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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 14. napján 14:00 órai 
kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. 

Az ülés helye:  Községháza, Vadna 

3636 Vadna, Kassai u. 25. 

Jelen vannak: 

4 fő képviselő-testületi tag: 

Bencze Péter polgármester 

Hurták Tiborné alpolgármester 

Marinné Tóth Krisztina képviselő 

Szabon Ilona képviselő 

Távol maradt: 

Gál Ádám képviselő 

Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: 

- az ülés egész tartamára: 

Dr. Herczeg  Tibor jegyző, címzetes főjegyző 

- jegyzőkönyvvezető: 

Jaskó Zsófia ügyintéző 

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

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

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

N A P I R E N D :  

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetést megalapozó 
döntésekre: 

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

hozzájárulás biztosítására. 

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

Bencze Péter 
polgármester 

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

1.3. Javaslat az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott 

közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak, költségtérítésének és 
bankszámla-hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési 

fedezet meghatározására. 

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

1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2023. 
évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. 

2.  
Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi 

gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapítására 
és térítési díjának felülvizsgálatára. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés 

szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának 
felülvizsgálatára. 

Bencze Péter 
írásban 

polgármester 

4.  
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

5.  
Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. 

Rendeletalkotás. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

8.  Indítványok, javaslatok: Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

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 az önkormányzat 2023. évi költségvetést megalapozó döntésekre 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

1.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2023. évi 
működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

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

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

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 
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A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
3 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  K a z i n c b a rc i k a  é s  V o n z á s k ö r z e t e  T ö b b c é l ú  Ö n k o r má n y z a t i  
K i s t é r s é g i  T á rs u l á s  2 0 2 3 .  é v i  mű k ö d é s é h e z  k ö l t s é g v e t é s i  

h o z z á j á r u l á s  b i z t o s í t á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2023. évi működéséhez 90.000 Ft kiadási 
előirányzat biztosít, a társulási megállapodásában foglaltak alapján, a 2023. évi 
költségvetése terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

1.2. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális 
Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2023. évi működéséhez 
költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

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

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

Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a 2022. évi költségvetést érintő, a 2020-2021. évről 
áthúzódó elszámolási anomáliák még befolyásolhatják a maradvány összegét. Emellett a 2023. évi 
finanszírozás mikéntje még nem ismert, a költségvetés beterjesztésére a február 15-i határidő 
ellenére, jelen időpontig nem került sor a Társulás munkaszervezete részéről. 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vették. 

1.3. Javaslat az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak, 
költségtérítésének és bankszámla-hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési fedezet 
meghatározására. 

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

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

Bencze Péter polgármester  elmondta, hogy a juttatási formák az elmúlt években 
kialakított gyakorlatot követik, megtartva a béren kívüli juttatások elemeit, biztosítva az azok 
folyósításához szükséges költségvetési fedezetet.  

Elmondta, hogy az önkormányzat szűkös gazdálkodási helyzete ellenére, a béren kívüli 
juttatásokkal próbálják munkáltatói oldalról a negatív gazdasági folyamatokat ellensúlyozni. 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

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

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
4 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a z  ö n k o r má n y z a t  é s  i n t é z m é n y e i  á l t a l  f o g l a l k o z t a t o t t  
k ö z a l k a l ma z o t t a k  b é r e n  k í v ü l i  j u t t a t á s a i n a k  2 0 2 3 .  é v i  

me g á l l a p í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g v e t é s i  f e d e z e t  
me g h a t á ro z á s á ró l  

1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési 
rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben 
foglalkoztatott közalkalmazottak; a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó és hivatalsegéd; a 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott 
falugondnok (a továbbiakban: közalkalmazottak) részére biztosítandó ruházati 
költségtérítéshez 50.000 Ft+közterhei/közalkalmazott összegű költségvetési fedezetet 
biztosításáról dönt. 

2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési 
rendeletében, a közalkalmazottak részére, 150.000 Ft/év/közalkalmazott SZÉP-kártya 
juttatás kifizetői terhekkel növelt összegű költségvetési fedezetet biztosításáról dönt. 

3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése 
alapján, 2023. évre, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV. törvény 62 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű 
átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. 

4. A SZÉP- kártya juttatás és a ruházati költségtérítés egyösszegű folyósításra 2023. 
június 30-ig, a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére egy összegben 2023. december 
hónapban kerül sor. 

5. A közalkalmazotti jogviszony szünetelése esetén, a határozat 1-3. pontjai szerinti 
béren kívüli juttatás (továbbiakban: juttatás) időarányos részére jogosult a 
közalkalmazott. 

A közalkalmazotti jogviszony évközbeni keletkezése, megszűnése esetén a juttatás 
időarányos részére jogosult a közalkalmazott feltéve, hogy a tárgyévben legalább 6 havi 
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat 
által fenntartott intézménynél. 

Az a közalkalmazott, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a 
juttatásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos részére jogosult. 

A közalkalmazotti jogviszony évközbeni megszűnése esetén, amennyiben a 
ténylegesen kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegű juttatásra lett 
volna jogosult a közalkalmazott, úgy a juttatás időarányos részét vissza kell térítenie, 
kivéve, ha a közalkalmazott jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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1.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2023. évi támogatásának megállapítására. 

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

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

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
5 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  V a d n a i  P o l g á rő r  B ű n me g e l ő z é s i  é s  Ö n v é d e l mi  E g y e s ü l e t  
2 0 2 3 .  é v i  m ű k ö d é s é n e k  t á m o g a t á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési 
és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az önkormányzat 2023. évi költségvetése 
terhére, 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
6 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  R e f o rm á t u s  E g y h á z  2 0 2 3 .  é v i  mű k ö d é s é n e k  t á mo g a t á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Református Egyház 
működéséhez, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 200.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyház megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
7 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  N a g y b a rc a i  S p o r t b a rá t o k  E g y e s ü l e t e  2 0 2 3 .  é v i  
mű k ö d é s é n e k  t á m o g a t á s á ró l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagybarcai Sportbarátok 
Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 50.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás biztosításáról dönt. 
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A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
8 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  K a z i n c b a rc i k a i  M o z g á s k o r l á t o z o t t a k  E g y e s ü l e t e  2 0 2 3 .  é v i  
mű k ö d é s é n e k  t á m o g a t á s á ró l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2023. évi 
költségvetése terhére, 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2023. évi ellátására, költségvetési fedezet 
biztosítására. 

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

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

Bencze Péter polgármester  elmondta, hogy az önkormányzati hozzájárulás előirányzata 
6 hónapra került tervezésre a költségvetésben, tekintettel az ellátás július 1-jétől várható 
kiszervezésére, az országos mentőszolgálathoz. Amennyiben erre nem, vagy későbbi időpontban 
kerülne sor, további előirányzat biztosítása válik szükségessé. 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
9 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  h á z i o rv o s i  é s  h á z i  g y e rm e k o rv o s i  ü g y e l e t i  f e l a d a t o k  2 0 2 3 .  
é v i  e l l á t á s á h o z  k ö l t s é g v e t é s i  f e d e z e t  b i z t o s í t á s á ró l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Kazincbarcika város Önkormányzatának 
Képviselő-testületével kötött feladat-ellátási szerződés 3.1. pontja alapján, az ügyeleti 
feladatok 2023. évi ellátására 583 200 Ft önkormányzati finanszírozás biztosításáról 
dönt, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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II. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási 
önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

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

Dr. Herczeg Tibor jegyző  elmondta, hogy április hónapban szükségessé válhat az 
élelmezésvezető jelzése nyomán a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának emelése és az ahhoz 
társuló térítési díj korrekció is. 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
1 0 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  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 r ó l  

Vadna 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 2023. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 
1.823 Ft/ételadag összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

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

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetésről szóló 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Vadna 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 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díja: napközi 
otthonos óvodában: 605 Ft/nap.” 

2. § 

A gyermekétkeztetésről szóló 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében a „Vadna Községi Konyhán” szövegrész helyébe a „Vadnai Csodavár 
Óvoda és Konyhán” szöveg és a „Konyha” szövegrész helyébe az „óvoda” szöveg, 

b) 1. § (2) bekezdésében a „Konyha intézményvezetőjénél” szövegrész helyébe az „az óvoda 
élelmezésvezetőjénél” szöveg, 

c) 1. § (3) bekezdésében az „a Konyha” szövegrész helyébe az „az óvoda” szöveg 

lép. 

