 000 0 342 380 122 591 0 494 440 70 591 8 661 0 165 921 2 196 000

Készletbeszerzés 13 107 540 0 0 0 0 9 700 956 6 000 0 342 380 122 591 0 494 440 70 591 8 661 0 165 921 2 196 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 502 340 0 0 0 0 0 0 0 130 000 85 340 2 000 0 0 285 000 0 0 0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 567 530 0 0 0 0 0 0 0 428 138 0 0 0 0 139 392 0 0 0

Kommunikációs szolgáltatások 1 069 870 0 0 0 0 0 0 0 558 138 85 340 2 000 0 0 424 392 0 0 0

Közüzemi díjak 4 802 981 0 25 035 0 0 0 0 2 348 141 1 341 696 915 605 0 21 065 0 151 439 0 0 0

Bérleti és lízing díjak 62 404 0 0 0 0 6 693 0 0 40 321 0 0 0 0 15 390 0 0 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 158 941 0 0 0 0 793 636 0 0 262 924 0 0 0 0 0 0 102 381 0

Közvetített szolgáltatások  604 246 0 0 0 0 0 0 0 604 246 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: államháztartáson belül 604 246 0 0 0 0 0 0 0 604 246 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  195 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 000 0

Egyéb szolgáltatások 11 328 283 0 160 160 0 0 1 074 114 278 476 0 5 888 321 2 129 711 0 568 297 948 000 109 800 0 171 404 0

ebből: biztosítási díjak 671 210 0 0 0 0 0 0 0 493 596 22 500 0 0 0 0 0 155 114 0

Szolgáltatási kiadások 18 151 855 0 185 195 0 0 1 874 443 278 476 2 348 141 8 137 508 3 045 316 0 589 362 948 000 276 629 0 468 785 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 183 858 0 49 803 0 0 2 975 526 76 809 611 419 1 152 545 319 328 540 199 996 67 929 64 601 0 72 442 592 920

Fizetendő általános forgalmi adó  729 000 0 0 0 0 0 0 0 729 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb dologi kiadások 41 243 0 0 0 0 33 0 0 41 176 0 0 0 0 33 0 1 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 954 101 0 49 803 0 0 2 975 559 76 809 611 419 1 922 721 319 328 540 199 996 67 929 64 634 0 72 443 592 920

Dologi kiadások 39 283 366 0 234 998 0 0 14 550 958 361 285 2 959 560 10 960 747 3 572 575 2 540 1 283 798 1 086 520 774 316 0 707 149 2 788 920

Egyéb nem intézményi ellátások 3 560 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 560 128

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

ebből: köztemetés 99 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 120

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 1 633 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 633 148

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 1 767 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 767 860

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 560 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 560 128

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1 787 523 0 0 1 787 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elvonások és befizetések 1 787 523 0 0 1 787 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 115 887 0 0 0 1 846 789 269 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: központi költségvetési szervek 125 000 0 0 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok 269 098 0 0 0 0 269 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 1 721 789 0 0 0 1 721 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 408 560 0 0 0 432 400 0 0 0 0 41 400 0 0 50 000 0 884 760 0 0

ebből: egyéb civil szervezetek 1 328 760 0 0 0 394 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 884 760 0 0

ebből: egyéb vállalkozások 79 800 0 0 0 38 400 0 0 0 0 41 400 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások 5 311 970 0 0 1 787 523 2 279 189 269 098 0 0 0 41 400 0 0 50 000 0 884 760 0 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 357 054 0 0 0 0 696 080 0 0 2 057 909 0 0 0 0 64 955 0 538 110 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 894 255 0 0 0 0 175 792 0 0 555 635 0 0 0 0 17 538 0 145 290 0

Beruházások 4 251 309 0 0 0 0 871 872 0 0 2 613 544 0 0 0 0 82 493 0 683 400 0

Ingatlanok felújítása 23 661 707 0 0 0 0 4 881 249 18 780 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 232 374 0 0 0 0 1 317 937 4 914 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítások 29 894 081 0 0 0 0 6 199 186 23 694 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 284 589 0 0 0 0 0 284 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. 284 589 0 0 0 0 0 284 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások 284 589 0 0 0 0 0 284 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Költségvetési kiadások 128 016 507 9 792 042 366 734 1 787 523 2 279 189 44 555 919 24 340 769 2 959 560 14 594 858 12 060 116 2 540 1 283 798 1 136 520 856 809 884 760 4 766 322 6 349 048

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 742 564 0 0 6 742 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 127 133 999 0 0 0 127 133 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 133 876 563 0 0 6 742 564 127 133 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási kiadások 133 876 563 0 0 6 742 564 127 133 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 261 893 070 9 792 042 366 734 8 530 087 129 413 188 44 555 919 24 340 769 2 959 560 14 594 858 12 060 116 2 540 1 283 798 1 136 520 856 809 884 760 4 766 322 6 349 048

Átlagos statisztikai állományi létszám 29 5 0 0 0 20 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

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



Önkormányzatok működési 

támogatásai 
149 959 575 Személyi juttatások 40 750 703

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 

47 610 848 Munkaadót terhelő járulékok  4 680 361

Működési bevételek 16 393 033 Dologi kiadások 39 283 366

Közhatalmi bevételek 9 657 086 Egyéb működési célú kiadások 5 311 970

Államháztartáson belüli 

megelőlegezések
6 683 851 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 560 128

Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 
15 569 770 Finanszírozási kiadások 133 876 563

Működési célú átvett 

pénzeszközök
64 220

Összesen 245 938 383 Összesen 227 463 091

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

A költségvetés

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek Kiadások 



Elkülönített állami pénzalapok 4 858 221 Beruházások 4 251 309

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 21 468 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 

létesítése
3 357 054

Ingatlanok értékesítése 34 787 200
Beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó 
894 255

Felújítások 29 894 081

Ingatlanok felújítása 23 661 707

Felújítási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó
6 232 374

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások államháztartáson 

belülre

284 589

Összesen: 61 114 041 Összesen: 34 429 979

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

A költségvetés

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)



Jogcím Összeg (Ft)

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 

elengedésének összege
0

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök

elengedésének összege
0

3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

adónemenként
0

0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott

kedvezmény, mentesség összege
0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

 Összesen 0

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról



Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 22 253 621

Összes bevétel összege 284 798 803

Összes kiadás összege 261 893 070

Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 45 159 354

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

Kimutatás a pénzeszközök változásáról



Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-

)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 381 452 826 0 405 172 789

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 9 363 246 0 5 814 926

A/II/4 Beruházások, felújítások 4 038 220 0 538 110

A/II Tárgyi eszközök 394 854 292 0 411 525 825

A/III/1 Tartós részesedések 100 000 0 100 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi 

vállalkozásban

100 000 0 100 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök 100 000 0 100 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

394 954 292 0 411 625 825

C/II/1 Forintpénztár 408 025 0 336 860

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

408 025 0 336 860

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 25 094 860 0 44 709 244

C/III Forintszámlák (= 25 094 860 0 44 709 244

C) PÉNZESZKÖZÖK 25 502 885 0 45 046 104

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi 

bevételre 

4 491 443 0 4 156 847

ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni 

típusú adókra

1 304 011 0 1 498 621

ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és 

szolgáltatások adóira

2 940 386 0 2 278 942

 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb 

közhatalmi bevételekre

247 046 0 379 284

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési 

bevételre

2 416 223 0 2 291 584

ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 

2 046 724 0 1 959 352

ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási 

díjakra

60 320 0 47 369

ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott 

általános forgalmi adóra

309 179 0 284 863

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 6 907 666 0 6 448 431

D/III/4 Forgótőke elszámolása 100 000 0 140 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 100 000 0 140 000

D) KÖVETELÉSEK  7 007 666 0 6 588 431

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános 

forgalmi adó

136 940 0 0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

elszámolása 

136 940 0 0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -175 192 0 0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása -175 192 0 0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK -38 252 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 427 426 591 0 463 260 360

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke 459 832 325 0 459 832 325

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 19 541 038 0 19 541 038

G/IV Felhalmozott eredmény -62 697 219 0 -68 998 171

G/VI Mérleg szerinti eredmény -6 300 952 0 43 721 043

G/ SAJÁT TŐKE  410 375 192 0 454 096 235

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 

kiadásokra

0 0 51 552

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 51 552

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

finanszírozási kiadásokra

5 819 532 0 5 760 819

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésére

5 819 532 0 5 760 819

H/II Költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek 

5 819 532 0 5 760 819

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 33 115 0 26 750

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett 

pénzeszközök, biztosítékok

10 000 000 0 0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10 033 115 0 26 750

H) KÖTELEZETTSÉGEK 15 852 647 0 5 839 121

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 198 752 0 3 325 004

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 198 752 0 3 325 004

FORRÁSOK ÖSSZESEN 427 426 591 0 463 260 360

Mérleg

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



Megnevezés
Immateriális 

javak

Ingatlanok és 

kapcsolódó 

vagyoni értékű 

jogok

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek

Tenyészállatok
Beruházások és 

felújítások

Koncesszióba, 

vagyonkezelésb

e adott 

eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró 

állomány)

1 542 047 438 159 232 96 248 595 0 4 038 220 0 539 988 094

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 

beruházások

0 0 0 0 3 357 054 0 3 357 054

Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 23 661 707 0 23 661 707

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 25 662 723 2 283 423 0 0 0 27 946 146

Egyéb növekedés 0 0 13 535 665 0 1 465 495 0 15 001 160

Összes növekedés 0 25 662 723 15 819 088 0 28 484 256 0 69 966 067

Egyéb csökkenés 0 0 13 000 144 0 31 984 366 0 44 984 510

Összes csökkenés 0 0 13 000 144 0 31 984 366 0 44 984 510

Bruttó érték összesen 1 542 047 463 821 955 99 067 539 0 538 110 0 564 969 651

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó 

állománya

1 542 047 56 706 406 86 885 349 0 0 0 145 133 802

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 185 818 1 942 760 6 367 264 0 0 0 8 495 842

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 185 818 0 0 0 0 0 185 818

Terv szerinti értékcsökkenés záró 

állománya  (=16+17-18)

1 542 047 58 649 166 93 252 613 0 0 0 153 443 826

Értékcsökkenés összesen 1 542 047 58 649 166 93 252 613 0 0 0 153 443 826

Eszközök nettó értéke 0 405 172 789 5 814 926 0 538 110 0 411 525 825

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 000 000 0 28 304 042 0 0 0 29 304 042

Vagyonkimutatás

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



Megnevezés Előző időszak Módosítások 

(+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 13 287 531 0 9 322 490

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 

eredményszemléletű bevételei

6 636 354 0 15 284 690

I Tevékenység nettó eredményszemléletű 

bevétele

19 923 885 0 24 607 180

06 Központi működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

150 386 171 0 149 959 575

07 Egyéb működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

39 163 564 0 47 675 068

08 Felhalmozási célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

52 628 687 0 26 326 841

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 5 343 162 0 36 995 225

III Egyéb eredményszemléletű bevételek 247 521 584 0 260 956 709

10 Anyagköltség 10 520 839 0 13 107 540

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 15 620 946 0 18 658 071

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 366 465 0 604 246

IV Anyagjellegű ráfordítások 26 508 250 0 32 369 857

14 Bérköltség 27 478 004 0 32 986 823

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 791 342 0 9 853 235

16 Bérjárulékok 4 619 645 0 4 717 258

V Személyi jellegű ráfordítások 39 888 991 0 47 557 316

VI Értékcsökkenési leírás 12 753 936 0 12 348 244

VII Egyéb ráfordítások 194 595 278 0 149 567 459

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -6 300 986 0 43 721 013

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

eredményszemléletű bevételek

34 0 30

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 

bevételei 

34 0 30

B)  PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE 

34 0 30

C)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -6 300 952 0 43 721 043

Eredménykimutatás

12. 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

8 563 952 8 561 122 0 2 830

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

1 329 690 1 329 690 0 0

3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és 

egészségügyi kiegészítő pótlék

358 899 358 899 0 0

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú 

költségvetési támogatásai összesen

1 688 589 1 688 589 0 0

Mindösszesen 12 522 541 12 519 711 0 2 830

Az önkormányzat 

által a 2020. 

