
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 26. napján, 8:00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

Fignár Gergő alpolgármester 

Bukovenszki Józsefné képviselő 

Kiss  András képviselő 

Távol maradt: 

Drótos Sándor képviselő 

Csiklya András RNÖ elnök 

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: 

- az ülés egész tartamára:

Dr. Herczeg Tibor  jegyző, címzetes főjegyző 

Jegyzőkönyvvezető: 

Bóné Orsolya ügyintéző 

Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 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 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1. 
Javaslat a közétkeztetési formák, az alkalmazotti és 

vendégétkeztetés térítési díjainak módosítására.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyására.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. Indítványok, javaslatok 



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

I. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat a közétkeztetési formák, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 
módosítására. 

Előadó: Dávid István 
polgármester 

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

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

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy az önkormányzat a térítési díjat jelenleg nem 
emeli, erre 2022. októberében került sorr. A 2023-ra vonatkozó díjak emelkését a Bacika Príma Kft. 
jelenleg még nem kezdeményezte, de arra számítani kell. Jelenleg csak az önkormányzat 
áfaalanyiság-változása indokolja a módosítást. 

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  
1 / 2 0 2 3 . ( I I . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a z  a l k a l ma z o t t i  é s  v e n d é g é t k e z t e t é s  t é r í t é s i  d í j a i n a k  
me g á l l a p í t á s á r ó l  

1. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat által
vásárolt szolgáltatással biztosított egyes étkezési formák térítési díjait, az alábbiak
szerint állapítja meg, 2023. 01.01. napjától:
a.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási
jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 1.100 Ft/nap, mely összeg
alanyi adómentes.

b.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási 
jogviszonyban állók térítési díja: 1.100 Ft/nap, mely összeg alanyi adómentes. 
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Községi Konyha 
által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 
64/2022. (IX.22.) határozatát visszavonja. 

Felelős: polgármester, mb. intézményvezető 
Határidő: értelemszerűen 

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



Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2023. (I.27.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A-21/C §-ai szerinti intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést gazdasági társaságtól
vásárolt szolgáltatás keretei között, intézmény nélkül, kormányzati funkciókon biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Szuhakállói
Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) lehet
benyújtani.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott –
nyilatkozatokat a közös önkormányzati hivatalban lehet benyújtani.”

2. §
(1) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–
e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díja) 

„a) napközi otthonos óvodában: 640 Ft/nap; 

b) iskolai napközi otthonos étkezés alsó tagozaton: 740 Ft/nap;

c) Iskolai napközi otthonos étkezés felső tagozaton: 775 Ft/nap;

d) iskolai menzai étkezés alsó tagozaton: 430 Ft/nap;

e) iskolai menzai étkezés felső tagozaton: 470 Ft/nap.”

(2) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermek, a tanuló, intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett napot 
megelőző nap 10 órájáig írásban, személyesen vagy telefonon mondható le a térítésí díj szedését 
és nyilvántartását végző személynél.” 

3. §

A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díja konkrét összegben kerül megállapításra, az 
intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések 
számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével. Az önkormányzat alanyi 
adómenetes.” 



4. §

(1) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett), a térítési díj befizetését 
elmulasztotta és az elmaradt térítési díjat a térítési díj szedését és nyilvántartását végző személy 
15 napos teljesítési határidő megjelölésével tett és a következményekre való figyelmeztetést is 
tartalmazó felhívására sem fizeti meg - mely alapján díjhátralékosként nyilvántartásba vételre 
kerül - a fenntartó a térítési díj-hátralék behajtására foganatosított kezdeményezéssel, vagy a 
behajthatatlannak minősített hátralék törlésével egyidőben, a döntés meghozatala hónapjának 
utolsó napjával, kizárja azt a kiskorút az étkezésből, akire nézve a kötelezett teljesítetlen 
hátralékot halmozott fel (továbbiakban: kiskorú).” 

(2) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (4) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezett, a térítési-díjhátralék részletfizetéssel történő rendezését kezdeményezheti, írásbeli kérelemmel) 

„a) a térítési díj szedését és nyilvántartását végző személynél a hátralék a fenntartói 
intézkedésre történő kimutatásáig, átadásig;” 

(3) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fenntartó abban az esetben engedélyezheti a részletfizetést, – különös tekintettel a kiskorú 
érdekeire – amennyiben a teljesítés valószínűsíthető. Az engedélyezése során, legfeljebb 6 havi 
részletfizetést engedélyezhető azzal, hogy a fennálló tartozásnak költségvetési éven belül 
teljesülnie kell. A részletfizetési engedély alapján, részletfizetési megállapodásban kell rögzíteni 
annak fenti feltételeit, továbbá azt, hogy a kötelezett elismeri a térítési díj-hátralék összegét ás 
vállalja, hogy a rögzített időpontig a fizetendő részleteket teljesíti.” 

5. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 

Dávid István  Dr. Herczeg Tibor 
polgármester      jegyző 

   címzetes főjegyző 

Végső előterjesztői indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési 
díjat kell fizetni. 

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a 
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat állapítja 
meg. 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2022. december 31. napjával 
megszüntette a Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szervet, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A-21/C §-ai szerinti, a kötelező 



feladat-ellátás keretei közötti intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést vásárolt szolgáltatás keretei között 
biztosítja, a 63/2022.(IX.22.) határozata alapján. 

Szuhakálló Község Önkormányzata az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény alapján 2023. január 1-jétől alanyi adómentességet választott, mivel a belföldön, 
ellenérték fejében teljesített termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának éves szinten 
göngyölített ellenértéke sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben, sem a tárgy naptári 
évben nem haladja meg a 12 millió forintot. 

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv megszűnése és az alanyi adómentesség miatt 
felülvizsgálni szükséges a gyermekétkeztetési formák intézményi térítési díjait. 