3. § 

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

 
Bencze Péter         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. 

A 2022. évi inflációs folyamatokra és egyéb gazdasági folyamatokra (rezsiköltség növekedése) 
tekintettel az étkezési formák nyersanyagnormái 2023.01.01-től növekedtek, melyet az intézményi 
térítési díjak felülvizsgálata, módosítása szükséges, hogy kövessen. 

III. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének 
megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
           polgármester 

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

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

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

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
1 1 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  s z o c i á l i s  é t k e z é s  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 r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított 
étkeztetés, 2023. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.325 Ft/ételadag összegben 
állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző élelmezésvezető 
Határidő: értelemszerűen 

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

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról sz óló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének, 115. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. 
§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. § (10) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az étkeztetés térítési díja: 620 Ft/nap.” 

2. § 

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép. 

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe 
a 3. melléklet lép. 

(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép. 

3. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 
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a) 5. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 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) 12/A. § (1a) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

i) 12/B. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

j) 13. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész 
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg 

lép. 

4. § 

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

 
 
Bencze Péter         Dr. Herczeg Tibor  
polgármester         jegyző 
            címzetes főjegyző 
 

Végső előterjesztői indokolás 

Az Szt.114. § (1) bekezdésének megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért –így az 
étkeztetésért is - térítési díjat kell fizetni. 

Az Szt.115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítania, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj 
év közben egy alkalommal korrigálható. 

Vadna 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 miatt felülvizsgálni szükséges a szociális étkezés intézményi térítési díját. 

A rendelet a felülvizsgált intézményi térítési díj összegére, és az abból biztosítandó kedvezményekre 
vonatkozó szabályozást tartalmazza. 
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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. 

IV. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 
középtávú meghatározására. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

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

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
1 2 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a z  ö n k o r má n y z a t  s a j á t  b e v é t e l e i n e k  é s  a d ó s s á g o t  
k e l e t k e z t e t ő  ü g y l e t e i n e k  k ö z é p t á v ú  me g h a t á ro z á s á ró l  

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Vadna 
Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 

2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, 
a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben 
nem tervez. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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A 12/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozat 
1. melléklete 

 
Vadna község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása  

a költségvetési évet követő 3 évben 
(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.) 

 
 

 2023 2024 2025 2026 

1.      Helyi adók és települési adók 46 264 290 48 577 505 51 006 380 53 556 699 

Iparűzési adó 32 000 000 33 600 000 35 280 000 37 044 000 

Telekadó 14 114 290 14 820 005 15 561 005 16 339 055 

Építményadó 0 0 0 0 

Idegenforgalmi adó 0 0 0 0 

2.      Önkormányzati vagyon és 
vagyon értékű jog értékesítéséből, 
hasznosításából származó bevétel  

0 0 0 0 

3.      Osztalék, koncessziós díj és 
hozambevétel 

0 0 0 0 

4.      Tárgyi eszköz és imm. jav. 
részvény, részesedés vállalat ért. vagy 
privatizációból származó bevétel 

0 0 0 0 

5.      Bírság-, pótlék- és díjbevétel 30 000 33 000 34 650 36 383 

6.      Kezesség- illetve 
garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

0 0 0 0 

ÖSSZESEN 46 294 290 48 610 505 51 041 030 53 593 081 

V. N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: 
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Dr. Herczeg Tibor jegyző  elmondta, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetés-
tervezetéről, a költségvetést befolyásoló folyamatokról igyekezett átfogó és teljes tájékoztatást 
nyújtani az előterjesztésben a képviselő-testület részére. Kiemelte a rendelete-tervezet feladattípusú 
finanszírozáshoz társuló elszámolási kötelezettség bemutatását tartalmazó 7. mellékletét, valamint 
az állami támogatás bevételei terhére megvalósuló, személyi kiadásokat is tartalmazó kormányzati 
funkciókon a kiadások és bevételek összevetéséből keletkező különbözet finanszírozási forrásait, 
az önkormányzat saját bevételei terhére teljesítendő hozzájárulásainak mértékét. Elmondta, hogy 
mintegy 50 millió forint olyan kiadás került tervezésre az önkormányzat kötelező feladatellátásához 
társuló állami támogatás kiegészítéseként, melynek egyedüli bevételi forrását a helyi adó bevételek 
és az előző évi pénzmaradvány jelenti.  

Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi adókból tervezett bevételt szinte teljes egészében működési 
kiadásokra kell fordítani, az állami támogatás csökkenése, illetve a helyi feladat-ellátási struktúra 
miatt. Elmondta, hogy amennyiben a tervezett helyi adóbevételek nem realizálódnak, nagyon 
nehéz helyzetbe kerülhet az önkormányzat. Javasolta, hogy a 2022. évi iparűzési adó bevallásáig, 
vagyis május 31-ig, a bér, a működési kiadások, és a megállapodásokon alapuló hozzájárulások 
kivételével semmilyen jelentősebb összegű kötelezettség vállalására ne kerüljön sor, a tervezett 
önerős beruházások, beszerzések csak a tényszerű adóbevétel ismeretében kerüljenek 
megvalósításra. 

Bencze Péter polgármester elmondta, hogy a 2023. évi költségvetés feszített keretek között, de 
a tervezet szerint végrehajtható. Számos bizonytalansági tényezőt tartalmaz a költségvetés, akár a 
saját bevételek tervezett teljesülése, akár a közműdíjak pontosan nem tervezhető kiadásai nyomán. 
Ugyanakkor további mozgásteret jelenleg, nem igazán tesz lehetővé a képviselő-testület, az 
önkormányzat számára az állami finanszírozás elégtelensége. 

Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetése, a gazdálkodási folyamatai nagy mértékben a saját 
bevételek – elsősorban a helyi iparűzési adó és az évben új adónemként bevezetett telekadó – 
teljesülésétől függ. 

Elmondta, hogy az önkormányzat nem várt nehéz gazdasági helyzete, az adóerőképesség 
növekedése miatti állami támogatások jelentős csökkenése miatt következett be. Az önkormányzat 
likviditásának megőrzése érdekében a tervezett önerős beruházások, beszerzések megvalósítása 
elhalasztásra kerül, a jelentősebb költségkihatással bíró rendezvények megtartására pedig nem kerül 
sor. 

Valamennyien arra számítottak, hogy az új bevételi forrásként jelentkező telekadóból származó, 
mintegy 10 millió forint többletbevétel jelentősen nagyobb mozgásteret biztosít majd az 
önkormányzatnak, ehhez képest ez a bevételi forrás is a működési kiadások fedezetét szolgálja. Az 
önkormányzat működőképességét azonban meg kell őrizni. Amennyiben a tervezett helyi adó 
bevételek nem realizálódnak, akkor a feladatok ellátásának módját áttekintve, a szükséges döntések 
meghozatalával, a kiadásokat kell csökkenteni. 

Javasolta, hogy a soron következő testületi ülésen a képviselő-testület tekintse át az ún. 
vendégétkeztetés működését és finanszírozását. A nem kötelező szolgáltatási forma egyedüli 
bevételi forrása az igénybe vevők által fizetett térítési díj, mely mellett több mint 5 millió forint 
önkormányzati hozzájárulást kell biztosítani. Át kell tekinteni az igénybe vevői kör ismeretében a 
térítési díj összegét és azt közelítve a piaci díjszabáshoz kell majd megállapítani. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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



14 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 

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

I. Fejezet 
A rendelet hatálya 

1. § 

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

II. Fejezet 
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi (a továbbiakban: 
tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 163 674 973 Ft. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből 

a) önkormányzatok működési támogatásai 55 224 255 Ft, 
b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 303 094 Ft, 
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Ft, 
d) közhatalmi bevételek 46 294 290 Ft, 
e) működési bevételek 2 850 000 Ft, 
f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele53 503 334 Ft. 

(3) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. 
melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az 
önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet 
tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó 
egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső 
finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, működési és 
felhalmozási cél szerinti tagolásban. 

(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi 
pénzmaradványon belül – tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projektek előirányzatát: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti 
kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 42 720 294 Ft összeggel. 