évben fel nem 

használt, de 2021. 

évben jogszerűen 

felhasználható 

összeg

Ebből 2021. 

évben az előirt 

határidőig 

ténylegesen 

felhasznált

Eltérés (fel nem 

használt)

1 459 230 1 459 230 0

1 459 230 1 459 230 0

1 459 230 1 459 230 0

Megnevezés

Költségvetési 

törvény szerint 

igényelt 

támogatás

Tényleges 

támogatás

Évvégi eltérés (+,-

) mutatószám 

szerinti támogatás

Visszafizetési 

kötelezettség

1.1.1. A települési  önkormányzatok működésének 

támogatása 

114 403 799 114 403 799 0 0

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 

támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 

kivételével 

0 4 191 000 0 0

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 19 593 922 16 685 328 -291 600 291 600

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 1 206 120 332 880 -110 010 110 010

Összesen  135 203 841 135 613 007 -401 610 401 610

Az előző évi (2020.)  legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

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

 A helyi önkormányzatok kiegészítő- és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó 

támogatások elszámolása

Megnevezés

3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési 

támogatásai összesen 

Mindösszesen



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről

486 486 668 918 668 918

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok 

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 

0 0 668 918

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

486 486 668 918 668 918

Szolgáltatások ellenértéke 1 496 000 2 104 000 2 160 426

Ellátási díjak 1 021 450 1 418 450 944 811

Kiszámlázott általános forgalmi adó 679 712 909 312 838 471

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 

0 0 1

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 0 1

Egyéb működési bevételek 0 0 6

Működési bevételek 3 197 162 4 431 762 3 943 715

Költségvetési bevételek 3 683 648 5 100 680 4 612 633

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele

119 642 119 642 119 642

Maradvány igénybevétele 119 642 119 642 119 642

Központi, irányító szervi támogatás 21 731 580 24 304 270 24 304 270

Belföldi finanszírozás bevételei 21 851 222 24 423 912 24 423 912

Finanszírozási bevételek 21 851 222 24 423 912 24 423 912

Költségvetés bevltelei összesen 25 534 870 29 524 592 29 036 545

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

Költségvetési bevételek



Megnevezés Összesen

018030 

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

096015 

Gyermekétkezteté

s köznevelési 

intézményben

096025 

Munkahelyi 

étkeztetés 

köznevelési 

intézményben

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 668 918 668 918 0 0

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

hazai társfinanszírozása 

668 918 668 918 0 0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 668 918 668 918 0 0

Szolgáltatások ellenértéke 2 160 426 0 0 2 160 426

Ellátási díjak 944 811 0 923 110 21 701

Kiszámlázott általános forgalmi adó 838 471 0 249 483 588 988

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

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1 0 0 1

Egyéb működési bevételek 6 0 6 0

Működési bevételek 3 943 715 0 1 172 599 2 771 116

Költségvetési bevételek 4 612 633 668 918 1 172 599 2 771 116

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 119 642 119 642 0 0

Maradvány igénybevétele 119 642 119 642 0 0

Központi, irányító szervi támogatás 24 304 270 24 304 270 0 0

Belföldi finanszírozás bevételei 24 423 912 24 423 912 0 0

Finanszírozási bevételek 24 423 912 24 423 912 0 0

Bevételek összesen 29 036 545 25 092 830 1 172 599 2 771 116

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

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként



Megnevezés Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10 475 800 10 359 361 9 727 069

Béren kívüli juttatások 240 000 240 000 240 000

Egyéb költségtérítések 48 000 48 000 48 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 361 871 361 871

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 763 800 11 009 232 10 376 940

Személyi juttatások 10 763 800 11 009 232 10 376 940

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó

1 660 949 1 695 949 1 605 024

ebből: szociális hozzájárulási adó 0 0 1 605 024

Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 872 230 9 052 120 9 051 439

Készletbeszerzés 8 872 230 9 052 120 9 051 439

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 398 424 398 424 360 480

Kommunikációs szolgáltatások 398 424 398 424 360 480

Közüzemi díjak 1 137 027 1 753 027 1 752 874

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 46 402 46 402 20 000

Egyéb szolgáltatások 270 920 340 920 333 865

Szolgáltatási kiadások 1 454 349 2 140 349 2 106 739

Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

1 995 118 2 080 118 2 075 366

Fizetendő általános forgalmi adó  390 000 457 000 457 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 385 118 2 537 118 2 532 366

Dologi kiadások 13 110 121 14 128 011 14 051 024

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 118 110 118 106

Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

0 32 000 31 889

Beruházások 0 150 110 149 995

Ingatlanok felújítása 0 2 001 016 2 001 016

Felújítási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó 

0 540 274 540 274

Felújítások 0 2 541 290 2 541 290

Költségvetési kiadások 25 534 870 29 524 592 28 724 273

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

Költségvetési kiadások



Érték típus: Forint

Megnevezés Összesen

096015 

Gyermekétkeztetés 

köznevelési 

intézményben

096025 Munkahelyi 

étkeztetés köznevelési 

intézményben

104037 Intézményen 

kívüli 

gyermekétkeztetés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 9 727 069 6 658 083 2 771 345 297 641

Béren kívüli juttatások 240 000 177 600 55 200 7 200

Egyéb költségtérítések 48 000 35 520 11 520 960

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 361 871 264 319 86 195 11 357

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 376 940 7 135 522 2 924 260 317 158

Személyi juttatások 10 376 940 7 135 522 2 924 260 317 158

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 605 024 1 099 116 452 323 53 585

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 605 024 1 099 116 452 323 53 585

Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 051 439 6 613 673 2 129 001 308 765

Készletbeszerzés 9 051 439 6 613 673 2 129 001 308 765

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 360 480 254 760 95 951 9 769

Kommunikációs szolgáltatások 360 480 254 760 95 951 9 769

Közüzemi díjak 1 752 874 1 283 143 430 146 39 585

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000 13 200 6 000 800

Egyéb szolgáltatások 333 865 243 021 80 715 10 129

Szolgáltatási kiadások 2 106 739 1 539 364 516 861 50 514

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 075 366 1 510 385 495 061 69 920

Fizetendő általános forgalmi adó  457 000 457 000 0 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 532 366 1 967 385 495 061 69 920

Dologi kiadások 14 051 024 10 375 182 3 236 874 438 968

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 118 106 87 398 27 165 3 543

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 31 889 23 598 7 334 957

Beruházások 149 995 110 996 34 499 4 500

Ingatlanok felújítása 2 001 016 1 480 752 460 234 60 030

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 540 274 399 803 124 263 16 208

Felújítások 2 541 290 1 880 555 584 497 76 238

Költségvetési kiadások 28 724 273 20 601 371 7 232 453 890 449

Kiadások összesen 28 724 273 20 601 371 7 232 453 890 449

Átlagos statisztikai létszám 4 2 1 1

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

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Adatellenőrző kód: 5d1-35-351c-41-5f-34-5e-7f866-75-5d-5821-753c-65-1



Megnevezés Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei 4 612 633

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 28 724 273

Alaptevékenység költségvetési egyenlege -24 111 640

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 24 423 912

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 24 423 912

Alaptevékenység maradványa 312 272

Összes maradvány 312 272

Alaptevékenység szabad maradványa 312 272

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

Maradványkimutatás



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 

eredményszemléletű bevételei

2 652 266 0 3 408 425

I Tevékenység nettó eredményszemléletű 

bevétele 

2 652 266 0 3 408 425

06 Központi működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

22 729 211 0 24 304 270

07 Egyéb működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

312 742 0 668 918

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 6

III Egyéb eredményszemléletű bevételek 23 041 953 0 24 973 194

10 Anyagköltség 8 467 094 0 9 201 585

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 886 242 0 2 467 219

IV Anyagjellegű ráfordítások 10 353 336 0 11 668 804

14 Bérköltség 9 002 160 0 10 168 493

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 529 371 0 644 071

16 Bérjárulékok 1 674 658 0 1 598 267

V Személyi jellegű ráfordítások 11 206 189 0 12 410 831

VI Értékcsökkenési leírás 12 287 0 123 021

VII Egyéb ráfordítások 3 263 299 0 9 692 926

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 859 108 0 -5 513 963

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

eredményszemléletű bevételek

0 0 1

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 

bevételei 

0 0 1

B)  PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0 0 1

C)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 859 108 0 -5 513 962

 Eredménykimutatás



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek

781 317 0 776 402

A/II Tárgyi eszközök 781 317 0 776 402

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

781 317 0 776 402

B/I/1 Vásárolt készletek 646 042 0 495 896

B/I Készletek 646 042 0 495 896

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

FORGÓESZKÖZÖK 

646 042 0 495 896

C/II/1 Forintpénztár 38 790 0 70 390

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 38 790 0 70 390

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 80 852 0 241 882

C/III Forintszámlák 80 852 0 241 882

C) PÉNZESZKÖZÖK 119 642 0 312 272

D/I/4 Költségvetési évben esedékes 

követelések működési bevételre 

480 824 0 865 296

ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 

ellenértékére, közvetített szolgáltatások 

ellenértékére

61 728 0 206 722

 ebből: költségvetési évben esedékes 

követelések ellátási díjakra

316 876 0 474 622

ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

kiszámlázott általános forgalmi adóra

102 220 0 183 952

D/I Költségvetési évben esedékes 

követelések 

480 824 0 865 296

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III) 480 824 0 865 296

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható 

általános forgalmi adó

5 537 232 0 0

E/I Előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó elszámolása 

5 537 232 0 0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -30 096 0 0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó 

elszámolása

-30 096 0 0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 5 507 136 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 534 961 0 2 449 866

G/IV Felhalmozott eredmény 6 213 935 0 7 073 043

G/VI Mérleg szerinti eredmény 859 108 0 -5 513 962

G/ SAJÁT TŐKE 7 073 043 0 1 559 081

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása

461 918 0 890 785

J) PASSZÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK 

461 918 0 890 785

FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 534 961 0 2 449 866

20. 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 

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró 

állomány)

0 0 1 209 236 0 0 0 1 209 236

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 

beruházások

0 0 0 0 118 106 0 118 106

Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 2 001 016 0 2 001 016

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 118 106 0 0 0 118 106

Összes növekedés  0 0 118 106 0 2 119 122 0 2 237 228

Egyéb csökkenés 0 0 0 0 2 119 122 0 2 119 122

Összes csökkenés 0 0 0 0 2 119 122 0 2 119 122

Bruttó érték összesen 0 0 1 327 342 0 0 0 1 327 342

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 427 919 0 0 0 427 919

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 0 123 021 0 0 0 123 021

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 0 0 550 940 0 0 0 550 940

Értékcsökkenés összesen 0 0 550 940 0 0 0 550 940

Eszközök nettó értéke 0 0 776 402 0 0 0 776 402

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 413 536 0 0 0 413 536

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

Vagyonkimutatás



Megnevezés Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről

400 000 814 746 814 746

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok 

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 

0 0 438 096

ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 376 650

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

400 000 814 746 814 746

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  250 000 250 000 214 000

ebből: államháztartáson belül 0 0 21 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 