A gyermekétkeztetés vásárolt szolgáltatás nyersanyagköltségéhez igazodó intézményi térítési 
díjai az önkormányzati rendelet módosításával kerülnek megállapításra. 

II. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére. 

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 úgy emlékszik vissza, máskor csak az 
októberi önkormányzati választásokig készült a munkaterv, most pedig egész évre tervezésre került 

Dr. Herczeg Tibor jegyző  elmondta, hogy az önkormányzati választásokra 2024. tavaszán 
kerül majd sor. 

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 / 2 0 2 3 . ( I . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a  képv ise lő - tes tüle t  2023 .  év i  munkate rvé rő l  

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 2023. évi 
munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

III. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének 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: 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy úgy látja, hogy polgármester a szabadságát 
általában a szabadsgátervezet alapján veszi ki; a szabadságtervezetet elfogadhatónak találja. Annyit 
kért, hogy ha polgármester szabadságon van, akkor legyen elérhető személy a hivatalban a fontos 
elintézendő ügyek tekintetében. 

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

a  po lgármes te r  2023 .  év i  szabadságolás i  ü temtervének 
jóváhagyásáról .  

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid István polgármester 
2023. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

IV. N A P I R E N D

Tárgy: Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 

Előadó: Dávid István 

polgármester 

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

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

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy mivel a szociális vetítési alap összege 
kapcsolódik a költségvetési törbényhez, várható e ennek az összegnek az emelkedése. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege mintegy 
20 éve nem emelkedett. A szociális vetítési alap összegéhez szociális ellátások többsége kötődik, ha 
ennek az összegét emelni fogják, és az alapján az önkormányzati rendletben módosulnak a 
jogosultsági feltételek, a jogosultségi kör szélesebbé válik, akkor a testületnek meg van arra a 
lehetősége, hogy a szabályozást felülvizsgálja. 

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 

2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében; 26. §-ában, 32. § (1) b) 
pontjában és (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 132. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
alábbiakat rendeli el:

1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(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 és életvitelszerűen élő óvodás, és általános iskolás 
gyermekek részére nyújtandó beiskolázási támogatás összege legalább 7.000 Ft;” 

2. §

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.

3.§

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

a) 5. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori összegének (a továbbiakban:
nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

e) 10. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

g) 11. § (12a) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

h) 13. § (1a) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,



i) 13/A. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

j) 14. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg

lép. 
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Dávid István  Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

   címzetes főjegyző 

Végső előterjesztői indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2023. 01.01-jén 
hatályba lépő módosítása, a szociális rászorultság feltételrendszereinél az öregségi nyugdíj 
mindekori legkisebb összege helyett bevezette a szociális vetítési alap fogalmát. 

A szociális vetítési alap összegét az éves költségvetési törvények határozzák meg. 2023-ban, a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló  613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a alapján, ez az összeg 28.500 Ft, 
mely megegyezik az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegével. 

A rendelet szövegcserés módosító rendelkezései, ezen változás átvezetését tartalmazzák. 

V. N A P I R E N D

Tárgy: Indítványok, javaslatok 

Előadó: Dávid István 
polgármester 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy a Start-munkaprogram keretein belül előző év 
végén a mezőgazdasági program indítását szavazta meg a képviselő-testület. Történt egy 
megbeszélés a Járási Hivatalban, nagyon szigorúak a következő program indításához a feltételek. A 
mezőgazdasági programban a termény költsége az egyik legjelentősebb, kb. 6 millió Ft, melynek 
csak a felére kaphat támogatást az önkormányzat, továbbá az üzemanyag költségét is csak 480 Ft-
os áron támogatnák, ráadásul nem kaphat az önkormányzat akkora mennyiséget, melyre szükség 
lenne. A megtermelt bevétel összege szinte teljes mértékben a kiadásokra menne el, fejlesztésekre 
nem lenne lehetőség. Mezőgazdasági program helyett így 2023-ban szociális jellegű program 
indítását javasolja. A létszámmal is már problémák vannak, 11 fővel lett tervezve eredetileg a 
szociális program, most már csak 8 fővel fog indulni, mert már többen is bejelentették, hogy nem 
vállalják a munkát, akikkel a program eredetileg tervezve volt.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem folytatódik 
tovább a mezőgazdasági program, a lakosoknak nagyon jó volt, hogy helyben jutottak hozzá a friss 
tojáshoz. A szociális jellegű programra is nagy szükség van a településen. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy ő is nagyon sajnálja, hogy nem folytatódhat 
tovább a mezőgazdasági program, az önkormányzat évek alatt felépített valamit, a lakosok is 
elégedettek voltak, de ezekkel a feltételekkel a program folytatása már nem megvalósítható. Kérte 



a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szociális program indításáról. Javasolta a képviselő-
testületet tárgyban született 102/2022.(II.15.) határozatának módosítását. 

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 0 2 3 . ( I . 2 6 . )  h a t á ro z a t a  

a  2 0 2 3 .  é v i  j á rá s i  s t a r t mu n k a  k ö z f o g l a l k o z t a t á s i  
mi n t a p ro g r a m b a n  v a l ó  r é s z v é t e l r e  i r á n y u l ó  k é re l e m 

b e n y ú j t á s á r ó l  

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2023. évi
járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram való részvételéről dönt, a szociális
programelem vonatkozásában, erre irányulóan részletes kidolgozottságú kérelmet
nyújt be.

A kérelemben foglaltak megvalósításához saját forrást – annak szükségessé válása 
esetén – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosít. 

A kérelem kidolgozására és benyújtására a képviselő-testület a polgármestert 
felhatalmazza. 