3. § 

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 163 674 977 Ft. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 
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a) személyi juttatások 31 069 280 Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 3 704 451 Ft, 
c) dologi kiadások 21 873 805 Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások 52 279 685 Ft, 
f) beruházások 52 279 685 Ft, 
g) finanszírozási kiadások 39 944 105 Ft. 

(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a 
felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. 
(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata tartalmaz európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát: TOP-
3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika 
– Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális 
fejlesztése 42 720 294 Ft összeggel. 

4. § 

(1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 
– a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

(3) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, 
támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok 
kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. 

(4) Az önkormányzat tárgyévben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem 
rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. 

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. 

(6) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a 
költségvetési évben nem nyújt. 

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

(8) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló 
előirányzat-felhasználási ütemtervet. 

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

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek 
megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése válik vagy válhat szükségessé. 

(11) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi 
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. 

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet 
működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 
létszámával együtt - 10 főben állapítja meg. 



16 

(14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 21 fő. 

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. 

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. 

III. Fejezet 
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése 

5. § 

(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének 
bevételi főösszege 45 525 671 Ft. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 
Rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

6. § 

(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 45 525 671 Ft. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 

a) személyi juttatások 25 495 052 Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok 3 426 857 Ft, 
c) dologi kiadások 16 603 762 Ft, 

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban a Rendelet 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a 
felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 14. 
melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban. 

(4) Az Óvoda engedélyezett létszáma:5 fő. 

IV. Fejezet 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

7. § 

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, az Óvoda 
intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati 
Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

8. § 

(1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet 
a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet 
tájékoztatnia kell. 

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-
testület a polgármestert felhatalmazza. 

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint 
gyakorolhatja. 
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V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

9. § 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásról szóló 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Bencze Péter                Dr. Herczeg Tibor  
polgármester                jegyző 
                   címzetes főjegyző 
 

Általános indokolás 
 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján 
a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
képviselő-testületnek. 
 
Az önkormányzat költségvetését tartalmazó rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24-28 §-ai; 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 előírásainak megfelelő 
tartalommal kell, hogy készüljön. 

 Részletes indokolás 

Az 1–9. §-hoz és az 1–14. melléklethez  

1.§-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza. 

2-4.§-okhoz 
  

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet Áht. és Ávr. mellékleteinek szerinti 
megnevezését tartalmazza. 

5-6.§-hoz 
  

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet költségvetési 
szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 
  

7-8.§-okhoz 
  

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza. 

9.§-hoz 

E szakasz a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
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VI. N A P I R E N D 

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

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

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

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
1 3 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

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

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

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

VII. N A P I R E N D 

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

Előterjesztő: Bencze Péter 
                      polgármester 

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

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

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
1 4 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

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

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2023. 
évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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VIII. N A P I R E N D 
 

Tárgy: Indítványok, javaslatok. 

8.1. Javaslat a 2023-2027-es időszakban, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület a LEADER tervezési területhez 
kapcsolódó csatlakozásra. 

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

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

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek. 

A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta.  

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. 

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

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
1 5 / 2 0 2 3 . ( I I . 1 4 . )  h a t á ro z a t a  

a  2023 -2027 -es  időszakban,  a  Borsod -Torna -Gömör  Egyesü le t  
a  LEADER te rvezés i  te rü le téhez  va ló  csa t lakozás ró l  

Vadnaa község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023-2027-es időszakban is 
csatlakozik a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tervezési területéhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok aláírására 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

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

k.m.f.  

Bencze Péter        Dr. Herczeg Tibor 
polgármester         jegyző 
         címzetes főjegyző 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye           Vadna község 
 

Vadna Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

2023. február 14. napján 
megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: 

 
a. jegyzőkönyve, 
b. tárgysorozata 
c. határozata: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, 13; 14; 15 
d. rendelete:1; 2; 3 
e. meghívója 
f. előterjesztései 
g. jelenléti íve 

T Á R G Y S O R O Z A T : 

 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetést megalapozó 
döntésekre: 

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

költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

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

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

1.3. Javaslat az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott 

közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak, költségtérítésének és 
bankszámla-hozzájárulásának 2023. évi megállapításához 

költségvetési fedezet meghatározására. 

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

1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
2023. évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének 

megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés 
szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési 

díjának felülvizsgálatára. 

Bencze Péter 
írásban 

polgármester 

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. 
Rendeletalkotás. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 
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Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének 
jóváhagyására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

Indítványok, javaslatok: 

 
Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

 
 
Vadna, 2023.02.27. 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

  címzetes főjegyző 



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

 

Ikt. sz.: Vad/29-3/2023. 
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. február 14. napján (kedden) 14:00 órától 

munkaterv szerinti nyílt ülést tart, amelyre ezúton meghívom.  

Az ülés helye: Községháza, Vadna 

Napirendi javaslat 

Napirend 
sorszáma 

Napirend tárgya Előterjesztő 
Előterjesztés 

módja 

1.  

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetést megalapozó 
döntésekre: 

1.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás. 2023. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás 

biztosítására. 

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

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

1.3. Javaslat az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott 
közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak, költségtérítésének és bankszámla-

hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési fedezet 
meghatározására. 

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

1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2023. évi 
ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi 

gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapítására és 
térítési díjának felülvizsgálatára. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés 

szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának 
felülvizsgálatára. 

Bencze Péter írásban 
polgármester 

4.  
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

5.  Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

7.  
Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

8.  Indítványok, javaslatok: Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

Vadna, 2023. 02.06. 
Tisztelettel   

Bencze Péter sk. 
      polgármester 

_____________________________________________ 
3636 Vadna, Kassai út 25. 

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



ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-3/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: -- DB 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetését megalapozó döntésekre 

I.NAPIREND

1.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2023. évi 
működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter A döntés formája: 
polgármester határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

címzetes főjegyző 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 
minősített többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásban (KVTÖKT) alapító tagként vesz részt. 

A KVTÖKT Belső Ellenőrzési csoportja látja el a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál 
és költségvetési szerveinél. 

A Társulás társulási megállapodásában rögzítettek szerint a Társulás bevételei túlnyomó részt a 
társult önkormányzatok befizetéseiből képződnek, mely mellett vállalkozási tevékenységből is 
képződik(het) bevétel. 

Vadna önkormányzata részéről a Társulás 2023. évi működéséhez 90.000 Ft kiadási előirányzat 
tervezésére került sor, az önkormányzati hozzájárulás teljesíthetősége érdekében. 

Fentiekre tekintettel a Társulás 2023. évi működéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulás 
összege, a határozati javaslatban foglaltak szerint kerülhet meghatározásra. 

Vadna, 2023. 01. 18. 

Bencze Péter sk. 
   polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
/ 2 0 2 3 . ( I I … . )  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  2 0 2 3 .  é v i  mű k ö d é s é h e z  k ö l t s é g v e t é s i  

h o z z á j á r u l á s  b i z t o s í t á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2023. évi működéséhez 90.000 Ft kiadási 
előirányzat biztosít, a társulási megállapodásában foglaltak alapján, a 2023. évi 
költségvetése terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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1.2. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális 
Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2023. évi működéséhez 
költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 

   minősített többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. 01.01-jétől, a Sajókaza község 
Önkormányzatatal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, 
házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladatokat. 

A feladat ellátásáról a Társulás által fenntartott, Nappali Szociális Központ intézmény útján 
gondoskodik. A társulás székhelye Sajókaza; tagjai: Dédestapolcsány, Vadna, Sajógalgóc, 
Sajóivánka, Szuhakálló. 

A Társulási megállapodás rendelkezései értelmében: 

„3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai – a Társulás által fenntartott 
intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a költségvetés 
jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg. 

4) Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szociális alapszolgáltatást és 
intézményi ellátásokat működtető intézményi társulási feladatok ellátásának, működtetésének 
fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú 
finanszírozás és az Intézmény bevételeiből biztosítja, s a feladatokat, ezen támogatás összegének 
erejéig látja el.  

5.) A székhely önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 4.) pontban felsorolt állami hozzájárulás és 
intézményi bevételein túl nem kér további támogatást.  Ha feladat-ellátást az állami támogatás és a 
saját bevételek jogcímén keletkező bevételek nem biztosítják, a társult önkormányzatok a 
tárgyévi költségvetések elfogadása során határozzák meg a székhely önkormányzat 
javaslata alapján a lakosságszám alapulvételével az esetleges hozzájárulás mértékét.” 