0 0 3

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 0 3

Működési bevételek 250 000 250 000 214 003

Költségvetési bevételek 650 000 1 064 746 1 028 749

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 671 034 4 671 034 4 671 034

Maradvány igénybevétele 4 671 034 4 671 034 4 671 034

Központi, irányító szervi támogatás 102 528 143 102 829 729 102 829 729

Belföldi finanszírozás bevételei 107 199 177 107 500 763 107 500 763

Finanszírozási bevételek 107 199 177 107 500 763 107 500 763

Költségvetés bevétele összesen 107 849 177 108 565 509 108 529 512

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

Bevételek



Megnevezés Összesen

011130 

Önkormányzatok 

és önkormányzati 

hivatalok 

jogalkotó és 

általános 

igazgatási 

tevékenysége

018030 

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

814 746 814 746 0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok 

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 

(B16)

438 096 438 096 0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 376 650 376 650 0

Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

814 746 814 746 0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=190) 

(B403)

214 000 214 000 0

ebből: államháztartáson belül (B403) 21 000 21 000 0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek (>=205+206+207) (B4082)

3 3 0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 3 3 0

Működési bevételek 214 003 214 003 0

Költségvetési bevételek 1 028 749 1 028 749 0

Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele 

4 671 034 0 4 671 034

Maradvány igénybevétele 4 671 034 0 4 671 034

Központi, irányító szervi támogatás 102 829 729 0 102 829 729

Belföldi finanszírozás bevételei 107 500 763 0 107 500 763

Finanszírozási bevételek 107 500 763 0 107 500 763

Bevételek összesen 108 529 512 1 028 749 107 500 763

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

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként



Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 63 026 400 61 448 106 61 356 097

Normatív jutalmak 6 941 189 7 318 920 7 318 920

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 240 000 240 000

Jubileumi jutalom 4 150 000 4 150 001 4 150 001

Béren kívüli juttatások 6 400 000 6 597 808 6 597 808

Közlekedési költségtérítés 1 205 400 1 110 400 1 109 586

Egyéb költségtérítések 192 000 192 000 184 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 624 370 624 370

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 81 914 989 81 681 605 81 580 782

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

281 000 444 000 444 000

Egyéb külső személyi juttatások 300 000 403 836 403 836

Külső személyi juttatások 581 000 847 836 847 836

Személyi juttatások 82 495 989 82 529 441 82 428 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó

12 551 726 12 762 956 12 762 956

ebből: szociális hozzájárulási adó 0 0 11 704 248

ebből: táppénz hozzájárulás 0 0 45 338

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 0 1 013 370

Szakmai anyagok beszerzése 132 000 135 217 135 217

Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 215 263 1 927 381 1 926 755

Készletbeszerzés 2 347 263 2 062 598 2 061 972

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 261 640 5 970 832 5 838 910

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 70 000 67 000 64 822

Kommunikációs szolgáltatások 5 331 640 6 037 832 5 903 732

Bérleti és lízing díjak 0 36 780 36 780

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 93 000 92 297

Közvetített szolgáltatások  250 000 250 000 214 000

ebből: államháztartáson belül 0 0 214 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  1 061 300 773 300 772 968

Egyéb szolgáltatások 1 490 000 1 653 220 1 578 512

Szolgáltatási kiadások 2 801 300 2 806 300 2 694 557

Kiküldetések kiadásai 250 000 309 035 296 860

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 250 000 309 035 296 860

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 482 000 1 085 933 1 080 203

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 482 000 1 085 933 1 080 203

Dologi kiadások 12 212 203 12 301 698 12 037 324

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 89 260 89 260 89 260

ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 89 260

Egyéb működési célú kiadások 89 260 89 260 89 260

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 475 326 475 326

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 100 000 151 130 151 130

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 293 700 202 525 196 146

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó 

106 299 53 173 52 959

Beruházások 499 999 882 154 875 561

Költségvetési kiadások 107 849 177 108 565 509 108 193 719

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

Költségvetési kiadások



Megnevezés

011130 Önkormányzatok és 

önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási 

tevékenysége

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 61 356 097

Normatív jutalmak 7 318 920

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 240 000

Jubileumi jutalom 4 150 001

Béren kívüli juttatások 6 597 808

Közlekedési költségtérítés 1 109 586

Egyéb költségtérítések 184 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 624 370

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 81 580 782

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 

fizetett juttatások 

444 000

Egyéb külső személyi juttatások 403 836

Külső személyi juttatások 847 836

Személyi juttatások 82 428 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 762 956

ebből: szociális hozzájárulási adó 11 704 248

ebből: táppénz hozzájárulás 45 338

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 1 013 370

Szakmai anyagok beszerzése 135 217

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 926 755

Készletbeszerzés 2 061 972

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 5 838 910

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 64 822

Kommunikációs szolgáltatások 5 903 732

Bérleti és lízing díjak 36 780

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 92 297

Közvetített szolgáltatások  214 000

ebből: államháztartáson belül 214 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  772 968

Egyéb szolgáltatások 1 578 512

Szolgáltatási kiadások 2 694 557

Kiküldetések kiadásai 296 860

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 296 860

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 1 080 203

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 080 203

Dologi kiadások 12 037 324

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 89 260

ebből: egyéb civil szervezetek 89 260

Egyéb működési célú kiadások 89 260

Immateriális javak beszerzése, létesítése 475 326

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 151 130

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 196 146

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 52 959

Beruházások 875 561

Költségvetési kiadások 108 193 719

Kiadások összesen 108 193 719

Átlagos statisztikai állományi létszám 16

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

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként



Megnevezés Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 028 749

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 108 193 719

Alaptevékenység költségvetési egyenlege -107 164 970

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 107 500 763

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 107 500 763

Alaptevékenység maradványa 335 793

Összes maradvány 335 793

Alaptevékenység szabad maradványa 335 793

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

Maradványkimutatás



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 

eredményszemléletű bevételei

495 787 0 214 000

I Tevékenység nettó eredményszemléletű 

bevétele 

495 787 0 214 000

06 Központi működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

101 350 190 0 102 829 729

07 Egyéb működési célú támogatások 

eredményszemléletű bevételei

3 567 425 0 814 746

III Egyéb eredményszemléletű bevételek 104 917 615 0 103 644 475

10 Anyagköltség 2 435 350 0 2 061 972

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 9 246 598 0 8 681 149

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 442 021 0 214 000

IV Anyagjellegű ráfordítások 12 123 969 0 10 957 121

14 Bérköltség 65 187 584 0 71 813 554

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 646 737 0 13 513 601

16 Bérjárulékok 12 500 739 0 12 567 488

V Személyi jellegű ráfordítások 86 335 060 0 97 894 643

VI Értékcsökkenési leírás 2 517 613 0 2 201 718

VII Egyéb ráfordítások 8 474 483 0 1 226 871

A)  TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE -4 037 723 0 -8 421 878

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

eredményszemléletű bevételek

3 0 3

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 

bevételei 

3 0 3

B)  PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE 

3 0 3

C)  MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -4 037 720 0 -8 421 875

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

Eredménykimutatás



Megnevezés Előző időszak
Módosítások 

(+/-)
Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok 73 643 0 452 951

A/I/2 Szellemi termékek 316 357 0 82 606

A/I Immateriális javak 390 000 0 535 557

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek

4 718 525 0 3 193 852

A/II Tárgyi eszközök 4 718 525 0 3 193 852

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

5 108 525 0 3 729 409

C/II/1 Forintpénztár 334 610 0 44 635

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 334 610 0 44 635

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 4 278 174 0 291 158

C/III Forintszámlák 4 278 174 0 291 158

C) PÉNZESZKÖZÖK 4 612 784 0 335 793

D/III/1 Adott előlegek 58 250 0 0

 ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 58 250 0 0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 58 250 0 0

D) KÖVETELÉSEK  58 250 0 0

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható 

általános forgalmi adó

4 449 0 0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó elszámolása 

4 449 0 0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 4 449 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 784 008 0 4 065 202

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 150 227 0 2 150 227

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és 

változásai

497 300 0 497 300

G/IV Felhalmozott eredmény 5 944 511 0 1 906 791

G/VI Mérleg szerinti eredmény -4 037 720 0 -8 421 875

G/ SAJÁT TŐKE  4 554 318 0 -3 867 557

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása

5 229 690 0 7 932 759

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5 229 690 0 7 932 759

FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 784 008 0 4 065 202

28. 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 

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró 

állomány)

2 000 295 0 15 014 711 0 0 0 17 015 006

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 

beruházások

475 326 0 0 0 347 276 0 822 602

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 347 276 0 0 0 347 276

Egyéb növekedés 0 0 3 714 885 0 0 0 3 714 885

Összes növekedés  475 326 0 4 062 161 0 347 276 0 4 884 763

Egyéb csökkenés 0 0 3 714 885 0 347 276 0 4 062 161

Összes csökkenés 0 0 3 714 885 0 347 276 0 4 062 161

Bruttó érték összesen 2 475 621 0 15 361 987 0 0 0 17 837 608

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 745 620 0 10 192 660 0 0 0 10 938 280

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 329 769 0 1 871 949 0 0 0 2 201 718

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  1 075 389 0 12 064 609 0 0 0 13 139 998

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 864 675 0 103 526 0 0 0 968 201

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya 864 675 0 103 526 0 0 0 968 201

Értékcsökkenés összesen 1 940 064 0 12 168 135 0 0 0 14 108 199

Eszközök nettó értéke 535 557 0 3 193 852 0 0 0 3 729 409

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 297 115 0 8 765 881 0 0 0 10 062 996

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

Vagyonkimutatás



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-4/2022 MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB 

V I . N A P I R E N D 

Tárgy: A 2021. évi ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor KVTÖKT 

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. 

Szuhakálló esetében a képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően, az 
alábbi területek, szervezetk ellenőrzésére került sor: 

Szuhakálló Község Önkormányzata 
Szuhakállói Községi 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. 

Szuhakálló, 2022.05.17. 

 

          Dávid István sk. 
            polgármester 
 



 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

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

a  2021 .  évi  e l lenőrzési  je lentésről  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési jelentést 

az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

Iktatószám: 41-4/2021.  
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Szuhakálló Község Önkormányzatánál a kontrollkörnyezet ellenőrzéséről 
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Az ellenőrzést végző szervezet: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás, Belső Ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzött szerv: Szuhakálló Község Önkormányzata. 

 

Az ellenőrzés tárgya: a kontrollkörnyezet vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy Szuhakálló Község Önkormányzatánál a szer-

vezeti keretekkel, a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, szabályozások, 

valamint a szervezeti elvekkel, értékekkel összefüggő integritási kontrollok kiépítettsége meg-

felelő-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, 41-2/2021. 

 

Időigény: 2 szakértői nap  

 
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve és beosztása: 
Dávid István             – polgármester (Szuhakálló Község Önkormányzata) 

Dr. Herczeg Tibor    – jegyző, címzetes főjegyző (Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal) 
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A 41-3/2021. iktatószámú ellenőrzési program szerint elvégzett vizsgálat megállapításai: 

 

 

Az Önkormányzat általános szabályozottságának vizsgálata  

 

Szuhakálló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a belső ellenőrzési tevé-

kenységet – Társulási megállapodás alapján – a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás végzi. Az Önkormányzat polgármestere 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 31/2020. (XI. 05.) határozatával hagyta jóvá, melyben az Önkormányzat tekintetében 

a kontrollkörnyezet vizsgálata szerepel. 