2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi járási startmunka
közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról
szóló 102/2022.(II.15.) határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy felvetődött közmeghallgatáson a lakosság 
részéről a fekvőrendőr telepítése, ennek a kialakítása hamarosan elkezdődik és kiépítésre kerül. A 
gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatban több hatóságrészvételével megtörtént a helyszíni 
bejárás. Törvény erejénél fogva útkereszteződésben gyalogátkelőhely csak jelzőlámpával együtt 
telepíthető. Ez érinti az Izsó Miklós utat, a Kossuth Lajos és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződését. 
Az óvoda előtt úgy néz ki, hogy gyalogátkelőhely telepíthető. A Május 1 út és Dózsa György út 
kereszteződésében egy tükör kihelyezését engedélyezték, az önkormányzat azt megvásárolja, a 
közútkezelő pedig kihelyezi. Elmondta, hogy beszéltek a sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről is 
a belterületi határt jelző táblák alá, az önkormányzat megvenné a 40-es sebességkorlátozó táblákat, 
és csak ki kellene tenni azokat. Statisztikára hivatkozva ehhez nem akartak hozzájárulni, de most 
azt ígérték, hogy megvizsgálják a helyzetet. A táblák kihelyezésével a sebességmérés a településen 
bárhol lehetséges lenne, előre megadott koordináták nélkül. Elmondta, hogy azt ígérték, hogy az 
Izsó Miklós úton a már kiépített útszakasz és átereszek ügyében is lépni fognak, de mivel az az 
útszakasz Múcsony közigazgatási területe alá tartozik, mindenképp szükség van a másik település 
beleegyezésére. A jelzőlámpa telepítése is a település költségvetését terhelné, nem tartja 
valószínűnek, hogy ezt Múcsony felvállalná. 

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy mindenképp beszélni kell Viszlai Viktor 
polgármester úrral ezügyben.  

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az is elhangzott a Járási Hivatalban történt 
megbeszélésen, hogy ha egy településnek van olyan nagyértékű eszköze melyet nem használ, melyre 



nincs igény és más település hasznát venné, akkor cserélje el azt valamire. Nagy értékű eszközöket 
már nem engednek vásárolni a start-munkaprogramon belül. Elmondta, hogy beszélt Rudabánya 
polgármesterével, őt már régen is érdekelte a betonelemgyártógép, és az eszközért cserébe 
Rudabánya betonelemeket adna Szuhakállónak. A betonelemekre szükség lenne, a régi sorompónál 
a régi betonoszlop talapzatát elkezdték szétverni, és azon a szakaszon a Május 1 úttól egészen a 
hídig egy járda kiépítésére kerülne sor, ehhez terveztetni is kell majd.   

Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a betonelemek fedezik e majd a 
betonelmegyártógép árát? 

Dávid István polgármester  elmondta, hogy igen fedezné a betonelemek összértéke az 
eszköz árát.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte, hogy a szennyvízhálózat kiépítésével 
kapcsolatban, sikerült-e valamit Demeter Zoltán képviselő úrral beszélni? 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy az utóbbi időben személyesen is beszélt vele, a 
közmeghallgatást követően, mivel a képviselőt téves információkkal látta el, az ott elhangzottakról 
valaki. Felajánlotta a képviselő úrnak, hogy kétség esetén hallgassa meg a közmeghallgatáson készült 
hangfelvételt. A szennyvíz-beruházással kapcsolatban annyit mondott, hogy minden képviselőt 
megkértek arra, hogy jelöljön meg két olyan dolgot, aminek a megvalósítása fontos lenne a 
térségében. Képviselő úr Szuhakálló és Vadna szennyvízhálózat kiépítését jelülte meg egynek. Arra 
lehet következtetni, hogy ha a költségvetésben lesz rá fedezet, akkor az idei évben el lehet majd 
indítani a folyamatot.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  kérdezte a Bajcsy-Zsilinszky úton található faház 
bérbeadásával kapcsolatban, hogy azzal nem lehet-e valamit kezdeni, hogy ne álljon ott üresen, 
kihasználatlanul. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy már többször is meghirdették, de nem volt rá 
jelentkező, esetleg újra meg lehet próbálni. Hozzátette, hogy ha valaki azt ki szeretné venni, akkor 
még arra nagyon sokat kell költeni, mert csak részlegesen került felújításra.  

Bukovenszki Józsefné képviselő  elmondta, hogy szóltak neki, elvittek a temetőn az egyik 
sírról egy csokrot, kérdezte, hogy nem lehetne-e vadkamerát felszerelni, hogy visszatartsa az ilyen 
esetek számát. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy legalább 20 kamerára lenne szükség a temetőn 
és az sem biztos, hogy azzal az egész terület belátható lenne. Emellett a temető rendjének 
betartatása nem az önkormányzat feladata, hanem az egyházé. 

Kiss András képviselő  elmondta, hogy szó volt arról, hogy az önkormányzatok közvetlenül 
hívhatnak le uniós pénzeket, kérdezte, hogy erre van-e lehetőség. 

Dr. Herczeg Tibor jegyző   elmondta, hogy ezt az ellenzéki vezetésű városi 
önkormányzatok polgármesteri szerették volna elérni, de tudomása szerint jelenleg nincs erre 
lehetőség. 

Dávid István polgármester  elmondta, hogy Vadna település polgármestere összehívja majd 
a polgármestereket a közvilágítás felújításával kapcsolatban. 

Kiss András képviselő   kérdezte, hogy a napelemes közvilágítással kapcsolatban lesz-e szó, 
mert régebben már ez is felmerült. 

Dávid István polgármester   elmondta, hogy napelemes lámpákat pótlásnak lehet elhelyezni, 
az MVM nagyon drágán tesz ki új lámpákat. Olyan helyekre lehetne ilyen lámpákat telepíteni, ahol 
egyáltalán nincs világítás, és van az adott helyen gyalogos forgalom. Most A LED-es lámpatestekre 
való átállásról lenne szó, mert azok energiatakarékosabbak és nagyobb a fényük is. Sajóivánkán már 
kicserélték a lámpákat és ezek sokkal jobbak a régi lámpáknál. 