Vadna részéről a Társulás 2022. évi működéséhez – a székhely önkormányzat módosított 
kimutatása értelmében – önkormányzati finanszírozás nem szükséges, az önkormányzat 
684.364 Ft túlfizetéssel rendelkezik. 

A Társulási Tanács határozata értelmében, a 2022. évi költségvetési hozzájárulás folyósításának 
határideje a székhely önkormányzat részére 2023.06.30.  

A fenti túlfizetés – 2022. évi zárszámadás során konkretizált összege – a Társulás 2023. évi 
működéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulásban kerül érvényesítésre 

Fentiekre tekintettel a Társulás 2023. évi működéséhez - 2022. év vonatkozásában – önkormányzat 
finanszírozás nem szükséges. 
 
Vadna, 2023. 01. 18. 

          Bencze Péter sk. 
             polgármester 
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1.3. Javaslat az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli 
juttatásainak, költségtérítésének és bankszámla-hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési 
fedezet meghatározására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 

   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, 
melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt. 

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha és az önkormányzat által foglalkoztatott egyéb 
közalkalmazottak (karbantartó, hivatalsegéd, közművelődési szakember, falugondnok) – a 
továbbiakban: közalkalmazottak - részére az alábbi juttatási formákhoz javasolt a költségvetési 
fedezet biztosítása: 

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. §-ai szabályozzák a 
béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét.  

A kedvezményes adózási körben megmaradt SZÉP kártya-juttatást összességében 28 % közteher 
terheli. Tekintettel az elmúlt évben tapasztalt és az évben is jelentkező inflációs folyamatokra, a 
juttatás emelése javasolt 150.000 Ft-ra, mely a kifizetői terhekkel együtt, 192.000 Ft/fő előirányzat 
biztosítását teszi szükségessé. 

2.) A képviselő-testület 2022. évben nettó 50.000 Ft összegű, egyszeri ruházati költségtérítés 
kifizetésére biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A juttatáshoz a költségvetési fedezet 
biztosítása 2023. évben is javasolt. Mivel a juttatás bérként adózik ezért annak biztosítása a 
munkáltatónak, a kifizetői terhekkel növelten 84.962 Ft összegbe kerül alkalmazottanként. 

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A §-a értelmében a 
közalkalmazottat a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által 
meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi 
számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési 
számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről 
szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.  

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy 
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2023. évben legfeljebb 1.000 
forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes. 

A béren kívüli juttatások meghatározása mellett, szükséges szabályozni a juttatások folyósítására és 
elszámolására vonatkozó szabályokat is. 
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Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat 
jóváhagyását. 

Vadna, 2023. 01. 18. 

Bencze Péter sk. 
   polgármester 

Határozati javaslat: 

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

a z  ö n k o r má n y z a t  é s  i n t é z m é n y e i  á l t a l  f o g l a l k o z t a t o t t  
k ö z a l k a l ma z o t t a k  b é r e n  k í v ü l i  j u t t a t á s a i n a k  2 0 2 3 .  é v i  

me g á l l a p í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g v e t é s i  f e d e z e t  
me g h a t á ro z á s á ró l  

1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési
rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben
foglalkoztatott közalkalmazottak; a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó és hivatalsegéd; a
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott
falugondnok (a továbbiakban: közalkalmazottak) részére biztosítandó ruházati
költségtérítéshez 50.000 Ft+közterhei/közalkalmazott összegű költségvetési fedezetet
biztosításáról dönt.

2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési
rendeletében, a közalkalmazottak részére, 150.000 Ft/év/közalkalmazott SZÉP-kártya
juttatás kifizetői terhekkel növelt összegű költségvetési fedezetet biztosításáról dönt.

3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése
alapján, 2023. évre, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi
XXV. törvény 62 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű
átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

4. A SZÉP- kártya juttatás és a ruházati költségtérítés egyösszegű folyósításra 2023. 
június 30-ig, a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére egy összegben 2023. december 
hónapban kerül sor.

5. A közalkalmazotti jogviszony szünetelése esetén, a határozat 1-3. pontjai szerinti 
béren kívüli juttatás (továbbiakban: juttatás) időarányos részére jogosult a 
közalkalmazott. 

A közalkalmazotti jogviszony évközbeni keletkezése, megszűnése esetén a juttatás 
időarányos részére jogosult a közalkalmazott feltéve, hogy a tárgyévben legalább 6 havi 
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat 
által fenntartott intézménynél. 
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Az a közalkalmazott, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a 
juttatásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos részére jogosult. 

A közalkalmazotti jogviszony évközbeni megszűnése esetén, amennyiben a 
ténylegesen kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegű juttatásra lett 
volna jogosult a közalkalmazott, úgy a juttatás időarányos részét vissza kell térítenie, 
kivéve, ha a közalkalmazott jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

 



1.4. Javaslat társadalmi- és civilszervezetek, egyházak 2023. évi támogatására 
 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslatok Szavazás módja: 

   minősített többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Vadna község Önkormányzata – nem kötelező önkormányzati feladatként - ez elmúlt években 
következetesen segítette, ösztönözte a helyi lakosság önszerveződését, civilszervezetek 
létrehozását. A településen több egyesület, alapítvány, klub működik, így a Vadnai Őszirózsák 
Nyugdíjas Klub Egyesület, a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület, a Vadna 
Községért Alapítvány, a „Községünkért és Egymásért” Alapítvány és a Vöröskereszt helyi 
szervezete. 

A szervezetek tagjaik és vezetőik lelkes, önkéntes, díjazás nélküli feladatellátása miatt tudnak 
sikeresen, hatékonyan működni. Az önkormányzat a szűkös gazdálkodási lehetőségei ellenére 
tárgyévi költségvetéseiben támogatásokat biztosításáról döntött, melyek a civilszervezetek részére 
átadásra, átutalásra kerültek.  

A fentiek mellet az elmúlt években a Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete és a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére nyújtott az önkormányzat vissza nem térítendő 
támogatást. 

Minderre tekintettel Vadna községben működő, illetve az önkormányzattal együttműködő 
társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak 2023. évre, az 
önkormányzat saját bevételei terhére: 

Református egyház 200 000 Ft 

Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 100 000 Ft 

Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 50 000 Ft 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 20 000 Ft 

A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az 
önkormányzat és a civilszervezetek megállapodást kötnek. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) 
önkormányzati rendelet 4. § (2) bek-e szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik értékhatártól 
függetlenül, a társadalmi- és civilszervezetek, alapítványok, egyházak támogatása. 

A Képviselő-testület a 75/2022.(XI.17.) határozatával döntött, az ebrendészeti feladatok 
ellátására megállapodás megkötéséről a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal. A határozatban az 
Alapítvány 2023. évi működésének támogatására 500.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület 2023. 
évi költségvetés terhére. 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati 
javaslatokjóváhagyását. 
 
Vadna, 2023. 01. 18. 

          Bencze Péter sk. 
             polgármester 



Határozati javaslat: 
 
1.  
 

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

a  V a d n a i  Po l g á rő r  B ű n me g e l ő z é s i  é s  Ö n v é d e l mi  E g y e s ü l e t  
2 0 2 3 .  é v i  m ű k ö d é s é n e k  t á m o g a t á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési 
és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az önkormányzat 2023. évi költségvetése 
terhére, 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
2. 
 

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

a  R e f o rm á t u s  E g y h á z  2 0 2 3 .  é v i  mű k ö d é s é n e k  t á mo g a t á s á r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Református Egyház 
működéséhez, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 200.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyház megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
3.  

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

a  N a g y b a rc a i  S p o r t b a rá t o k  E g y e s ü l e t e  2 0 2 3 .  é v i  
mű k ö d é s é n e k  t á m o g a t á s á ró l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagybarcai Sportbarátok 
Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 50.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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4.  
V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

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

a  K a z i n c b a rc i k a i  M o z g á s k o r l á t o z o t t a k  E g y e s ü l e t e  2 0 2 3 .  é v i  
mű k ö d é s é n e k  t á m o g a t á s á ró l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2023. évi 
költségvetése terhére, 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról dönt. 