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 3/2018. (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 89/2014. (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 Szuhakállói Községi Konyhára és Szuhakálló Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatára 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. Szuhakálló Község Roma Nemze-

tiségi Önkormányzata által határozatában kijelölt személyek: az elnök és elnökhelyettes. 

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) pontjá-

nak a)-h) alpontjaiban előírt tartalommal rendelkezik. A Bkr. 6. § (6) bek. értelmében a költségve-

tési szerv vezetője a belső kontroll rendszer koordinálására belső kontroll felelőst jelölhet ki. Az 

Önkormányzat, a Szuhakállói Községi Konyha és Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata tekintetében is az integritás koordinálásáért az aljegyző a felelős. A bejelenté-

sek 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 Önkormányzat, a Szuhakállói Községi 

Konyha és Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében is az integrált 

kockázatkezelési 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 említett szabályzat kimond-

ja, hogy a hatálya alá tartozó szerveknél 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. mellék-

lete 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 Szuhakál-

lói Községi Konyha és Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére is. A 

számviteli politikában részletesen szerepelnek a gazdálkodóra jellemző szabályok, az alkal-

mazott 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 Szuhakállói Községi Konyha és 

Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető pénzintézetének megne-

vezését és költségvetési számlák, alszámlák felsorolását. Az Szt. 14. § (8) bek.  rögzíti a pénz-

kezelési szabályzat kötelező tartalmát, mely az ismertetett szabályzatban megjelenik. A pénz-

tárban a napi készpénz záró állománya nem haladhatja meg az 500.000 forintot. Az említett 

szabályzat értelmében a jegyző a házipénztár készpénz forgalmát fél évente ellenőrzi. A tárgyalt 

szabályzat részletesen meghatározza azokat a szabályokat, melyeket a pénzkezelés és 

pénzforgalom során alkalmazni kell. Melléklete tartalmazza – többek között – a Hivatal, az 

Önkormányzat, a Szuhakállói Községi Konyha és Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata tekintetében is a bankszámla felett rendelkezési és egyéb jogosultsággal meg-

bízott személyek jegyzékét, továbbá a pénztáros, pénztárhelyettes és pénztáellenőrök jegyzé-

két és a felelősségvállalási nyilatkozatok 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 Szuhakállói Községi Konyha és Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 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: 
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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 Szuhakállói Községi Konyha és Szuhakálló Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében is a felsorolt gazdálkodási jogkörök gyakorlására 

vonatkozó felhatalmazásokat, illetve az egyes gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek-

ről 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 Szuhakállói Községi Konyha és 

Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata ajánlatkérő, a közbeszerzési értékhatá-

rokat el nem érő esetekben. A tárgyalt szabályzat tartalmazza a beszerzésekre vonatkozó eljá-

rásrendet, illetve a melléklete az összeférhetetlenségi 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 Szuhakállói Községi Konyha és Szuha-

kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában is az elfogadható ajándék 

értékhatára bruttó: 20.000 Ft.  A fenti szervek részére juttatott figyelmességi ajándékot a jegy-

zőnek át kell adni, nyilvántartásba kell venni, melynek őrzéséről a jegyző gondoskodik, az a 

jegyző engedélyével felhasználásra kiadható. A figyelmességi 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 eljárásrendjét. A Hivatal, az Önkormányzat, a Szuhakállói Községi Konyha 

és Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában is a panaszok és 

közérdekű bejelentések kivizsgálására a jegyző jogosult. A beadvány tartalmától függően dönti 

el, hogy azt panaszként vagy közérdekű bejelentésként kell-e kezelni. A tárgyalt szabályzat tar-

talmazza a közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének eljárásrendet. Mellékletében tar-

talmazza a panaszok és közérdekű 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 303. 

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 megfele-

lő, 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 Szuhakállói Községi Konyhára és Szuhakálló Község Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzatára 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. 

 

Szuhakálló, 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 Szuhakálló Község Önkormányzatá-

nál 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. 

 

Szuhakálló, 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.  

 

Szuhakálló, 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. 
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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. 
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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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V I I .  NA P I R E ND  

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

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslatok A szavazás módja: 

 2.sz. Szervezetek elszámolása egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2021. évi költségvetése terhére, egyszeri 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott, a képviselő-testület határozatai alapján, az alábbi 
szervezetek részére: 

Szuhakállói Polgárőr  Egyesület:         50.000 Ft, 

Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület:     .  .50.000 Ft, 

Borsod Állatvédő Alapítvány      1.159.600 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. 

Szuhakálló, 2022.05.17. 

          Dávid István sk. 
            polgármester 
 



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

 
1.  

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

a  Szuhakál ló i  Polgárőr  Egyesület  2021 .  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 11/2021. (II.15.) 
határozatával, a Szuhakállói Polgárőr Egyesület működéséhez, az önkormányzat 2021. 
évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti szakmai- és pénzügyi 
beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött 
megállapodásban rögzítettekre – az elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

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

/ 2 0 2 2 . (V … . )  h a t á r o z a t a  

a  Csil lagfürt  Hagyományőrző Egyesület  2021 .  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 12/2021. (II.15.) 
határozatával, a Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület működéséhez, az önkormányzat 
2021. évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti 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 

3.  
S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

/ 2 0 2 2 . (V … . )  h a t á r o z a t a  

a  Borsod-Állatvédő Alapítvány 2021 .  évi  önkormányzati  
támogatás fe lhasználásának elszámolásáról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 13/2021. (II.15.) 
határozatával, a Borsod Állatvédő alapítvány működéséhez, az önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére biztosított 1.159.600 Ft vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés melléklete szerinti szakmai- és pénzügyi 
beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány között 
létrejött megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



                

    Beszámoló a Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2021.év tevékenységéről 

 

 

2021 évben tetőzött a már korábban is jellemző szolgálatba járási kedv, így eddig soha 

nem látott mértékben drasztikusan csökkent a szolgálati időnk.  

 

Június 11.én K.barcikán megrendezett „Spartan” rendezvény biztosításában vettünk 

részt. 

 

Augusztus hónapban közgyűlést tartottunk, ahol tisztújítást tartottunk és kizártuk azon 

kollégákat, akik régóta nem jártak szolgálatba.  

 

November 1.-én a halottak napja és mindenszentek ünnepre való tekintettel a helyi 

köztemető környékén láttunk el megerősített szolgálatot 12.00 órától az oda látogatók 

biztonságának érdekében. Ahol rendfenntartó és szükség esetén forgalomirányító 

tevékenységet láttunk el.  

 

November 6.-án került sok a Múcsony községben kialakított „Polgárőr emlékpark” 

ünnepélyes átadására, amelyen elnök úr képviselte az egyesületünket. 

      

Az irodánkban elhelyezett települési kamerarendszer működését  szolgálat során 

többször szemrevételezéssel ellenőrizzük. A rendőrség megkeresésére több alkalommal 

került felhasználásra a kamerarendszer által rögzített felvétel a községünkben baleset és 

bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. (ebben elnök úr segített) 

                                              

                                       

2021. január 01 és 2021. december 31.ig terjedő időben 15 órát töltöttünk közterületen 

javarész a településünk belterületén, de megfordultunk külterületeken is.  

Rendőrséggel nem voltunk közös járőrszolgálatban. 

 

Taglétszámunk év végén 14 fő. 

 

Egyesületünk a jogszabályban előírtaknak megfelelően javarészt önállóan lát el 

szolgálatot a község területén. Munkánk során fontosnak tartjuk a községben lévő lakatlak 

épületek fokozott ellenőrzését, idősek védelmét, a lakosság anyagi javainak megóvását.  

 

A szolgálat ellátása során észlelt jogsértéseket - ha szükséges volt - jelentettük a 

központi segélyhívó rendszeren, akik megtették a megfelelő lépéseket. 

  

Erkölcsi, fegyelmi helyzetünk jó. Nem került sor ez miatt fegyelmire és 

kizárásra. 

 

 

 

  



 

                                                       -  2  - 

 

 

A korábban már említett szolgálati idő csökkenésén elgondolkodva és a törvényszék 

hiánypótlást követően a változás elutasítása után novemberben ismét közgyűlést tartottunk, 

melyen egyhangúlag úgy döntöttek a jelenlévők, hogy a Szuhakállói Polgárőr Egyesület 

megszűnik/feloszlik. Ezt követően több alkalommal (személyesen is) megkerestük a 

megyei szövetséget jogi ügyekben, de sajnos nem sikerült előrébb jutnunk felszámolás és 

megszüntetés ügyében. Elnök úr megkeresett több ügyvédet is az egyesület megszűnésével 

kapcsolatban, de van aki már a telefont sem veszi fel, valaki meg nem vállalta, mondván, 

hogy hosszadalmas és nincs benne pénz. Közben 2022 ben újabb közgyűlést tartottunk, 

ahol ismételt hiánypótlás után már elfogadta a törvényszék a változásbejegyzést a 

tisztújításról.  

Jelenleg 2022 évben egy nap szolgálatot nem adtunk és folyamatban  az egyesület 

megszűnéséhez szükséges jogi lépések és teendők. Közben az eddig az egyesület 

könyvelését végző közölte, hogy 2020 évig megcsinálta a könyvelést, de tovább nem 

vállalja. Kerestünk másik könyvelőt, aki megcsinálta a 2021 évhez szükséges 

könyveléseket és egyéb teendőket, de a felszámolást ő sem vállalja. Nem lesz egyszerű 

menet megszüntetni, de sajnos ezt végig kell vinni, mert ennek már így értelme nem volt. 

 

 

 

Megköszönöm az Önkormányzat és a Képviselő testület mindennemű eddigi 

támogatását a magam és a Polgárőr Egyesület nevében.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Tisztelettel: Lénárt Imre 

                                                                                                                    elnök 



Szuhakállói Polgárőr Egyesület 
3731 Szuhakálló 
Kossuth u.7. 

 
                                                                                              Tárgy: Elszámolás támogatás felhasználásáról. 
 
 
 

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
A Szuhakállói Polgárőr Egyesület nevében, az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatásról a 
következőképpen számolok el: 
 
 
A képviselő-testület döntése értelmében a Polgárőr Egyesület tagjai szolgálat teljesítés közben 
használták az önkormányzat tulajdonát képező Citroen Berlingo típusú kisteherautót.  
2021.03.01. és 2021.12.31. között (a rendelkezésre álló adatok szerint) 2 alkalommal, összesen 20 km 
futásteljesítménnyel került a jármű igénybe vételre.  
 
A havonta megtett távolságok, a hatályos üzemanyagárak és a fogyasztási norma szerint, a 
gépjárműhasználatból adódó, az önkormányzat által biztosított üzemanyagköltség: 958.- Ft. 
 
Az Önkormányzat fentieken túlmenően 1 db mobiltelefon előfizetést biztosított  2021. évben az 
Egyesületnek. Az előfizetés havi díja 908.- Ft .  2021.03. hó - 2022.02 hónap. 
Összesen: 12 x  908 = 10896.- Ft.  
 
Továbbiakban a 2021 évre megszavazott 50 000.-Ft működési célú pénzbeli támogatást az egyesület nem 
használta fel, így az az egyesület számláján rendelkezésre áll. 
 
Valamint a 2021 évre biztosított 100 km úthasználatú támogatás az önkormányzati VW Transporter 
kisbusz nem került felhasználásra az egyesület részéről. 
 