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 

2023. január 26. napján 
megtartott rendkívüli nyílt ülésének: 

a. jegyzőkönyve,
b. tárgysorozata:
c. határozata: 1; 2, 3; 4
d. rendelete: 1; 2
e. meghívója
f. napirendi előterjesztései
g. jelenléti íve

T Á R G Y S O R O Z A T : 

Napirend 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1. 
Javaslat a közétkeztetési formák, az alkalmazotti és 

vendégétkeztetés térítési díjainak módosítására.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. Indítványok, javaslatok 

Szuhakálló, 2023. 02. 06. 

 Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

  címzetes főjegyző 



SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Ikt. sz.: Szk/10-2/2023. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete  
2022. január 26. napján (csütörtökön) 8:00 órától 

rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom. 

Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

Napirendi javaslat 

Napirend 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1. 
Javaslat a közétkeztetési formák, az alkalmazotti és 

vendégétkeztetés térítési díjainak módosítására.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására.
Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. Indítványok, javaslatok 

Szuhakálló, 2023. 01.20. 

Dávid István 
polgármester 

______________________________________________________ 

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

www.szuhakallo.hu 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. JANUÁR 26-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: SZK/10-3/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB 

I . N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat a közétkeztetési formák, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 
módosítására. 

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester 1. határozat

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 3. rendelet

jegyző 
címzetes főjegyző 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslatok A szavazás módja: 
2. sz. Előzetes hatásvizsgálat 1. egyszerű többség

3. sz. Rendelet-tervezet 3. minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szuhakálló Község Önkormányzata az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény alapján 2023. január 1-jétől alanyi adómentességet választott, mivel a belföldön, 
ellenérték fejében teljesített termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának éves szinten 
göngyölített ellenértéke sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben, sem a tárgy naptári évben 
nem haladja meg a 12 millió forintot. 

Az alanyi adómentesség előnye, hogy főszabályként nem kell áfabevallást készíteni, valamint a 
kibocsátott számlákon, nyugtákon áfát felszámítani, kivéve azon értékesítések és beszerzések 
után, amelyeknél a törvény szerint nem járhat el alanyi adómentes minőségében.  

Az alanyi adómentesség érinti az önkormányzat által biztosított étkezési formák térítési díjait is, 
melyeket az alanyi adómentesség miatt, az igénybe vevők számára áfa nem terhel.  

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv 2022.dec.31-i megszűnésével, 2023. 
január 1-jétől közvetlenül az Önkormányzat szedi be a térítési díjakat. Emiatt és az alanyi 
adómentesség miatt felülvizsgálni szükséges az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 
megállapításáról szóló határozatot, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) 
önkormányzati rendeletet. 

A készételt az önkormányzat a Barcika Príma Kft-től vásárolja. 

A díjak emelése, az intézményi térítési díjak módosítását is indokolttá teszi, az alábbiak szerint: 
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Intézményi térítési díj (Ft/adag) 
2023.02.01-től 

(*2023.01.01-től) 

Óvodai gyermekétkeztetés 640 

Iskolai napközis étkeztetés alsó tagozat 740 

Iskolai napközis étkeztetés felső tagozat 775 

Iskolai menzai étkeztetés alsó tagozat 430 

Iskolai menzai étkeztetés alsó tagozat 470 

Vendégétkezés 1.100* 

Fenti térítési díjak alanyi adómentesek (AM), azokat fizetendő áfa nem terheli. 

Fentiek alapján indítványozom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslatok és rendelet-
tervezet elfogadását. 

Szuhakálló, 2023. 01. 13. 
Dávid István sk. 
  polgármester 
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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 3 . ( … . . )  h a t á ro z a t a  

a z  a l k a l ma z o t t i  é s  v e n d é g é t k e z t e t é s  t é r í t é s i  d í j a i n a k  
me g á l l a p í t á s á r ó l  

1. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat által
vásárolt szolgáltatással biztosított egyes étkezési formák térítési díjait, az alábbiak
szerint állapítja meg, 2023. 01.01. napjától:

a.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási 
jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 1.100 Ft/nap, mely összeg 
alanyi adómentes. 

b.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási 
jogviszonyban állók térítési díja: 1.100 Ft/nap, mely összeg alanyi adómentes. 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Községi Konyha 
által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 
64/2022. (IX.22.) határozatát vbisszavonja. 

Felelős: polgármester, mb. intézményvezető 
Határidő: értelemszerűen 
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Előzetes hatásvizsgálat a gyermekétkeztetésről szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

Társadalmi hatás: Gazdasági, költségvetési hatás: 
Környezeti-, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásai: 

Az előterjesztés a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.)rendelkezései alapján 

készült. Társadalmi hatása – az 
érintett gyermek és tanuló körre, 

illetve azok családjaira vonatkoztatva 
számottevő, mivel rajtuk keresztül a 
lakosság meghatározó rétegét érinti.  

Az előterjesztésben szereplő 
rendelkezések elfogadásának 

gazdasági és költségvetési hatásai is 
vannak, elsősorban az állami 
támogatás igénybevétele és a 

feladatra irányuló felhasználása 
során. 

A rendeletben foglaltak 
végrehajtásának környezetre 
gyakorolt hatása nincs, illetve 

egészségügyi következménye a 
gyermekek egészséges 

táplálkozásra irányulhat. 

Az adminisztratív terhek 
növekedése az ingyenes és 

kedvezményes 
gyermekétkeztetéshez 

kapcsolódó nyilatkozattétel, 
valamint a szünidei 

gyermekétkeztetés bevezetése 
miatt számottevő. 