A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 
az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
 
 



1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2023. évi ellátásához költségvetési fedezet 
biztosítására. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 

   Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint az egészségügyi alapellátás biztosításáért 
felelős- a 78/2016.(XII.7.) határozatával feladat-ellátási szerződést kötéséről döntött, 
Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testületével a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti feladatok biztosítására. 

A feladat-ellátási szerződés 3.5 pontja szerint: 

„3.1. A Megbízó – az e szerződés szerinti feladatellátásáért – a Megbízott részére, az általa 
fenntartott Központi Ügyeleti Szolgálat által ellátott feladatért – a Megbízó hivatalos, előző évi 
lakosságszáma szerint, melyet Megbízó köteles hivatalos, Magyar Államkincstár által kiadott 
nyilvántartással alátámasztani, 55 Ft/ fő/ hó hozzájárulást fizet 2017. évben (az adott évre 
vonatkozó támogatásként), 2018. évtől kezdődően pedig 65 Ft/fő/hó összeget évben (az adott 
évre vonatkozó támogatásként). 
 
3.2. A Megbízó kötelezi magát, hogy a 3.1. pontban leírtaknak megfelelően a Megbízott számára 
minden év március 31-áig a Megbízott 11734152-15350057 számú számlaszámára a szolgáltatás 
összegét átutalással megfizeti.” 

A Képviselő-testülete a 67/2021.(XI.9.) határozatával elfogadta a feladat-ellátási szerződés 
módosítását, melynek értelmében, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására 
Kazincbarcika város Önkormányzatának 2022. január 1-jétől 150 Ft/lakos/hó összegű 
hozzájárulást fizet az önkormányzat. 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel (Módtv.) 
módosított az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2023. július 1-jén 
hatályba lépő 6/A §-a szerint, az állami mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. 

A Módtv. 22.§ (6) bek-ánek rendelkezései szerint miniszter az ellátáshoz szükséges technikai, 
személyi feltételek fennállásának bekövetkezése napján a kormányzati honlapon közzétett 
közleményben közzéteszi azokat az ellátási területeket, amelyekben a közzétételt követő 30. 
naptól kezdődően a 6/A. §-ban foglalt feladatát az állami mentőszolgálat látja el. 

Valószínűsítve a 2023.07.01-jével kezdődő állami feladat ellátást, a 2023. évre a fizetendő 
hozzájárulás összege 6 hónap alapulvételével került meghatározásra. 

Vadna önkormányzatának fentiek szerint, az orvosi ügyeleti feladat-ellátáshoz 2023. évre 583 200 
Ft hozzájárulást kell biztosítania. 



 

 11 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat 
jóváhagyását. 

Vadna, 2023. 01. 18. 

          Bencze Péter sk. 
             polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 
 

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

a  h á z i o rv o s i  é s  h á z i  g y e rm e k o rv o s i  ü g y e l e t i  f e l a d a t o k  2 0 2 3 .  
é v i  e l l á t á s á h o z  k ö l t s é g v e t é s i  f e d e z e t  b i z t o s í t á s á ró l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Kazincbarcika város Önkormányzatának 
Képviselő-testületével kötött feladat-ellátási szerződés 3.1. pontja alapján, az ügyeleti 
feladatok 2023. évi ellátására 583 200 Ft önkormányzati finanszírozás biztosításáról 
dönt, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
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ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-8/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

I I . N A P I R E N D 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási 

önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter A döntés formája: 
polgármester 

1. határozat

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 2. rendelet

jegyző 
címzetes főjegyző 

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

2. minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! 

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. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások 
intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.  

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

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat 
a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb 
összegben határozza meg. 

A Gyvt.  21/A. §  (1) bekezdés b.) pontja szerint:  „Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, 
az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 
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b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az
óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést kell biztosítani.”

A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a 
gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ (köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési- 
oktatási intézményben. 

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

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2023. április 1-jéig kell megállapítania a szolgáltatási önköltséget.  

A tervezett szolgáltatási önköltség 2023. évben (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben): 

2023. évi költségvetés tervezett kiadási előirányzatai (Ft) 

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Rendszeres személyi juttatás 2 506 219 

Szociális hozzájárulási adó 340 658 

Dologi kiadások 3 972 214 

Összesen 6 819 091 

2023. évben várhatóan 3.740 db ételadag kerül kiosztása az intézményi gyermekétkeztetés 

körében.  

Az egy adagra jutó költség: 1.823 Ft. 

Az intézményi térítési díjak alapja az étkeztetési formák nyersanyag normájának egy ellátottra 
jutó napi összege. 

Norma 2023.01.01-től Intézményi térítési díj 

Óvodai gyermekétkeztetés 606 Ft+áfa 605 Ft 

Fentiek alapján indítványozom az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet jóváhagyását. 

Vadna, 2023. 01. 18. 
Bencze Péter sk. 
  polgármester
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H a t á ro z a t i  j a v a s l a t :  

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

Vadna 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 2023. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 
1.823 Ft/ételadag összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester 

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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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

a gyermekétkeztetésről szóló 2/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Vadna 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 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díja: napközi 
otthonos óvodában: 605 Ft/nap.” 

2. §

A gyermekétkeztetésről szóló 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében a „Vadna Községi Konyhán” szövegrész helyébe a „Vadnai Csodavár
Óvoda és Konyhán” szöveg és a „Konyha” szövegrész helyébe az „óvoda” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „Konyha intézményvezetőjénél” szövegrész helyébe az „az óvoda
élelmezésvezetőjénél” szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az „a Konyha” szövegrész helyébe az „az óvoda” szöveg

lép. 

3. §

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

Bencze Péter 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. 

A 2022. évi inflációs folyamatokra és egyéb gazdasági folyamatokra (rezsiköltség növekedése) 
tekintettel az étkezési formák nyersanyagnormái 2023.01.01-től növekedtek, melyet az intézményi 
térítési díjak felülvizsgálata, módosítása szükséges, hogy kövessen. 



ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-9/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

III. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének 
megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter A döntés formája: 
polgármester 

1. határozat

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor 
jegyző 

2. rendelet

címzetes főjegyző 

Melléklet: Szavazás módja: 

1.sz. határozati javaslat 1. egyszerű többség

2.sz. rendelet-tervezet 2. minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! 

A többszörösen módosított, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (A továbbiakban: Szt.) tartalmazza a szociális étkeztetés és az alapszolgáltatás intézményi 
térítési díja megállapításának szabályait. 

Az Szt.62. § (1) bekezdése értelmében az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk

miatt. 

A jogosultsági feltételek részletes szabályait – törvényi felhatalmazás alapján - a helyi szociális 
ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Az Szt.114. § (1) bekezdésének megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért –így az 
étkeztetésért is - térítési díjat kell fizetni. 

Az Szt.115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítania, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi 
térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.  
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A tervezett szolgáltatási önköltség 2023. évben: 

2023. évi költségvetés tervezett kiadási előirányzatai Ft 
(szociális étkezés kormányzati funkció) 

Rendszeres személyi juttatás 1 518 920 

Szociális hozzájárulási adó 206 460 

Dologi kiadások 2 407 402 

Összesen 2 407 402 

2023. évben – a várható kihasználtságot is figyelembe véve – 1920 ételadag kerül kiosztásra a 
szociális étkezés körében.  

Az egy adagra jutó szolgáltatási önköltség: 1 325 Ft. 

Állami támogatás összege: 959 530 Ft 

Az állami támogatás összegével csökkentett egy adagra jutó költség: 1 017 Ft 

A jelenleg hatályos intézményi térítési díj összege 505 Ft. (Az igénybe vevők által fizetett 
személyi térítési díj összege: 621 Ft.) 

Az Szt. egyéb térítési díjra vonatkozó rendelkezései: 

„114. § (3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 

„115.§ (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban 
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

(3)  A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a 
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

115.§ (6) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud 
eleget tenni; 

b) a szociális vetítési alap összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 

(7)  A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó 
rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, 
kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az 
ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi 
térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. 

116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 

kell figyelembe venni. 
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti 

jövedelem 
a) 30%-át étkeztetés …..esetében.” 

Az előterjesztésben szereplő javasolt intézményi térítési díj összege 620 Ft. (Az igénybe 
vevők által fizetendő személyi térítési díj összege: 620 Ft, mely alanyi adómentes (AM), azt 
fizetendő áfa nem terheli.) 