 
 
Az Egyesület tagjai nevében ezúton is köszönöm a képviselő-testület támogatását. 
 
 
 
 
Szuhakálló, 2022. május 13. 
 
 
                                                                                                Tisztelettel 
                                                                                                              Lénárt Imre 
                                                                                                                  elnök 



                           BESZÁMOLÓ 

       BORSOD ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY 

 

Beszámoló a 2021 évben végzett tevékenységről 

 

Alapítványunk rudabányai telephelyén jelenleg 72 kutyát gondozunk, ezen felül 

29 eb van ideiglenes civil befogadóknál,akik vállalták a többségében 

kölyökkutyák gondozását, ameddig nem találunk nekik megfelelő gazdát. 

 

A 2021. évben 311 kutya került a gondozásunkba és 292 kutyát sikerült örökbe 

adni. Mivel BAZ megyében nagyon csekély az örökbefogadási hajlandóság,így a 

kutyák jelentős részét Dunántúlra, illetve külföldre adjuk örökbe,folyamatos a 

szállításuk így a saját járműveink mellett három önkéntesünk is besegít 

időszakosan a kutyák szállításában és gazdához juttatásában. 

Alapítványunk a két alkalmazotton kívül három rendszeres és két időszakos 

önkéntes segítővel dolgozik,akik a szállításon kívül segítenek a telepen tartott 

kutyák tisztán tartásában,ellátásában és sétáltatásában. 

Alapítványunk több civil szervezettel ,önkormányzattal és intézménnyel 

működik együtt,ami mindkét fél számára hasznos és előnyös. 

Együttműködünk az Állatorvostudományi Egyetemmel,akik heti szinten 

fogadnak 4 kutyát tőlünk Budapesten és térítésmentesen ivartalanítják,csak a 

kutyák szállításáról kell gondoskodnunk. Ennek köszönhetően minden kutyánk 

oltva,chippelve és ivartalanítva kerül örökbeadásra. 

Önkormányzatokkal a szokásos feladatokon kívül meg szoktunk látogatni 

iskolákat,óvodákat és előadásokat tartunk a felelős állattartásról. 

Több civil szervezettel,alapítvánnyal működünk együtt a kutyák gazdához 

juttatásával kapcsolatban,kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 

 

Telepünkön is fontos fejlesztések történtek: 

-a tavalyi évben 16 új kennel került megépítésre 



-meg lett építve a csapadékvíz elvezetés 

-meg lett építve egy kisállat hamvasztó,melyhez  egy tároló épület is készült 

-a telep területén megépítésre került két kutyafuttató 

 

Szuhakálló község tekintetében a 2021 év adatai: 

-a 2021 évben biztosított támogatás összege:1.159.6010 ft, 

-a település közigazgatási területéről beszállított ebek száma:63 db,ebből mára 

55 kutya került örökbeadásra, 22 külföldre. 

-a Szuhakálló község által biztosított támogatást 2021 évben a telepünk 

fejlesztésére, üzemanyag vásárlásra,állatorvosi költségre és kutyatáp vásárlásra 

fordítottuk. 

Bízva a további sikeres együtt működésben: 

Egyed Zsolt 

Borsod Állatvédő Alapítvány 

 

 



Csillagfürt Hagyomány őrző Egyesület 
3731 Szuhakálló Kossuth út 7 
18732577-1-05 

 
 

Pénzügyi beszámoló 2021 

 

Készítette: Potyka Péter Pál 

 

2021-ben a Pandémia ismét rányomta bélyegét az egyesület működésére. 

Ennek ellenére kaptunk néhány fellépés kérést, melyet tudtunk is teljesíteni, ezzel is gyarapítva az 

egyesület pénzügyi eredményét. 

2021 Május 25.-én érkezett meg számlánkra az 50.000 ft Szuhakállói önkormányzattól kapott 

működési támogatás. 

Tanulmányi kirándulásra a fent említett pandémia miatt nem sikerült eljutnunk.  

A kapott támogatásból adminisztratív kiadásokat (Könyvelés, stb.) fedeztünk és fogjuk fedezni a 

jövőben is. 

Idei tervünkbe szerepel több fellépés, egy kirándulás, ahol új tánckoreográfiát fogunk megtanulni. 

 

Tisztelettel Potyka Péter Pál 

 

Kazincbarcika 2022.05.15. 



 

ELŐTERJESZTÉS 
SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-10/2022      MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 
 
 
V I I I .  NA P I R E ND  
 

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi Start-munkaprogram végrehajtásáról. 

 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor Bóné Orsolya  

jegyző 
címzetes főjegyző 

Tóth Tamásné 
Pollákné Nagy Beáta 

ügyintézők 
 

 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat A szavazás módja: 

 2.sz. Kimutatások egyszerű többség 

    

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A polgármester – a veszélyhelyzeti felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét 
gyakorolva - a 39/2020. (XI.19.) határozatával döntött a 2021. évi járási startmunka 
közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról a 
mezőgazdasági, és a helyi sajátosságokra épülő programelemek támogatására.  

A programokhoz az alábbi támogatások társultak: 

Program neve Időtartam Létszám 

Bértámo-
gatás 

összege 
(Ft) 

Beruházá-si 
és dologi 

támogatás 
összege (Ft) 

Összesen 
Támoga-
tottság 

Mezőgazdasági  2021.03.01-
2022.02.28. 

10 12 462 460 12 506 424 24 968 884  100 % 

Helyi 
sajátosságokra 
épülő  

2021.03.01-
2022.02.28. 

10 11 778 360 4 590 466 16 368 826 100 % 

 
A projektek pénzügyi- és szakmai elszámolása a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé megtörtént. 

A projektek megvalósításáról évközben a polgármester folyamatosan tájékoztatta a képviselőket. 

A projektek főbb pénzügyi jellemzőit, a megtermelt javak értékesítéséből származó bevételek 
kimutatását az előterjesztés melléklete tartalmazza.  



A beszámoló keretei között kerül bemutatásra az önkormányzat tulajdonában lévő járművek, 
mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költségei, melyekről szóló a kimutatásokat az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 

2021-ben 1 munkahelyi baleset történt. 

 

Szuhakálló, 2022. 05.17. 

             Dr. Herczeg Tibor sk. 
               jegyző 
                  címzetes főjegyző 

 



 
 

 

Határozati javaslat: 

 

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

/ 2 0 2 2 . (V … . )  h a t á r o z a t a  

a  2021 .  évi  Start -munkaprogramok végrehajtásáról  szóló 
beszámolóról  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakálló Község 

Önkormányzata által 2021. évben megvalósított közfoglalkoztatásról szóló beszámolót 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 



Mezőgazdasági program – közvetlen költség 

      

MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM 

  

Ssz.   
Szállító megnevezése 

Vásárolt eszköz, 
szolgáltatás 

Mennyiség 
Ellenérték 
bruttó ár 

1. 

M
U

N
K

A
V

É
D

E
L

E
M

 Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

munkavédelmi kesztyű 100 pár 127 000 

 

Mucsonyi Mezőgazdasági és 
kézműves Szociális 
Szövetkezet  

munkaruha 
garnitúra(kabát, nadrág)  

15 db 110 007 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

munkavédelmi bakancs 10 pár 71 120 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

munkavédelmi szemüveg 10 db 13 970 

 

M
Ű

K
Ö

D
É

S
I 

C
É

L
Ú

 A
N

Y
A

G
K

Ö
L

T
S

É
G

 

Matisz és Társa Bt. Tojótáp 4 db 16 150  

 Bodnár Ernő Tojótáp 20 945 kg 3 661 493 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Tojótáp (szemes) 70 q 494 995 

 Bárcross Bt. Tojóhibrid 1700 db 1 727 200 

 Matyó Agrártermelő Zrt. Keltetői tojás 1495 db 131 859 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Gépalkatrész 1 db 762 000 

 Zsíros Zoltán  Gép és eszköz javítása 1 db 269 240 

 Zsíros Zoltán  Gép és eszköz javítása 1 db 95 720 

 Zsíros Zoltán  Gép és eszköz javítása 1 db 74 574 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

Üzemanyag adalék 20 db 180 000 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Hidraulika olaj 5 l 110 001 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Motorolaj 10 l 180 000 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

Lánckenő olaj 30 db 190 000 

 Buffalo Logistic Group Kft. Benzin 467,38 l 203 394 

 Buffalo Logistic Group Kft. Gázolaj 2024,51 856 231 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Fólia 20 db 38 481  

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

Damil 3 db 36 424 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

Damilfej 5 db 35 560 



 Dr. Farkas Imre Állatorvosi ellátás 1 db 100 000 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Bálazsineg 11 db 83 820 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Uborkaháló 100 db 22 860 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Műtrágya 10 db 276 362 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Növényvédőszer, 
gyomírtó 

1 cs. 133 303 

 
Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Zöldborsó 5 cs. 25 000 

 

Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Vetőmag (kukorica, 
uborka, zöldbab, hagyma, 
sárgarépa, petrezselyem) 

802 cs. 630 772 

 
 

Agropark Mezőgazdasági és 
Szolg. Kft. 

Búza 2 q 79 200 

  MTM Kft. Gyalult faanyag 5,32m3 1 128 552 
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Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet 

Kompresszor 1 db 347 472 

 Szal-K-Jose Kft. Keltetőgép 1 db 250 000 

 

 Összesen 
  

             
12 462 756 

 

 

Konyhára leadott megtermelt termékek 

Termék Mennyiség 

Tojás 2220 db 

Uborka friss 19 kg 

Uborka csemege 115.5 kg 

Vöröshagyma 128.6 kg 

Zöldhagyma 4 csomag 

Zöldbab friss 17,55 kg 

Zöldborsó friss 38.47 kg 

Sárgarépa tisztított 80,7 kg 

Petrezselyem gyökér 11 kg 

Vágott csirke 133,14 kg 

 



Mezőgazdasági program – bérköltség (Ft) 

Hónap Létszám Bér Járulék Betegszabadság Táppénz össz 

Március 10  916 391 71 624 7 761 3840 999 616 

Április 10 903 125 71 918 24 808 0 999 851 

Május 10 906 184 70 232 0 15360 991 776 

Június 10 869 706 70 512 40.088 3850 984 156 

Július 10 909 173 72 058 20 575 0 1 001 806 

Augusztus 10 930 838 72 562 5 409 0 1 008 809 

Szeptember 10 857 429 70 854 56 795 0 985 078 

Október 10 894 041 69 509 2 833 0 966 383 

November 10 827 893 63 175 33 857 12600 937 525 

December 10 838 646 66 200 15 522 8020 928 388 

Január  10 1 090 619 71 454 8 667 0 1 170 740 

Február 10 997 350 69 635 73 955 0 1 140 940 

Összesen:  10 941 395 839 733 290 270 43670 12 115 068 

BÉR+JÁRULÉK+BSZ. ÖSSZ.   12 071 398   

Mindösszesen elszámolt:  12 071 398 
 

       

Bér+járulék támogatása 12 071 398     

Elszámolt bérköltség    12 071 398     

Tényleges bérköltség:    12 115 068     

 
   Értékesített termékek: 

 Bevétel 
 Szalmabála 24 db 7 200 Ft 

 Tojás értékesítés 2021.03.01.-2022.02.28.-ig  3 943 176 Ft 

 Csirke értékesítés 1.486.644 Ft 

Bevétel összesen: 5 437 020 Ft 
 



HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜLŐ PROGRAM 

  

Ssz.   Szállító megnevezése 
Vásárolt eszköz, 
szolgáltatás Mennyiség 

Ellenérték 
(bruttó ár) 