A rendelet megalkotása szükségessége: A rendelet megalkotása a Gyvt. alapján kötelező, a szolgáltatási önköltséget április 1-jéig meg kell állapítani, 

az intézményi térítési díj megállapítására, illetve a személyi térítési díjjal kapcsolatos szabályok meghatározására a képviselő-testület rendelkezik 

hatáskörrel. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Kormányhivatal törvényességi felhívása 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi 

Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi 

költségvetésében biztosítottak. 
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Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2023. (.....) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 21/A-21/C §-ai szerinti intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatás 
keretei között, intézmény nélkül, kormányzati funkciókon biztosítja. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Szuhakállói Közös
Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) lehet benyújtani.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott –
nyilatkozatokat a közös önkormányzati hivatalban lehet benyújtani.”

2. §
(1) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e)
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díja) 

„a) napközi otthonos óvodában: 640 Ft/nap; 

b) iskolai napközi otthonos étkezés alsó tagozaton: 740 Ft/nap;

c) Iskolai napközi otthonos étkezés felső tagozaton: 775 Ft/nap;

d) iskolai menzai étkezés alsó tagozaton: 430 Ft/nap;

e) iskolai menzai étkezés felső tagozaton: 470 Ft/nap.”

(2) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermek, a tanuló, intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett napot 
megelőző nap 10 órájáig írásban, személyesen vagy telefonon mondható le a térítésí díj szedését és 
nyilvántartását végző személynél.” 

3. §

A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díja konkrét összegben kerül megállapításra, az 
intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések 
számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével. Az önkormányzat alanyi 
adómenetes.” 
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4. §

(1) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett), a térítési díj befizetését 
elmulasztotta és az elmaradt térítési díjat a térítési díj szedését és nyilvántartását végző személy 15 
napos teljesítési határidő megjelölésével tett és a következményekre való figyelmeztetést is 
tartalmazó felhívására sem fizeti meg - mely alapján díjhátralékosként nyilvántartásba vételre kerül 
- a fenntartó a térítési díj-hátralék behajtására foganatosított kezdeményezéssel, vagy a
behajthatatlannak minősített hátralék törlésével egyidőben, a döntés meghozatala hónapjának
utolsó napjával, kizárja azt a kiskorút az étkezésből, akire nézve a kötelezett teljesítetlen hátralékot
halmozott fel (továbbiakban: kiskorú).”

(2) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (4) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezett, a térítési-díjhátralék részletfizetéssel történő rendezését kezdeményezheti, írásbeli kérelemmel) 

„a) a térítési díj szedését és nyilvántartását végző személynél a hátralék a fenntartói intézkedésre 
történő kimutatásáig, átadásig;” 

(3) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 4/A. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fenntartó abban az esetben engedélyezheti a részletfizetést, – különös tekintettel a kiskorú 
érdekeire – amennyiben a teljesítés valószínűsíthető. Az engedélyezése során, legfeljebb 6 havi 
részletfizetést engedélyezhető azzal, hogy a fennálló tartozásnak költségvetési éven belül teljesülnie 
kell. A részletfizetési engedély alapján, részletfizetési megállapodásban kell rögzíteni annak fenti 
feltételeit, továbbá azt, hogy a kötelezett elismeri a térítési díj-hátralék összegét ás vállalja, hogy a 
rögzített időpontig a fizetendő részleteket teljesíti.” 

5. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 

Dávid István  Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

   címzetes főjegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési 
díjat kell fizetni. 

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést, 
akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat állapítja meg. 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2022. december 31. napjával 
megszüntette a Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szervet, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A-21/C §-ai szerinti, a kötelező 
feladat-ellátás keretei közötti intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést vásárolt szolgáltatás keretei között biztosítja, 
a 63/2022.(IX.22.) határozata alapján. 

Szuhakálló Község Önkormányzata az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
alapján 2023. január 1-jétől alanyi adómentességet választott, mivel a belföldön, ellenérték fejében 
teljesített termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának éves szinten göngyölített ellenértéke sem 
a tárgy naptári évet megelőző naptári évben, sem a tárgy naptári évben nem haladja meg a 12 millió 
forintot. 

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv megszűnése és az alanyi adómentesség miatt 
felülvizsgálni szükséges a gyermekétkeztetési formák intézményi térítési díjait. 

A gyermekétkeztetés vásárolt szolgáltatás nyersanyagköltségéhez igazodó intézményi térítési díjai 
az önkormányzati rendelet módosításával kerülnek megállapításra. 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. JANUÁR 26-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: SZK/10-4/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére. 

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző Szavazás módja: 

címzetes főjegyző egyszerű többség 

Melléklet: 

1. sz. Határozati javaslat 

2. sz. Munkaterv-javaslat 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (II.28.) rendeletének 6.§ 
(1) bekezdése rendelkezik az éves munkatervről, az alábbiak szerint:

„6.§ (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és 
előterjesztése a polgármester feladata.  

(2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez a polgármester javaslatot kér:

a) valamennyi képviselő-testületi tagtól,
b) a képviselő-testület bizottságaitól,
c) a jegyzőtől,
d) a polgármester által meghatározott szervektől,
e) a fontosabb közszolgáltatást végző szervezetektől és az önkormányzat által alapított illetve
fenntartott intézmények vezetőitől.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az ülések tervezett időpontját, helyét,
b) a napirendek címét, előadóját,
c) az előterjesztések előkészítésének határidejét,
d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell
megvitatnia,
e) a közmeghallgatás időpontját,
f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét.”



A képviselő-testület tagjai közül Bukovenszki Józsefné képviselő élt a javaslattétel lehetőségével. A 
képviselő az alábbi napirendek felvételét kezdeményezte a munkatervbe: 

Testületi ülésen: 

1. Tájékoztatás a sajókazai veszélyes hulladéklerakó működéséről, tevékenységnek
változásáról. (március)

2. Az ÉVIZIG munkatársának tájékoztatása a Szuha-patakra vonatkozó kezelői feladatok
ellátásáról. (március)

3. A képviselők beszámolója az eltelt időszak képviselői munkájáról. (szeptember)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k.) 
pontja szerint „az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, 
akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.” 