Tekintettel azonban az étkezési forma rendkívül magas szolgáltatási önköltségére, 
megfontolandó a térítési díj jelentősebb összegű emelése. 
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A 620 Ft összegű alapdíjból kiindulva, a képviselő-testület az ellátásban részesülő saját 
jövedelmének nagyságára tekintettel (Sz.115.§ (3).) állapított meg kedvezményeket, a személyi 
térítési díj csökkentése érdekében. 
 

Kategória 
Szociális vetítési 
alap összegének 

%-a 
Jövedelemhatár 

Az intézményi 
térítési díjból 

biztosított 
kedvezmény % 

A személyi 
térítési díj 

megállapításánál 
az intézményi 
térítési díj %-a 

Fizetendő 
személyi térítési 

díj 

1. 400 114 000 62 38 235 

2. 600 171 000 25 75 465 

3. 800 228 000 0 100 620 

 

Vadna 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 forma térítési díját is, 
melyeket az alanyi adómentesség miatt, az igénybe vevők számára áfa nem terhel.  

 

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 rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Vadna, 2023. 01. 18. 
         Bencze Péter sk. 
            polgármester



 
Határozati javaslat: 
 
 
 
 

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

a  s z o c i á l i s  é t k e z é s  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 r ó l  

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított 
étkeztetés, 2023. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.325 Ft/ételadag összegben 
állapítja meg. 

Felelős: polgármester, jegyző élelmezésvezető 
Határidő: értelemszerűen 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) 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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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról sz óló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének, 115. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. 
§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §
A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. § (10) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az étkeztetés térítési díja: 620 Ft/nap.” 

2. §

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 7.a. melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe
a 3. melléklet lép.

(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 

a) 5. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 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) 12/A. § (1a) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

i) 12/B. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,
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j) 13. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap összegének” szöveg

lép. 

4. §

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

Bencze Péter Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző 

   címzetes főjegyző 



7/a. melléklet a 2/2015.(II.28) 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. 

Vadna, ………………… 

………………………………………. 
kérelmező

"1. melléklet"
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Tájékoztató 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 
28) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önk. rendelet) 12/A §-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 - az általános iskolás gyermekek esetében nem 
lehet kevesebb, mint 5.000 Ft; főiskolások esetében pedig 6.000 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: 

− általános iskolai tanulói jogviszonnyal fennállása,

Fenti feltételek teljesülését tanulói 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. 



10. melléklet a 2/2015.(II.28.) 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.

Vadna, ………………… 

………………………………………. 
aláírás 

 A megfelelő aláhúzással jelölendő. 

"2. melléklet"
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Jövedelem alapján biztosított térítési díj csökkentés 

Kategória 
Szociális vetítési 
alap összegének 

%-a 
Jövedelemhatár 

Az intézményi 
térítési díjból 

biztosított ked-
vezmény % 

A személyi térí-
tési díj megálla-
pításánál az in-

tézményi térítési 
díj %-a 

Fizetendő sze-
mélyi térítési díj 

1. 400 114 000 62 38 235 

2. 600 171 000 25 75 465 

3. 800 228 000 0 100 620 

A fenti díjak alanyi adómentesek (AM). 

9. melléklet a 2/2015.(II.28) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet"
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Végső előterjesztői indokolás 

Az Szt.114. § (1) bekezdésének megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért –így az 
étkeztetésért is - térítési díjat kell fizetni. 

Az Szt.115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítania, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj 
év közben egy alkalommal korrigálható. 

Vadna 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 miatt felülvizsgálni szükséges a szociális étkezés intézményi térítési díját. 

A rendelet a felülvizsgált intézményi térítési díj összegére, és az abból biztosítandó kedvezményekre 
vonatkozó szabályozást tartalmazza. 

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. 



 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-4/2023.      MELLÉKLETEK SZÁMA: -- DB 

 
IV. NAPIREND 

 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 
középtávú meghatározása. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor   

jegyző 
címzetes főjegyző 

  

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 

   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek és 

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint kerül bemutatásra. 

Az önkormányzat saját bevételének minősül: 

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel, 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel, 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid175104
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid175104
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100194.TV/tvalid/2020.1.1./tsid/lawrefP(8)B(2)


6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke (Gst. 8.§ (2). bek. szerint): 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén 
annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, 
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő 
megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, 
és a kikötött visszavásárlási ár, 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 

Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat 
jóváhagyását. 
 
Vadna, 2023. 01. 18. 

          Bencze Péter sk. 
             polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 
 

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

a z  ö n k o r má n y z a t  s a j á t  b e v é t e l e i n e k  é s  a d ó s s á g o t  
k e l e t k e z t e t ő  ü g y l e t e i n e k  k ö z é p t á v ú  me g h a t á ro z á s á ró l  

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Vadna 
Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 

2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, 
a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
kötelezettséget a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben 
nem tervez. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

 



A /2023. (II…...) képviselő-testületi határozat 
1. melléklete 

 
Vadna község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása  

a költségvetési évet követő 3 évben 
(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.) 

 
 

 2023 2024 2025 2026 

1.      Helyi adók és települési adók 46 264 290 48 577 505 51 006 380 53 556 699 

Iparűzési adó 32 000 000 33 600 000 35 280 000 37 044 000 

Telekadó 14 114 290 14 820 005 15 561 005 16 339 055 

Építményadó 0 0 0 0 

Idegenforgalmi adó 0 0 0 0 

2.      Önkormányzati vagyon és 
vagyon értékű jog értékesítéséből, 
hasznosításából származó bevétel  

0 0 0 0 

3.      Osztalék, koncessziós díj és 
hozambevétel 

0 0 0 0 

4.      Tárgyi eszköz és imm. jav. 
részvény, részesedés vállalat ért. vagy 
privatizációból származó bevétel 

0 0 0 0 

5.      Bírság-, pótlék- és díjbevétel 30 000 33 000 34 650 36 383 

6.      Kezesség- illetve 
garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

0 0 0 0 

ÖSSZESEN 46 294 290 48 610 505 51 041 030 53 593 081 

 



ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-5/2023. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

V. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 

Előterjesztő: 
Bencze Péter A döntés formája: 
polgármester rendelet 

Előterjesztést 
készítette: 

Dr. Herczeg Tibor Ötvös Béláné 
jegyző 

címzetes főjegyző 
költségvetési ügyintéző 

főmunkatárs 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. (a továbbiakban: költs. 
tv.), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 (Ávr.); 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. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 

111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását 
nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési

rendelete elkülönítetten tartalmazza

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi

előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai 
ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi

költségvetési támogatásból teremti meg.



 

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi 
önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik 
felelősséggel.  

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős.  

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok   

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot 

meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással 
biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 

lakosságszám alapján támogatást biztosít,  

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség 

nélküli támogatást nyújthat.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:  

a) takarékos gazdálkodás,  

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,  
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.  

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.  

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 
érdekeltségének fenntartását.  

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az 
ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat 

köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a 
központi költségvetésbe visszafizetni.   

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület 

elé: 

 

BEVÉTELEK: 

 
 2022 2023 

Lakosságszám (fő) 648 648 

Egy lakosra jutó adóerőképesség (Ft) 27.335 31.147 

 
 
Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához 
(feladat-finanszírozás) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 
költségvetési törvény 2. melléklete szerint állapítja meg. 

 
 
 

 
 

 



 

A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK 
 
Általános szabályok (a költségvetési törvényben meghatározottak szerint) 

A melléklet szerinti jogcímeken nyújtott támogatások 2023. december 31-ig használhatók fel és 
elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti 
előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az 
elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási 
kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat 
jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások 
teljesítését.  

Az e melléklet szerinti támogatások megalapozottságának államháztartásról szóló jogszabályok 
szerinti ellenőrzése a támogatást megalapozó valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja. 

E mellékletben az adóerő-képesség a 2022. évi adatszolgáltatáson nyugvó helyi iparűzési adóalap 
1,4%-át jelenti. 

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: 

18 363 193 Ft. 
A támogatásokra a legfeljebb 13 300 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel 
rendelkező települési önkormányzatok kiegészítéssel emelt mértékben jogosultak. 

A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla: 

 Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képessége szerint (forint) 

 Támogatáskiegészítés mértéke 
(%) 

 alsó határ  felső határ  maximum  minimum 

 1  10 000  50  45 

 10 001  13 300  30  20 

 

Vadna az adóerőképességére tekintettel nem jogosult a jogcímen kiegészítésre 2023. évben. 