1. 
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Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet Munkavédelmi kesztyű 100 pár 127 000 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet Védőszemüveg 10 db 13970 

 
Nitech Gép és Szerszám 
Szaküzlet Munkavédelmi bakancs 10 db 78 740 

2. 
Mucsonyi Mezőgazdasági és 
Kézműves Szövetkezet 

Munkaruha garnitúra 
(kabát, nadrág) 10 db  110 007 

1. 
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Migton 2000 Kft.. Tetőfedés, héjalás 1 db 2 933 313 

 3 B Special Kft. Sóder szállítással 145,100 t 810 768 

 M.T.M. Kft. Cement 264 q 416 668 

 M.T.M. Kft. Falazóblokk 560 db 100 000 

  Összesen   4 590 466 

Elszámolt közvetlen költség:       4 590 466  
 

 

 



Helyi sajátosságokra épülő program - bérköltség 

Hónap Létszám Bér Járulék Betegszabadság Táppénz össz 

Március 10 879 544 68 570 5 174 0 953 288 

Április 10 844 435 67 752 29 751 10 830 952 768 

Május 10 801 237 63 674 20 323 15 895 901 129 

Június 10 817 228 66 072 32 272 3 695 919 267 

Július 10 808 328 63 997 17 403 21 460 911 188 

Augusztus 10 805 798 66 224 48 682 0 920 704 

Szeptember 10 669 673 52 871 0 0 722 544 

Október 10 731 379 56 452 0 44 460 832 291 

November 10 656 474 52 345 18 932 102 710 830 461 

December 10 735 413 59 002 25 870 98 570 918 855 

Január 10 795 069 52 008 19 272 40 230 906 579 

Február 10 858 000 56 908 17 500 76 515 1 008 923 

Összesen:  
9 402 578  

 725 875 235 179 414 365 
10 777 997 

BÉR+JÁRULÉK+BSZ. 
ÖSSZ. 

 10 128 453 10 363 632   

Mindösszesen: elszámolt 10 777 997   

Bér+ Járulék:                      10 128 453 Ft 

Elszámolt bérköltség:                     10 363 632 Ft 

Tényleges bérköltség                      10 777 997 Ft 

 

 



 

2021. évi Start-munkaprogram pénzügyi egyenlege (Ft) 

Bevételek 

Mezőgazdasági 
program 2021.03.01.-

2022.02.28. 

Helyi sajátosságokra 
épülő program 

2021.03.01.-2022.02.28. 

Elszámolt támogatás bér 
és járulék 12 071 398 10 363 632 

Elszámolt támogatás 
közvetlen költség  12 462 756 4 590 466 

Összesen 24 534 154 14 954 098 

    
Kiadások   
Bér és járulék 12 115 068 10 777 997 

Közvetlen költség 12 462 756 4 590 466 

Összesen 24 581 343 15 368 463 

Különbözet -47.189 -414 365 

  

Különbözet összesen -461 554 

      

Termékértékesítésből 
származó bevétel 5 437 020  
Termékértékesítésből 
származó bevétel kiadás 1 643 203  

Összes maradvány  
 

 



Járművek, mezőgazdasági gépek, munkagépek éves fenntartási költsége (Ft) 

 Üzemanyag Kenőanyag Javítás/szervíz 
Egyéb 

(karb.anyag) 
Biztosítási díjak 

 Startm. Megt. Startm. Megt. Startm. Megt. Start. Megt.  

Suzuki   

660 001 

      

Kombájn, traktor, 
árokásó  

647 806 75 170  439 534 46 500  73 480 68 835 

Iveco 114 035 148 215      110 920 

Fűkasza, fűnyíró, 
láncfűrész 

203 390 29 450       

Citroen 93 811 87 040      123 720 

Mikrobusz  215 385      155 114 

Vegyesen 
felhasználva 

 11 790    762 000   

Összesen 
1 059 042 567 050 660 001 0 439 534 46 500 762 000 73 480 

458 589 
1 626 092 660 001 486 034 835 480 

 

Startmunka összesen:  2 920 577 

Megtermeltből összesen:  1 145 619 

Önkormányzat összese:  0 

Mindösszesen 4 066 196 

 



 

 

Jármű Megtett km/év Üzemanyagköltség Ft/év 

Iveco 5 226 186.070 

Volkswagen 5.102 222.185 

Citroen 5.195 142.835 

Jármű, eszköz Felhasznált üzemanyag (l) Üzemanyagköltség Ft/év 

Fűrész, bozótirtó, fűkasza, 
fűnyíró 

487 213.323 

Traktorok, árokásó 1.497 657.370 

Üzemanyag költség összesen 1.421.783 

 

Kimutatás a mikrobusz 2021. évi használatáról 

Volkswagen mikrobusz 
igénybe vétele 

Alkalmak száma Megtett km 

Óvoda 0 0 

Iskola 4 637 

Csillagfürt 0 0 

Könyvtár 0 0 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub 0 0 

Magánszemély 37 1.207 

 

 



 

Ssz. 

Munkahelyi balesetek 2021-ben 

 

Baleset 
időpontja 

Baleset körülményeinek rövid leírása 
Keresőképte-

lenség 
időtartama 

Önkormányzati 
kiadás 
Egyéb 

1. 2021.11.12. 

A baleset Szuhakálló Kossuth út 5. szám 
alatt történt. A tyúkállományt egyik 

helyről át kellett helyezni a másikra, az új 
jérce érkezése miatt. A sérült a két hely 

között haladás közben elcsúszott a 
tyúktrágyán, és arccal előre esett. Az 

arcán sérült több helyen kis mértékben. 

2021.11.15-
2021.11.19. 

13.705 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-11/2022      MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

 

I X .  NA P I R E N D  

Tárgy: Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt 
pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére. 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 

 
 

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat A szavazás módja: 

 2.sz. Pályázati kiírás egyszerű többség 

    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Szuhakállói Községi Konyha - továbbiakban – Konyha - 
elnevezésű költségvetési szervet alapított 2017. január 6. napjával. 

A költségvetési szerv vezetőjét Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázat útján, határozott időtartamra, 5 évre nevezi ki. 

A polgármester - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 46/2020. (XII.10.) határozatával, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. 
§  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, nyilvános pályázatot 
hirdetett az intézményvezetői beosztás betöltésére. 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2022. május 31-e volt. 

A pályázati felhívásra jelentkező – az előterjesztés készítésének időpontjáig - nem volt. 

A jogszabályi kötelezésnek eleget téve, az intézményvezetői beosztás betöltésére irányuló pályázat 
ismételt közzététele (kozigallas.hu; hirdetmény) szükséges.  

A pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – legfeljebb 2022. december 31-ig - a költségvetési 
szerv alkalmazásában álló, Vécsei Renáta élelmezésvezető, az intézmény SZMSZ-ében 
szabályozattak szerint, helyettesítőként látja el az intézményvezetői teendőket. 

Szuhakálló, 2022. 05.17. 

             Dr. Herczeg Tibor sk. 
               jegyző 
                  címzetes főjegyző 



H a t á ro z a t i  j a v a s l a t :  

 

 

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

/ 2 0 2 1 . ( I X . . . )  h a t á r o z a t a  

a  Szuhakál ló  Községi  Konyha intézményvezetői  beosztásának 
betöltésére irányuló  pályázat  e re d mé n y t e l e n s é g e  e s e t é n ,  a  

p á l y á z a t i  e l j á r á s  me g i s mé t l é s é rő l  

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 59/2021.(IX.9.) 
határozatával meghirdetett, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői 
beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége esetén (ha a pályázat 
benyújtására nyitva álló határidőben 2022. május31-ig) pályázat nem érkezik be a 
képviselő-testülethez, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban Kjt.) 20/B. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános 
pályázatot hirdessen, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Szuhakállói Községi 
Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére. 

A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 
2022. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. december 31. 

2. A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatait, 2022. július 1-jétől, az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.4.1. pontja alapján, a helyettesítés 
rendje szerint, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsey Renáta 
élelmezésvezető látja el. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 



 3 

A /2022.(V..) határozat mellékléte 
 

Szuhakálló község Önkormányzata  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

a Szuhakállói községi Konyha intézményvezetői 

beosztásának betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Szuhakállói községi Konyha; 3731 Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.37. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  150 
adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák 
szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. 
A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv 
vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. 
A Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves 
költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatal felé. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség.  

• Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság, vagy 

− élelmezésvezető szakképesítés, vagy 

− dietetikus szakképesítés, vagy 

• 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− élelmezésvezetői végzettség, 

− közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2022. augusztus 1. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. 
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A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. december 31-ig. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávid István polgármester nyújt, a 48/352-
081-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

− Postai úton: a pályázatnak Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-
testületének  történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. ) 

vagy 

− Személyesen: Dávid István polgármester (3731 Szuhakálló, Kossuth u.7. ) 
 
 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …..; 
valamint a munkakör megnevezését: Konyha intézményvezető 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.szuhakallo. hu   2022. június… 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázó a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidővel 
történik. 

 
 

http://www.szuhakallo/


ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-12/2022. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

X . NA P I R E N D

Tárgy: Javaslat a 2022/2023. tanérve vonatkozó beiskolázási támogatás megállapítására. 

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

címzetes főjegyző 

Melléklet: A szavazás módja: 
egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításával megteremtette a lehetőségét a nevelési-, tanítás év, a 
szorgalmi időszak kezdetével járó anyagi terhek enyhítése érdekében anyagi támogatás 
biztosításának. 

Az önkormányzat képviselő-testülete – a Szuhakállói lakóhellyel rendelkező, általános iskolában 
tanulók, a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végző, első középiskolai végzettség 
megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkező tanulók; valamint az első diploma megszerzésére 
irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatók részére anyagi 
támogatást biztosít. a települési támogatás keretei között. 

A helyi szociális ellátásokról 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet az alábbi szabályozást 
tartalmazza a támogatási formára: 

„Beiskolázási támogatás 

13. §(1) Az önkormányzat a tanév kezdetére, azon rászorult háztartások részére, amelyekben
köznevelési intézményekben óvodai-, tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek (továbbiakban:
óvodás, általános iskolás, középiskolás) él, illetve a rászorult nagykorú, 25 évesnél fiatalabb nappali
oktatás munkarendje szerint a köznevelési intézményben az első középiskolai végzettség
megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató személy (továbbiakban: középiskolás) vagy
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, aktív hallgatói jogviszony keretei között, az első
felsőfokú végzettség (továbbiakban: diploma) megszerzésére irányuló tanulmányokat személy
részére (továbbiakban: főiskolás), beiskolázási támogatást biztosít, rendkívüli települési
támogatásként.

Határozati javaslat



(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) A településen lakcímmel rendelkező óvodás, és általános iskolás gyermekek részére nyújtandó 
beiskolázási támogatás összege legalább 7.000 Ft; 

b) A településen lakcímmel rendelkező középiskolások részére nyújtandó beiskolázási támogatás 
összege legalább 7.000 Ft; 

c) A településen lakcímmel rendelkező főiskolások részére nyújtandó beiskolázási támogatás 
összege legalább 9.000 Ft. 

(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 az óvodai, tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
igazolást csatolni kell. Középiskolások és főiskolások esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a 
tanulmányok nappali tagozaton való folytatásának tényét azzal, hogy az az első középiskolai 
végzettség-, illetve az első diploma megszerzésére irányul. 