A képviselői tevékenységről szóló tájékoztatásra sor kerülhet ugyan a közmeghallgatáson is, de az 
megvalósulhat az önkormányzat kiadványában, illetve az önkormányzat honlapján keresztül is. A 
közmeghallgatás során mindez jelentős időt vehet igénybe, fennál az ismétlődés lehetősége és a 
lakosság viszonylag szűk köréhez jut el a tájékoztatás közvetlenül. 

A képviselő-testület 2023. évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, 
határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült, mely alapján indítványozom a 
határozati javaslat szerinti elfogadását. 

Szuhakálló, 2023. 01. 12. 

Dávid István s.k. 
    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 3 . ( … . )  h a t á ro z a t a  

a  képv ise lő - tes tüle t  202 3 .  év i  munkate rvé rő l  

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 2023. évi 
munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2023. évi munkaterve 

I.  
Az ülés tervezett időpontja: 

Helye 

2023. február 7. (kedd) 16:00 óra 
Együttes ülés 

Dédestapolcsány 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 
Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi 

költségvetésére. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

II.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. február 13. (hétfő) 8:00 óra 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetését megalapozó 
döntésekre: 

1.1. Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély 
Tagóvodájának 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás 

biztosítására. 

1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2023. évi működéséhez 

költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

1.3. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - 
Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó 

Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2023. évi 
működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

1.4. Javaslat az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 
béren kívüli juttatásának, költségtérítésének és bankszámla-

hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési fedezet 
meghatározására. 

1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2023. évi támogatásának 
megállapítására. 

1.6. Javaslat önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok bérleti 
díjának felülvizsgálatára. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. 
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. 

Rendeletalkotás. 
Dávid István írásban 
polgármester 



III.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. március 23. (csütörtök) 8:00 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója 

Szuhakálló község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2.  
Tájékoztatás a sajókazai veszélyes hulladéklerakó 

működéséről, tevékenységnek változásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3.  
Az ÉVIZIG munkatársának tájékoztatása a Szuha-

patakra vonatkozó kezelői feladatok ellátásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

4.  
Beszámoló a falugondnoki szolgáltatás 2022. évi 

feladatellátásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. Javaslat az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervére
Dávid István 
polgármester 

írásban 

6.  
Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba-vételéről. 

Kiss András 
Biz.elnök 

szóban 

IV.  
Az ülés tervezett időpontja: 
Helye 

2023. április 27. (csütörtök) 8:00 óra 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 

Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2022. 
évi tevékenységéről. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. 

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

védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) 
működéséről 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
A 2022. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
Az ÉLIM Szolgálat beszámolója a településen általa 

biztosított szociális étkezés ellátási forma működéséről. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

V.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. május 24. (szerda) 16:00 óra 



Helye Együttes ülés 
Sajógalgóc 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 
Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetésének módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. 
Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetésének végrehajtásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi tevékenységéről 

Dávid István 
polgármester írásban 

VI.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. május 25. (csütörtök) 8:00 óra 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 
Javaslat az óvodai köznevelési feladatellátás 2022. évi 

elszámolására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

2. 
Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

3. 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója, 

zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. 
Dávid István 

írásban 
polgármester 

4. A 2022. évi ellenőrzési jelentés 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. 
Javaslat a 2022. év folyamán önkormányzati támogatásban 

részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolóinak jóváhagyására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

6. 
Beszámoló a 2022. évi Start-munkaprogram 

végrehajtásáról. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

7. 
Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 

2023/2024. tanévre. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

VII. 
Az ülés tervezett időpontja: 

Helye 

2023. szeptember 12. (szerda) 16:00 óra 
Együttes ülés 

Vadna 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről. 

Dávid István 
polgármester írásban 

2. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
költségvetésének módosítására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 



VIII.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. szeptember 13. (csütörtök) 8:00 óra 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. 
Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására 
Dávid István 

írásban 
polgármester 

2. 
Tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről. 
Dávid István 

írásban 
polgármester 

3. 
Javaslat időskorúak támogatása 2023. évi összegének 

megállapítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

4. 
Javaslat az időskorúak támogatása 2023. évi összegének 

megállapítására. 
Dávid István 
polgármester 

írásban 

5. 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázati rendszer 2024. évi fordulójához való 
csatlakozásra. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

6. 
A képviselők beszámolója az eltelt időszak képviselői 

munkájáról. 

IX.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. november 17. (péntek) 15:30 óra 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjeszté
s módja 

1.  

Javaslat az önkormányzat által biztosított, közétkeztetési 
formák, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési 

díjainak 2024. évi megállapítására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

2.  Javaslat a 2024. évi ellenőrzési tervre. Dávid István 
polgármester 

írásban 

3.  

Javaslat a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási 
mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem 

benyújtására. 

Dávid István 
polgármester 

írásban 

X.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. november 17. (péntek) 17:00 óra 

Közmeghallgatás 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi tevékenységéről.
Dávid István 

szóban 
polgármester 

2. 
Tájékoztatás a 2024. évi feladatokról, fejlesztési 

elképzelésekről. 
Dávid István 
polgármester 

szóban 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. JANUÁR 26-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: SZK/10-5/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

III. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. 

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 

jegyző 
címzetes főjegyző 

Szavazás módja: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény az alábbiak szerint határozza meg a 
polgármester szabadságára vonatkozó szabályokat: 

„225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a 
polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos 
közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 
munkáltatói jogokat.  

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult.  

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”



A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint 

„118. § (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb 
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár.”