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása 2 532 400 Ft 

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 

építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti 

meg.  

1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása   2 747 500 Ft 

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához 

kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 

hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. 

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása       100.000 Ft 

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 

kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi teljesített kiadásai alapján. 

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása    1 218 140 Ft 

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 

kapcsolódóan illeti meg. A támogatás fajlagos összege a 10 001 fő lakosságszám alatti település 



 

esetében: 227 000 forint/km. településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi 

közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. 

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása     6 600 000 Ft 

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában 

meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény 

kifizetéséhez. 

A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések 

esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 

6,6 millió forint. 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. 

§-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok 

(településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; 

lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a 

turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik 

- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi 

ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására.  

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás  3 915 653 Ft 

A központi költségvetés a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatok részére 

támogatást biztosít a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adó kifizetésére. 

KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA      1 250 000 FT 

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott kormányzati intézkedés 

keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 

helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel 

összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) alapján a 10 000 lakos alatti önkormányzatok az új 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő 

támogatása jogcímen, az energiaár-emelkedése miatti többletkiadásokhoz támogatásban 

részesülnek, 2021 és 2022. évi tényfelhasználási adataik alapján. 

I.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

21 057 640 Ft 

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím       2 691 000 Ft 

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő 

kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a gyermeklétszám 

után. 

1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás jogcím    640 000 Ft 

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott kormányzati intézkedés 

keretében a Korm. rendelet alapján a 10 000 lakos alatti önkormányzatok a jogcímen az 



 

energiaár-emelkedése miatti többletkiadásokhoz támogatásban részesülnek adóerőképességük 

alapján. 

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti 

meghatározásáról és annak összegérő- az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 24-

éig döntött. 

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím  

13 848 640 Ft 

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési 

Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú 

támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában 

foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 

A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. 

nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg. 

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

átlagbéralapú támogatása jogcím 

        3 878 000 Ft 

A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető 

és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 

2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, 

egy tizedesre kerekítve. 

I.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 

TÁMOGATÁSA  
8 004 830 Ft 

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb 
támogatása jogcím 

         1 903 000 Ft 

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó 

önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatási mérték 

számításakor Vadna vonatkozásában alkalmazandó paramétertábla: 

 Kategóriák az önkormányzat egy lakosra 

jutó iparűzési adóerő-képessége szerint 

(forint) 

 Támogatási mérték  

(%) 

 alsó határ  felső határ  maximuma  minimuma 

 24 001  32 000  60  30 

A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni 

ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, 

szociális alapon történő támogatására, valamint az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím és az 1.4.1. 

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés 

támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott 

feladatokra használható. 



 

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés jogcím         959 530 Ft 

A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A 

támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. 

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím 5 142 300 Ft 

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki 

szolgáltatást tart fenn. 

I.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1.4.1. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA                5 528 592 Ft 

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai 

gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.  

A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével 

összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) 

számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az 

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások 

egymás között átcsoportosíthatók. 

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás    1 836 204 Ft 

A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést ellátó 

önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.  

Elismert létszám: 0,68 fő. 

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  3 692 388 Ft 

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított 

intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi 

kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott kormányzati intézkedés 

keretében a Korm. rendelet alapján a 10 000 lakos alatti önkormányzatok az 1.4.1.2. Intézményi 

gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás jogcímen az energiaár-emelkedése miatti 

többletkiadásokhoz támogatásban részesülnek, adóerőképességük alapján. 

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti 

meghatározásáról és annak összegérő- az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 24-

éig döntött. 

Vadna esetében a 2022. évi támogatáshoz képest 1.939.835 Ft-tal nőtt az előirányzat összege. 

I.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA  

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak 

támogatása jogcím 

           2.270.000 Ft 

A támogatás a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, 

a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 



 

2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára 

biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális 

tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel 

fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 

A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a 

költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:  

• amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) 
bekezdés a) pontjában (művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása) 
foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a 
támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult. 

• a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi 
könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-
át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 
rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító 
tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési 
alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. 

A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig adatszolgáltatást köteles 

teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott 

Útmutató rögzíti. 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) lehetővé tette, hogy 2023. évtől a 2022-ben megvalósult 20 százalékos bérfejlesztés - 

beépülő jelleggel - állandósuljon.  A Kvtv.  3. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásait, ez a melléklet sorolja fel a támogatási jogcímeket. A Kvtv. 3. melléklet 

2.3.3. (24-es sora) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 

tartalmazza. Az önkormányzatok a bérfejlesztést a havi nettó állami finanszírozás keretében kapják 

meg. 

 

Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által 
ellátandó, a költségvetési törvény 3. melléklet szerinti feladatokra (A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai). 

A támogatásokból, az önkormányzatra vonatkozhat – támogatási kiíráshoz igazodó - képviselő-
testületi döntésen nyugvó évközi igénylés alapján:  

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

Előirányzatok és támogatások 

Jogcím-
szám 

Támogatási jogcím 
Előirányzat 

(millió forintban) 

 2.  A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő 
támogatásai 

  

 2.1.  A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési 
célú támogatása 

  

 2.1.4.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása 

 280,0 

 2.1.5.  Önkormányzatok rendkívüli támogatása  5 500,0 



 

 2.1.6.  Önkormányzati elszámolások  11 724,0 

 2.1.8.  A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása  1 000,0 

 2.2.  A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 

  

 2.2.1.  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása 

 5 000,0 

 2.2.2.  Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő 
pótlék 

 29 241,1 

 2.3.  A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
működési célú támogatása 

  

 2.3.3.  Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű 
támogatása 

 11 552,4 

 3.  A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai 

  

 3.1.  Vis maior támogatás  4 000,0 

 3.3.  Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  500,0 

 

I.7.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

Az előirányzatok között a járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram 2023.02.28-ig 
terjedő támogatása, valamint a Bánhorváti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 
megszűnésének elszámolásából származó, az önkormányzatot megillető 1.655.504 Ft összeg 
szerepel. 

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 

A helyi adókból származó bevételek. 

Az iparűzési adóból származó várható bevétel a 2022. évi teljesítés tényadatai alapján került 
tervezésre. 

Vagyoni típusú adók:  

− telekadó, az adó hatálya alá tartozók által fizetendő adó mértéke alapján került 

meghatározásra. 

Az építményadó és az idegenforgalmi adó 2022.12.31-ével megszűnt. 

A pótlék bevételek a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak. 

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

A működési bevételek között bérleti díjak, a továbbszámlázott közműdíjak, valamint a MÁV Zrt-
vel kötött megállapodás alapján végzett, üzemi területi fenntartási munkálatok ellenértéke, a 
szociális étkezés térítési díjbevétele szerepel. 

IV. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 

A 2022. költségvetési évről áthúzódó maradvány összege 53 503 334 Ft, melyből 47 597 130 Ft 
2023. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt. 

A maradvány részletezése az alábbi: 
 
 



 

 
Működési Felhalmozási Összesen 

Kötelezett-
séggel terhelt 

Előző évi maradvány részletezése 10 783 040 42 720 294 53 503 334 47 597 130 

Közfoglalkoztatás maradvány 2 487 865   2 487 865 2 487 865 

Bank-, pénztár-, adó számlák  5 906 204  5 906 204   

TOP-3.1.1.16-BO1 kerékpárút   42 720 294 42 720 294 42 720 294 

Államháztartáson belüli megelőlegezések 
(2022.évi állami támogatás előlege) 2 208 971   2 208 971 2 208 971 

Forgótőke 180 000   180 000 180 000 

 
A maradvány további része a 2023. évi működési kiadások fedezetére szolgál. 

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi pénzmaradványon 
belül – tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek előirányzatát: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút 
létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 42 720 294 Ft összeggel. 
 

 

KIADÁSOK 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg. 
2023. évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér és a 
garantált bérminimum összegének változása – történt a tervezés. 

A negatív gazdasági folyamatok ellentételezéseként – figyelemmel a kötelező legkisebb munkabér 
és a garantált bérminimum 2023. 01. 01-től hatályos összegeire, illetve azok emelésének mértékére 
is – a közalkalmazottak vonatkozásában is törekedni kell a bérek értékállóságának legalább részbeni 
megőrzésére. 