(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a helyi köznevelési intézményekben óvodai-, tanulói 
jogviszonnyal rendelkező gyermekek esetében az igazolást nem szükséges csatolni, annak 
beszerzéséről a hatáskör gyakorlója hivatalból gondoskodik. 

(6) A támogatások kifizetésére az önkormányzat házipénztárából kerül sor, meghirdetett 
időpontban. 
 
2021-ben az önkormányzat 15.000.- Ft támogatást nyújtott az általános iskolás korú gyermekek 
részére, a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végző, első középiskolai végzettség 
megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkező tanulóknak; valamint az első diploma 
megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi 
hallgatóknak. Összességében 116 fő részére 1.740.000 Ft került kifizetésre. 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete asz „egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 
ellátások, támogatások” kormányzati funkciók szakfeladaton, a támogatások és juttatások soron 
2.525.000 Ft előirányzatot tartalmaz települési támogatás célra. 

Az előirányzat bevételi forrása (fedezete), a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása jogcímű, 10.124.635 Ft összegű, állami támogatás. A bevételi forrás nagyságára 
tekintettel javasolt az ellátás változatlan nagyságú, 15.000 Ft/tanuló összegű biztosítása. 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat 
jóváhagyását. 

Szuhakálló, 2021. 07. 09. 

         

         Dávid István sk. 
           polgármester 
 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/490581#SZ13@BE1
javascript:rendtool.footClick(28);
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/490581#SZ13@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/490581#SZ13@BE2
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/490581#SZ13@BE2
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/490581#SZ13@BE3
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/490581#SZ13@BE5
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Határozati javaslat: 

 

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

a  2022/2023 .  tanévre vonatkozó beiskolázási  támogatás 

megál lapításáról  

Szuhakálló község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 13.§-
ában szabályozott beiskolázási támogatás összegét 15.000 Ft/fő összegben állapítja 
meg a 2022/2023. tanév vonatkozásában, a Szociális rendelet 13.§ (1)-(2) bek-e szerinti 
jogosulti kör részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-13/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

X I .  NA P I R E N D  

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

Előterjesztő: 
Dávid István  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. 
 
Szuhakálló, 2022.05.17. 

 

                   Dávid István sk. 
            polgármester 



Határozati javaslat: 

 

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

a  K a z i n c b a r c 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  

Szuhakálló 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 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-13/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

 
X I I .  NA P I R E N D  

 
Tárgy: Javaslat a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 
fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából 
megvalósítandó eszközbeszerzéshez, az ajánlattevők személyének meghatározására, ajánlatkérésre. 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. Határozati javaslat Szavazás módja: 

   egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 3/2022.(I.22.) határozatával döntött a Magyar Falu Program keretében az 
„Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 

alprogramban, pályázat benyújtásáról. 

A pályázat 100% támogatási intenzitású, az önkormányzat 5 989 626 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) 

Egyéb költségek 
Projektelő készítés 

költségei 
330 136 89 137 419 273 

Új játszótéri eszközök 

beszerzése 

Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

4 386 105 1 184 248 5 570 353 

 

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.  
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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 beszerzés megvalósításához, a bevonandó ajánlattevők körére a projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., az alábbiak szerint tett 
javaslatot: 

Terra Forte Bau Kft. 
3662 Ózd, Somsályfő telep 1. 

 Mátrapark Kft. 
3261 Abasár, Május 1. út 10.  

 Tinet Pro Kft. 
3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (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. 

Szuhakálló, 2022. 05.17. 

          Dávid István 
          polgármester     



 
 

 
 
Határozati javaslat: 
 
 

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

a Magyar Falu Program keretében az  „Óvodai  játszóudvar ,  

közterületi  játszóterek fe j lesztése –  2022” cím, MFP -

OJKJF/2022  kódszámú alprogram pályázatának támogatás ából  

megvalósítandó ,  eszközbeszerzésre  az ajánlattevők 

személyének meghatározásáról ,  a jánlatkérésről  

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-
OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából, Új játszótéri eszközök 
beszerzése megvalósításához az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot: 

Terra Forte Bau Kft. 
3662 Ózd, Somsályfő telep 1. 

 Mátrapark Kft. 
3261 Abasár, Május 1. út 10.  

 Tinet Pro Kft. 
3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a. 

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. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a beszerzés 
megvalósítására benyújtott ajánlatok alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó 
ajánlattevőt a kivitelezéssel megbízza, vele a szállítási szerződést megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-14/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

 
XIII. NAPIREND  
 
Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére, illetve selejtezésére. 
 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

Tóth Tamásné 
gazdálkodási ügyintéző Szavazás módja: 

címzetes főjegyző vezető-főtanácsos egyszerű többség 

Melléklet:     

 1. sz.  Határozati javaslat    

 2. sz. Kimutatások   

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és a Hivatalhoz tartozó 
Önkormányzatok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: Szervezet) feleslegessé 
vált vagyontárgyainak selejtezési szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: 
Számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai alapján, a Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének 
szabályzata (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza. 

A Szabályzat alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell tekinteni mindazokat a 
tárgyi eszközöket és készleteket, amelyek: 

− a szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek tevékenységéhez, működéséhez már nem 
szükségesek, 

− a vagyontárgy eredeti rendeltetésének már nem felel meg, 

− a feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés, vagy egyéb más ok miatt feleslegessé váltak, 

− rongálás, természetes elhasználódás vagy erkölcsi avultság miatt rendeltetésszerű 
használatra már nem alkalmasak, 

− szavatossági idejük lejárt. 
 

A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésére jogosultak a 
feleslegessé vált eszközöket jegyzékbe foglalják és azt a leltározás megkezdése előtt legalább 30 
nappal vagyongazdálkodásért felelős költségvetési ügyintéző részére megküldik. 

Az egyes vagyontárgyak feleslegessé válásának okai az alábbiak lehetnek: 

− eredeti rendeltetésének nem felel meg, 

− feladatcsökkenés miatt, 
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− átszervezés miatt, 

− megszűnés miatt, 

− rongálás miatt, 

− természeti elhasználódás miatt, 

− erkölcsi avulás miatt, 

− egyéb ok miatt. 
 
A felesleges vagyontárgyak hasznosítása szempontjából elsődlegesen az értékesítésre kell törekedni, 
majd ezt követően megengedett a selejtezés. 

A selejtezési eljárás lefolytatása tehát nem jelenti egyben a felesleges vagyontárgy, készlet fizikai 
megsemmisítését, vagy használatra alkalmatlanná tételét kivéve, ha hasznavehetetlenség miatt 
szükséges a megsemmisítés, vagy ha azt hatósági előírás kötelezően rendeli el.  

Az értékesítésre nem került vagyontárgyakat a leltározást megelőző 30 napon belül selejtezni kell. 
A megsemmisítésre nem került tárgyi eszközök és készletek megfelelö helyre szállításáról és 
tárolásáról a polgármester gondoskodik.  

A 200.000 Ft egyedi értékhatár feletti felesleges vagyontárgy selejtezése és értékesítése a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A nagy értékű (200.000 Ft egyedi bekerülési érték feletti) vagyontárgy selejtezése esetén szükség 
szerint szakértő szakvéleményének beszerzés is szükségessé válhat. 

A felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb 
adatokra támaszkodva kell megállapítani. 

A feleslegessé vált vagyontárgyakat az önkormányzat: 

a) gazdálkodó szervezetek részére térítés ellenében, 
b)  magánszemélyek részére térítés ellenében, illetve 
c)  térítésmentes adhatja át. 

Az eladási irányárat az értékhatár feletti vagyontárgyak esetében a képviselő-testület állapítja meg. 

Az értékesítendő vagyontárgyak illetve eszközök minimum árának megállapításánál a következő 
szempontokat kell alapul venni:  

− tárgyi eszközök esetében a nettó nyilvántartási érték, 

− „0”-ra leírt eszközök esetében a piaci ár, 

− készleteket a tényleges beszerzési ár %-ban kell megállapítani. 

A meghatározott minimum árnál alacsonyabb összegben történő értékesítéshez az értékesítés 
engedélyezőjének előzetes hozzájárulása szükséges. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 7/2013. (IV.22.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet)5.§ (1) bekezdése értelmében, az önkormányzati 
tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében, 5 millió forint értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát 
átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő részére lehet. 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározására, ingó vagyon értékesítése esetén, a 
Vagyonrendelet 7.§ (1) bek-e szerint a könyv szerinti nyilvántartás alapján kerül sor. 

Az értékesítésre irányuló nyilvános eljárás megindítása és annak alapján az értékesítésre irányuló 
döntés meghozatala a Vagyonrendelet 4.§ (3) bek-e alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik 

A térítésmentes értékesítés szabálya 

A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt 
előírások betartása mellett lehetséges a leselejtezett tárgyi eszköz – amennyiben az a közfeladat 
ellátásához nem szükséges – a tulajdonjogának ingyenes átruházása.  
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Az 1. melléklet a képviselő-testület hatáskörébe tartozó selejtezési javaslatot tartalmazza, a 2. 
melléklet pedig – tájékoztatásképp n- a polgármester döntési jogkörében végrehajtható selejtezési 
javaslatot. 
 
Fentiek figyelembe-vételével javaslom a képviselő-testület hatáskörébe tartozó selejtezési feladat 
elvégzését, és a feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről szóló döntéshozatalt. 
 

Szuhakálló, 2022. 05. 05. 
 
          Dávid István s.k. 
            polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
 
 

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

f e l e s l e g e s s é  v á l t  v a g y o n t á r g y a k  é r t é k e s í t é s é rő l  i l l e t v e  
s e l e j t e z é s é r ő l  

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
feleslegessé vált vagyontárgyakat értékesíti, az értékesítésre nem alkalmas 
vagyontárgyakat kiselejtezi és azok megsemmisítését rendeli el. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
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1. melléklet 
Selejtezésre javasolt vagyontárgyak 

 

Sor-
sz. 

Megnevezés Típus 
Egyedi azonosító/leltári 

szám/beszerzési év 
Beszerzési 

ár 

Értékesítésre 
javasolt=1/ 

Megsemmisítés
re javasolt=2 

Javasolt 
értékesítési 

ár 

Selejtezés 
indoka 

1. Gázkazán 41 ESB hőterm (barna) gysz: 2005/30/307 (iskola) 1  2-3. 

2. Gázkazán 75 ESB hőterm (ezüst) gysz: 5922/94 (iskola) 1  2-3. 

3. Gázkazán (zöld) gysz: 0044/2002 (hivatal) 1  2-3. 

4. Gázkazán 45 ESB hőterm (ezüst) gysz: 8892/94 (óvoda) 1  2-3. 

5. Gázkazán 45 ESB hőterm (ezüst) gysz: 5857/1994 (rendelő) 1  2-3. 

6. MS260 Motorfűrész STHIL MS260 gysz: 232876014 479 800 1  2-3. 

7. 
Passzírozó, szeletelő, 

kockázó 
PSZK 150  241 250 1  2-3. 

8. sütőkemence KG 1306 Lsz: 26 233 375 1  2-3. 

  
1. Megsemmisült 
2. Javíthatatlan, a javítás nem gazdaságos 
3. Feleslegessé vált 
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2. melléklet 
 

Sor-
sz. 

Megnevezés Típus 
Egyedi azonosító/leltári 

szám/beszerzési év 
Beszerzési 

ár 

Értékesítésre 
javasolt=1/ 

Megsemmisítés
re javasolt=2 

Javasolt 
értékesítési 

ár 

Selejtezés 
indoka 

1. Szivattyú  barna 187 500 1  2-3. 

2. 
 