A polgármester 2023. évi szabadságának mértéke: 

alapszabadság: 25 nap 
pótszabadság: 14 nap 
gyermekek után járó pótszabadság:   0 nap 
2022. évi ki nem vett szabadság:  0 nap 

2023. évi szabadság összesen: 39 nap 

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésének 
jóváhagyását az alábbiak szerint kezdeményezem: 

A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése 

Hónapok megnevezése Szabadság időtartama 
Szabadságon töltött 
munkanapok száma 

Január 9-10 2 

Február 6-10 5 

Március 20-22 3 

Április 11-14 4 

Május 2-5 4 

Június 12-16 5 

Július 24-28 5 

Augusztus - 0 

Szeptember 25-29 5 

Október 19-20 2 

November - 0 

December 22-29 4 

Összesen 39 

Szuhakálló, 2023. 01. 13. 

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 3 . (… . )  h a t á ro z a t a  

a  polgármes te r  2023 .  év i  szabadságolás i  ü temtervének 
jóváhagyásáról .  

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid István polgármester 
2023. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 



ELŐTERJESZTÉS 

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. JANUÁR 26-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: SZK/10-7/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

I V . NA P I R E N D

Tárgy: Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 

Előterjesztő: 
Dávid István A döntés formája: 
polgármester rendelet 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

címzetes főjegyző 

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: 
Minősített többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2023. 01.01-jén hatályba 
lépő módosítása, a szociális rászorultság feltételrendszereinél az öregségi nyugdíj mindekori 
legkisebb összege helyett bevezette a szociális vetítési alap fogalmát. 

A szociális vetítési alap összegét az éves költségvetési törvények határozzák meg. 2023-ban, a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló  613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a alapján, ez az összeg 28.500 Ft, mely 
megegyezik az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegével. 

A rendelet-tervezet szövegcserés módosító rendelkezései, ezen változás átvezetését tartalmazzák. 

Fentiek alapján indítványozom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslatok és rendelet-
tervezet elfogadását. 

Szuhakálló, 2023. 01. 13. 
Dávid István sk. 
  polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezethez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

Társadalmi hatás: Gazdasági, költségvetési hatás: 
Környezeti-, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatásai: 

Az előterjesztés a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. (Szt.) 
rendelkezései alapján készült. 

Társadalmi hatása az ellátotti kör 
vonatkozásában értékelhető. 

Az előterjesztésben szereplő 
rendelkezések elfogadásának 

gazdasági és költségvetési hatása 
nincs. 

A támogatási formára a fedezetet a 
születések várható számára 

tekintettel a tárgyévi költségvetési 
rendeletekben biztosítani kell. 

A rendeletben foglaltak 
végrehajtásának környezetre 

gyakorolt hatása nincs, 
egészségügyi következménye 

nincs 

Az adminisztratív terhek lényegi 
változása nem várható. 

A rendelet megalkotása szükségessége: A jogszabályi feltételeknek való megfelelőség biztosítása érdekében szükséges; elmaradása törvényességi felügyeleti 

ellenőrzési eljárást eredményez. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  Nincs 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi 

Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll Rendelkezésre áll 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében 

biztosítottak. 
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Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2023. (....) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében; 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában 
és (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: 

1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(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 és életvitelszerűen élő óvodás, és általános iskolás 
gyermekek részére nyújtandó beiskolázási támogatás összege legalább 7.000 Ft;” 

2. §

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.

3.§

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

a) 5. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori összegének (a továbbiakban:
nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

e) 10. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

g) 11. § (12a) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

h) 13. § (1a) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

i) 13/A. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
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j) 14. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg

lép. 
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Dávid István  Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

   címzetes főjegyző 



7/a. melléklet a 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelethez 

Kérelem és  nyi la tkozat  
beiskolázási támogatás igényléséhez 

1. Kérelmező neve:………………………………………………………………………… .........................  

2. Kérelmező lakóhelye:…………………………………………………………………………. ................  

3. Kérelmező tartózkodási helye:………………………………………………………………… ...............  

4. Kérelmező születési helye és ideje:……………………………………………………………. ................  

5. Kérelmező édesanyja neve:…………………………………………………………………… .................  

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:

Név Lakcím Jövedelme 

7. Az ellátást

a) a háztartásomban élő kiskorú (óvodás, általános iskolás, középiskolás)* 

……………………………………… gyermekem után igénylem, akinek óvodai-/tanulói jogviszonya* 

az alábbi intézményben áll fenn: 

Intézmény neve Intézmény címe 

__________________________________ __________________________________ 

Az óvodai-/tanulói jogviszony fennállásáról az intézményi igazolást mellékelem. 

b) saját jogon igénylem; tanulói/hallgatói jogviszonyam* az alábbi intézményben áll fenn:

Intézmény neve Intézmény címe 

__________________________________ __________________________________ 

A tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról az intézményi igazolást mellékelem. 

(* a megfelelő aláhúzással jelölelndő) 

8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy a hatáskör gyakorlója az általam közölt jövedelmi adatok igazolására a helyi szociális
ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bek-e szerinti igazolások benyújtását
kérheti.

Tudomásul veszem, hogy a jogosultalanul, rosszhiszeműen igénybe vett ellátást a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (1) bek. a) pontja alapján köteles vagyok visszafizetni. 

Szuhakálló, ………………… 

………………………………………. 
kérelmező 

1. melléklet
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Tájékoztató 

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II. 27) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önk. rendelet) 13 §-a vezette be a nevelési-tanítási év 
kezdetével járó anyagi terhek csökkentése érdekében a beiskolázási támogatást, a rendkívüli települési 
támogatás nevesített formájaként. 

A beiskolázási támogatás biztosításáról, annak összegéről évente augusztus 30-ig dönt a képviselő-
testület, az önkormányzat éves költségvetési lehetőségének függvényében. 

A támogatás összege – amennyiben igényelhetővé válik - óvodás, és általános iskolás gyermekek illetve 
középiskolások esetében nem lehet kevesebb, mint 7.000 Ft; főiskolások esetében pedig 9.000 Ft. 

A döntéshozó szándéka, hogy az ellátásban a településen élők mind szélesebb köre részesülhessen, ezért 
jogosultsági feltételként a települési lakóhely mellett az alábbi feltételeket határozta meg: 

− kiskorúak esetében köznevelési intézményeben óvodai-, tanulói jogviszonnyal fennállása,

− 25 évesnél fiatalabb nagykorú esetében nappali oktatás munkarendje szerint a köznevelési
intézményben az első középiskolai végzettség megszerzésére irányuló tanulmányok vagy
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, aktív hallgatói jogviszony keretei között, az
első felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatása.

Fenti feltételek teljesülését óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszony igazolással kell alátámasztani. 

Fenti feltételek mellett a döntéshozó jövedelemfüggő rászorultsági kritériumot határozott meg. 

Rászorultnak kell tekinteni azt a háztartást, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a szociális vetítési alap összegének 800 %-át. (A nyugdíjminimum összege:28.500 Ft).

A támogatás igénylésére az ellátás biztosításáról szóló képviselő-testületi döntést követő 30 napon 
belül, de legkésőbb szeptember 30-ig van lehetőség, jelen formanyomtatványon. 

A nyomtatvány 6. pontjában nyilatkozni kell a háztartásban élőkről és azok jövedelméről. A 
jövedelemnyilatkozatot csak a döntéshozó kifejezett kérésére kell jövedelemigazolásokkal 
alátámasztani. 

Ilyen igazolás lehet (önk.rendelet 3.§ (7) bek) : 

a) Rendszeres jövedelmek esetében ilyen igazolás:

aa) munkáltatói igazolás,

ab) TB ellátás, és a nyugellátás összegéről a postai szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában
a folyósító szerv igazolása;

ac) az Flt. alapján folyósított ellátásokról postai szelvény, folyószámla kivonat ezek hiányában a
folyósító szerv igazolása.

b) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetében az
ellátást kérelmezőnek az alábbi igazolásokat kell jövedelemnyilatkozatához csatolnia:

ba) mezőgazdasági tevékenységből, egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolása, 

bb) őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolása, 

bc) adóbevallás vagy annak hiteles másolata. 

c) Azokról a nem mérhető jövedelmekről, amelyek a fenti igazolásokkal nem alátámaszthatók, a
kérelmező a Rendelet 1. melléklete szerint nyilatkozik.

Kérelmező nyilatkozatában vállal felelősséget az általa közölt adatok valóságtartalmáért. 



8. melléklet a 4/2015.(II.27) önkormányzati rendelethez

Kérelem és nyi latkozat  

időskorúak támogatása igényléséhez 

1. Kérelmező neve:………………………………………………………………………… .......  

2. Kérelmező lakóhelye:……………………………………………………………………… ..  

3. Kérelmező tartózkodási helye:……………………………………………………………… 

4. Kérelmező születési helye és ideje:………………………………………………………… 

5. Kérelmező édesanyja neve:………………………………………………………………… 

6. Az ellátást háztartásom kiadásaihoz, így: a közműköltségekhez, a gyógyszerkiadásokhoz, a

betegségből, egészségügyi állapotból adódó egyéb kiadásokhoz, a lakhatással összefüggő 

kiadásokhoz, a járványhelyzettel összefüggő kiadásokhoz, egyéb rendkívüli egyszeri kiadásokhoz 

igénylem. 

7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a szociális vetítési alap összegének (nyugdíjminimum) 800 %-át (228.00 Ft).

8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a hatáskör gyakorlója az általam közölt jövedelmi adatok igazolására a
helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bek-e szerinti
igazolások benyújtását kérheti.

9. Tudomásul veszem, hogy a jogosultalanul, rosszhiszeműen igénybe vett ellátást a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (1) bek. a) pontja alapján
köteles vagyok visszafizetni.

10. Kijelentem, hogy kérelmem azzal megegyező célú elbírálása esetén, a fellebbezési jogról
lemondok.

Szuhakálló, ………………… 

………………………………………. 
aláírás 

 A megfelelő aláhúzással jelölendő. 

2. melléklet
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Végső előterjesztői indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2023. 01.01-jén hatályba 
lépő módosítása, a szociális rászorultság feltételrendszereinél az öregségi nyugdíj mindekori 
legkisebb összege helyett bevezette a szociális vetítési alap fogalmát. 

A szociális vetítési alap összegét az éves költségvetési törvények határozzák meg. 2023-ban, a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló  613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a alapján, ez az összeg 28.500 Ft, mely 
megegyezik az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegével. 

A rendelet szövegcserés módosító rendelkezései, ezen változás átvezetését tartalmazzák. 
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J E L E N L É T I  ÍV 

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 26. napján 8:00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén megjelentekről. 

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Név Beosztás Érkezés Távozás Aláírás 

Dávid István polgármester 

Fignár Gergő alpolgármester 

Bukovenszki Józsefné képviselő 

Kiss András képviselő 

Drótos Sándor képviselő ....................................... 

Az érke:;_és és távozás időpontját csak a z  ülés meg1ryitása 11/dni illetve bezárása előtti esetben kell kzlö"lteni .

2. TANÁCSKOZÁSI JOGGAL JELEN LÉVŐ MEGHÍVOTTAK .. --··-·  ..... , 
\ 
1 a.) az ülés egész tartamára 

Név 

Dr. Herczeg 

Csiklya 

Tibor 

András 

b.) az egyes napii-endi pontokhoz 

Név 

Beosztás 

jegyző 

RNÖ elnök 

Beosztás 

,-·---- ----!> 
.....___ 

, / 

( ..-··"/ 
Aláfras7 

é .  ........................... ' .................... . 

.. ' ........... ' ... ' ............................ .

Napirendi 
pont Aláírás 

3. LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENT:

Név Aláírás 

............... ······· ................................... . 
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