Szivattyú Grundfos Magna 32-60  barna 
 

163 900 
 

1  2-3. 

3. 
 

autósülés huzat 
 szürke 32 000 1  2-3. 

4. fűnyíró RABAERO 48B bordó 44 100 1  2-3. 

5. fűnyíró FF 48P bordó 43 990 1  2-3. 

6. fűnyíró FF 48P bordó 44 752 1  2-3. 

7. fűnyíró MTD 123 CC DISP 
bordó (Kb-i társulás 2012. 

évi beszerzése) 
47 000 1  2-3. 

8. fűkasza HECHT sárga  1  2-3. 

9. fűkasza MAKITA EM 4351 UH kék  1  2-3. 

10. fűkasza HUSQUARNA 340 sárga  1  2-3. 

11. fűkasza SHTIL 260 sárga  1  2-3. 

12. fűkasza SHTIL 260 sárga  1  2-3. 
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13. fűkasza SHTIL 400 sárga  1  2-3. 

14. hegesztő trafó HETRA 160 03/109-686 (kék) 58 875 1  2-3. 

15. hegesztő trafó 
Euromester EINHELL 

150 
ENR50060 (piros)  1  2-3. 

16. inverter ARC 200 GB55792004 (sárga)  1  2-3. 

17. számítógép Dell  2XN9P1J  1  2-3. 

18. számítógép Dell 7M3BP1J  1  2-3. 

19. számítógép Dell GWN9P1J  1  2-3. 

20. számítógép Dell DOP9P1J  1  2-3. 

21. számítógép Dell DZN9P1J  1  2-3. 

22. számítógép Dell CVN991J  1  2-3. 

23. számítógép Dell 5OP9P1J  1  2-3. 

24. számítógép Dell COP9P1J  1  2-3. 

25. számítógép Dell 4VN9P1J  1  2-3. 

26. számítógép Dell 8VN9P1J  1  2-3. 

27. számítógép Dell 8WN9P1J  1  2-3. 
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28. számítógép Dell  3YN9P1J  1  2-3. 

29. számítógép Dell FTN9P1J  1  2-3. 

30. monitor Samsung 4/2005/IKT  1  2-3. 

31. monitor Samsung 5/2005/IKT  1  2-3. 

32. monitor Samsung 6/2005/IKT  1  2-3. 

33. monitor Samsung 16/2005/IKT  1  2-3. 

34. monitor Samsung 17/2005/IKT  1  2-3. 

35. monitor Samsung 18/2005/IKT  1  2-3. 

36. monitor Samsung BL 0067596  1  2-3. 

37. monitor Samsung BL 0067666  1  2-3. 

38. monitor Samsung BL 0067598  1  2-3. 

39. monitor Samsung BL 0067597  1  2-3. 

40. billentyűzet Dell 2/2005/IKT  1  2-3. 

41. billentyűzet Dell 3/2005/IKT  1  2-3. 

42. billentyűzet Dell  4/2005/IKT  1  2-3. 
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43. billentyűzet Dell 7/2005/IKT  1  2-3. 

44. billentyűzet Dell 8/2005/IKT  1  2-3. 

45. billentyűzet Dell 9/2005/IKT  1  2-3. 

46. billentyűzet Dell 12/2005/IKT  1  2-3. 

47. fektető 
1 db 

  1  2-3. 

48. fémlábú gyermek fapad 
1 db 

  1  2-3. 

49. gyermek faasztal 9 db   1  2-3. 

50. gyermek faszék 18 db   
1 

 2-3. 

51. gyermek asztal 4 db   
1 

 2-3. 

52. gyermek szék 30 db   
1 

 2-3. 

53. ajtós rattan szekrény 2 db   
1 

 2-3. 

54. gyermek tornapad 
1 db 

  
1 

 2-3. 

55. falipolc 
1 db 

  
1 

 2-3. 

56. szekrény  piros ajtóval   
1 

 2-3. 

57. fém létra 1 db   
1 

 2-3. 
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58.. fűszertartó polc 1 db K/1-1/2013  1  2-3. 

59. karnis 6 db KÉ 2/30  1  2-3. 

60. Panni szekrény polcos K/1-2/2013aa  1  2-3. 

61. vasaló Hausmeister inox steam iron KÉ 5/94  1  2-3. 

62. szedőkanál 
1 db 

KÉ 7/120  
1 

 2-3. 

63. gyalu 
1 db 

KÉ 7/123  
1 

 2-3. 

64. krumplinyomó 
1 db 

KÉ 7/130  
1 

 2-3. 

65. krumplitörő 
1 db 

KÉ 7/131  
1 

 2-3. 

66. zománcos vödör 
1 db 

KÉ 8/140  
1 

 2-3. 

67. szedőkanál kicsi 
1 db 

KÉ 8/152  
1 

 2-3. 

68. húsvilla 1 db KÉ 8/150  
1 

 2-3. 

69. fedő zománcos, alu 7 db KÉ 9/161  
1 

 2-3. 

70. fehér fazék 1 db KÉ 9/164  
1 

 2-3. 

71. nagy zománcos lábas 5 db KÉ 9/166  1  2-3. 

72. zománcos lábas 2 db KÉ 9/167  1  2-3. 
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73. fekete közepes fazék 1 db KÉ 9/168  1  2-3. 

74 alu nagy fazék 90 L-es 1 db KÉ 9/169  1  2-3. 

75. alu fazék 50 L-es 1 db KÉ 9/170  
1 

 2-3. 

76. alu fazék 32 L-es 1 db KÉ 9/171  
1 

 2-3. 

77. fekete nagy fazék 1 db KÉ 10/172  
1 

 2-3. 

78 alu kislábas 2 db KÉ 10/173  
1 

 2-3. 

79. gyúrótábla 1 db KÉ 10/189  
1 

 2-3. 

80. forgószék 2 db KÉ 12/214  
1 

 2-3. 

81. mákőrlő   34 750 
1 

 2-3. 

82. Lehel hűtőszekrény   27 600 
1 

 2-3. 

83. Lehel hűtőszekrény   27 600 
1 

 2-3. 

71. Robotgép MA R50 CH  68 350 1  2-3. 

72. Húsőrlő MA R50 KP605  44 280 1  2-3. 

73. Gyorsmérleg SDK 15 15 kg-os  26 250 1  2-3. 

74. gőzölős vasaló Ariette 6235 2019/12/22/7 4 055 
1 

 2-3. 
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75. botmixer BOSCH 2019/12/22/8 (konyha) 11 900 
1 

 2-3. 

76. 
mobiltelefon (OTP-s 

alkalmazáshoz) 
Alcatel 1 2019/12/22/1 15 740 

1 
 2-3. 

77. 
Panni könyves 

szekrény 
 KÉ 4/64  1  2-3. 

 
1. Megsemmisült 
2. Javíthatatlan, a javítás nem gazdaságos 
3. Feleslegessé vált 
 
 
 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2022. MÁJUS 26-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: Szk/766-15/2022.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Előterjesztő: 
Dávid István  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

 
Szavazás módja: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 

 
 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2022. 2022. március 17-i munkaterv szerinti nyílt ülésen született határozatok végrehajtásáról 
az alábbi tájékoztatást adom: 

 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
1 9 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á r o z a t a  a  K a z i n c b a rc i k a i  R e n d ő r k a p i t á n y s á g  
b e s z á mo l ó j a  S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  2 0 2 1 .  é v i  k ö z b i z t o n s á g i  h e l y z e t é r ő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse Szuhakálló község 2021. évi közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolóját, melyet elfogadott. 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 0 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á ro z a t a  S z u h a k á l l ó  K ö z s é g  F a l u g o n d n o k i  
S z o l g á l a t a  2 0 2 1 .  é v i  f e l a d a t - e l l á t á s á n a k ,  a  s z a k m a i  m u n k a  
e re d m é n y e s s é g é n e k  f e n n t a r t ó i  é r t é k e l é s é rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó - a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92/B. § (1) bek. d) pontja szerint, 
Szuhakálló Község Falugondnoki Szolgálata 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka 
eredményességének értékelését, valamint a falugondnok 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját megismerte, azt elfogadta. 
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 1 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á ro z a t a  a  g y e r me k é t k e z t e t é s  é t k e z t e t é s i  
s z o l g á l t a t á s i  ö n k ö l t s é g é n e k  me g á l l a p í t á s á ró l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított 
gyermekétkeztetés 2022. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.163 Ft/ételadag összegben 
állapította meg. 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 2 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á ro z a t a  a z  ö n k o r má n y z a t  2 0 2 2 .  é v i  k ö z b e s z e rz é s i  
t e r v é rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési 
tervét, a határozat melléklete szerint jóváhagyta. 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 3 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á r o z a t a  a  s z u h a k á l l ó i  k ö z m ű v e l ő d é s i  k ö z ö s s é g i  
s z í n t é r  2 0 2 2 .  é v i  s z o l g á l t a t á s i  t e r v é r ő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szuhakállói közművelődési közösségi 
színtér 2022. évi szolgáltatási tervét jóváhagyta. 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 4 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á ro z a t a  a  H e l y i  V á l a s z t á s i  B i z o t t s á g  p ó t t a g j á n a k  
me g v á l a s z t á s á r ó l  

Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság (HVB) 
póttagjává megválasztotta. 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 5 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á r o z a t a  a  k ö z p o n t i  o rv o s i  ü g y e l e t i  s z o l g á l t a t á s  
e l l á t á s á ra  ö n k o rm á n y z a t i  s a j á t  f o r rá s  e me l é s é h e z  v a l ó  
h o z z á j á r u l á s ró l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2019.(IX.5.) határozatával jóváhagyott 
- a Múcsony központtal működő, orvosi ügyeleti szolgálatást ellátására, közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen, a SkyMedical Kft (4032 Debrecen, Lóverseny u. 8 1/3.- továbbiakban: 
Szolgáltató) és az érintett önkormányzatok között 2019.07.30. napján létrejött - szolgáltatási 
szerződés 13. pont 2. bekezdése 1. mondatának 2. tagmondta alapján (mely forrást az önkormányzatok 
évente emelik), a Szolgáltató kezdeményezésére, hozzájárult ahhoz, hogy Szuhakálló község 
Önkormányzata a Szolgáltató részére 2022.03.01-től 238 Ft/fő/hó önkormányzati saját forrást 
fizessen, a 2. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén. 

S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
2 6 / 2 0 2 2 . ( I I I . 1 7 . )  h a t á r o z a t a  a  p o l g á rm e s t e r i  j e l e n t é s r ő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített polgármesteri jelentést 
tudomásul vette és azt elfogadta. 
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S z u h a k á l l ó  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
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Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kilép a Magyarországi 
Bányászlakta Települések Országos Szövetségéből, a Szövetségben fennálló tagságát 
megszüntetette. 

 

A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv a Kormányhivatal részére, a jogszabályban előírt 
15 napos felterjesztési határidőn belül a Nemzeti Jogszabálytár TFÍK felületén megküldésre 
kerültek. 

 

A képviselő-testület határozatai, az ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos honlapjára 
feltöltésre kerültek, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 
megfelelően.  

 

A Képviselő-testület ülései után történt főbb események összefoglalója az ülés keretei 
között szóban kerül ismertetésre. 

 

 

Szuhakálló, 2022. 05. 17. 
Dávid István sk. 
  polgármester 
 



 

 

 

H a t á ro z a t i  j a v a s l a t :  
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a  p o l g á r me s t e r i  j e l e n t é s rő l  

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített 
polgármesteri jelentést tudomásul vette és azt elfogadta. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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