Ennek érdekében 2023. 01.01-től valamennyi dolgozó (az óvodapedagógusok kivételével, a rájuk 
irányadó ágazati rendelkezésekre tekintettel) esetében 15%-os mértékű bérfejlesztés végrehajtására 
tartalmaz a költségvetés előirányzatot.  

A nem kötelező béren kívüli juttatások körében, a saját hatáskörben meghozott, elmúlt 
évekbeli kifejezetten bérkompenzációs célú intézkedések megtartásra kerülnek. 2023-ban az 
eddig bérkompenzációs elemek közül megmarad a cafetéria-juttatás, a jutalmazás, a ruházati 
költségtérítés és a bankszámla-hozzájárulás lehetősége. 

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 

1. A személyi juttatás előirányzathoz igazodik. Összege 13 %, közfoglalkoztatás esetében: 6,5 
%. A cafetériát további 15%-os mértékű kifizetői adó terheli. 

 

 



 

III. DOLOGI KIADÁSOK 

A dologi kiadásoknál a 2022. évi felhasználások tényadatain alapulva történt a tervezés, figyelembe 
véve a 2023. évi újonnan jelentkező feladatok előirányzat igényeit is, valamint a közműdíjak 
mértékének jelentős növekedését is. 

Közüzemi díjak 
2023. évi eredeti 
előirányzat (Ft) 

2022. évi teljesítés 
(Ft) 

villany 3 580 000 

3 958 618 

gáz 1 540 000 

víz 590 000 

összesen 5 710 000 

áfa 1 541 700 

Mindösszesen 7 251 700 

      

Közvilágítás 3 047 244 

 3 147 262 Áfa 822 756 

Összesen 3 870 000 

Közműdíjak összesen 11 121 700  7 105 990 

IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI  

A kiadások között a szociális ellátások előirányzatai kerültek tervezésre, a 2022. évi teljesítésre 
figyelemmel. 

V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK  

Az előirányzat-csoport tartalmazza: 

− Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre: Jellemzően társulásban 
vagy feladat-ellátási szerződés alapján ellátott önkormányzati kötelező feladathoz (orvosi ügyelet, 
KVTÖKT, Sajókazai NSZK, Közös Hivatal) biztosítandó önkormányzati forrás. 

− Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, melyek civil szervezetek, 
önkormányzati társulások működésének támogatásához, illetve a tagdíj-fizetési kötelezettségekhez 
társulnak, a 2023. évi költségvetést megalapozó döntések részletezése szerint. 

VI. BERUHÁZÁSOK  

A tárgyévben pályázati- és saját forrás terhére tervezett beruházásokat tartalmazza az előirányzat, a 

rendelet-tervezet 6. melléklete szerinti részletezettséggel. 

VII. FELÚJÍTÁSOK  

A tárgyévben felújítási célú kiadás eredeti előirányzat terhére tervezésre nem került. 

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzata tartalmaz európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát: TOP-
3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika 
– Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális 
fejlesztése 42 720 294 Ft összeggel. 



 

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

I. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE 

Az önkormányzat részére, a 2023. évi állami támogatás terhére, 2022. december hó végén 
folyósított előleg visszafizetése, a nettó finanszírozás rendszerében. 

I. KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA  

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha részére átadandó állami támogatás és önkormányzati 
finanszírozás összegét tartalmazza. 

ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS 

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az 
egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a 
központi költségvetésnek.  
A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet 
meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási 
hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. 
A szolidaritási hozzájárulás számításakor Vadna esetében alkalmazandó paramétertábla: 

 Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képessége szerint (forint) 

 Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás 
alapjának százalékában 

 alsó határ  felső határ  minimum  maximum 

 0  22 000  0  0 

 22 001  50 000  0,11  0,4 

 
Vadna község Önkormányzata által 2023. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: 1 883 
683 Ft 
 
FORRÁSHIÁNY 

A 2023. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető.  
 
A 2023. évi létszám-előirányzat 

Megnevezés Engedélyezett 
létszám 

Betöltött  
létszám 

Munkakör Létszám 

Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

1 1 polgármester 1 

Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 5 5 óvónő 2 

dajka 1 

élelmezésvezető 1 

szakács 1 

Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

2 2 karbantartó 1 

hivatalsegéd 1 

Falugondnoki szolgáltatás 1 1 falugondnok 1 

Közművelődés - hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása 

1 1 közművelődési 
szakember 

1 

Költségvetési létszámkeret összesen 10 10  10 

Közfoglalkoztatás létszám-előirányzata  20 



 

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (COFOG): 
 

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület 
ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át 
nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a 
kormányzati funkció.  

A választott tisztségviselők juttatásai soron tervezésre került a polgármester illetménye, 
költségtérítése, cafeteria-juttatása, a Közszolgálati Szabályzat szerinti bérenkívüli juttatásai (ruházati 
költségtérítés, bankszámla-hozzájárulás). 

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése 
alapján, az adható jutalmazás jogkörének gyakorlásához előirányzat tervezésre nem került, melynek 
évközbeni módosítása megfontolásra javasolt, mivel a polgármesterek illetménye nem változik 
jogszabály-módosítás hiányában 2023. évre, így a polgármester illetményénél nem 
érvényesíthető az a 15%-os mértékű béremelés, amely az önkormányzati szféra valamennyi 
alkalmazottjára teljesül az évben. A jutalmazási előirányzat évközbeni meghatározásánál figyelembe 
veendő, hogy az elmaradt 15%-os bérfejlesztés összegébe a polgármester közel 2 havi 
illetményének felel meg. 

A kiadási sor ezenkívül tartalmazza az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, valamint az 
önkormányzati képviselők tiszteltdíját. 

Kiadások összesen 12 611 622 Ft 

Állami támogatás összege 10 515 653 Ft 

Különbözet (Önkormányzati finanszírozás) -2 095 969 Ft 
 

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

A helyi köztemető üzemeltetési feladatainak (ravatalozó áramdíja, közkifolyó vízdíja, hulladékszállítási 
szolgáltatás) kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció. 

3. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

Kiadásként került tervezésre, a 2022. decemberében 2023. évre folyósított állami támogatás 
előlegének visszavonása. 

4. 018020 Központi költségvetési befizetések 

A fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege került a COFOG-on tervezésre is, melyet 
a költségvetési törvény rendelkezései szerint, a nettó finanszírozás keretei között érvényesít a 
Magyar Államkincstár. 

5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

A kormányzati funkció a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az önkormányzati 
hozzájárulás; a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha működéséhez szükséges állami támogatás és 
önkormányzati hozzájárulás, valamint egyéb pénzeszköz átadását önkormányzati társulások 



 

működésének támogatásához, illetve a tagdíj-fizetési kötelezettségek teljesítéséhez társulnak, az 
alábbiak szerint (Ft): 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  9 190 964 

központi költségvetési szervek 300 000 

Bursa Hungarica 300 000 

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  8 830 964 

Orvosi Ügyelet Kazincbarcikka 583 200 

KVTÖKT 90 000 

Közös Hivatal Szuhakálló 8 157 764 

társulások és költségvetési szerveik  60 000 

Sajókazai Nappali Szociális Központ 0 

Sajó-Bódva Völgy és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társuláás 60 000 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  929 000 

egyéb civil szervezetek  929 000 

SZBTSZ 29 000 

TÖOSZ 30 000 

Református egyház 200 000 

Borsod Állatvédő Alapítvány 500 000 

Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 100 000 

Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 50 000 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 20 000 

 

6. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

A kormányzati funkció tartalmazza a közfoglalkoztatási forma személyi jellegű- és járulékkiadásait, 
2022. december, valamint 2023. január és február hónapokra.  

7. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

A kormányzati funkció az állami támogatás működési célú felhasználását tartalmazza, valamint 
beruházási kiadásként, a Kazincbarcika-Vadna települések közötti kerékpárút létesítésének tárgyévi 
előirányzatát, és útépítésnek (Vadnapark) az előirányzatát. 

8. 064010 Közvilágítás 

A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve az állami támogatás 
(alap- és kiegészítő támogatás) összegét. 

9. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

A kormányzati funkción szerepelnek 1 fő karbantartó és 1 fő hivatalsegéd foglalkoztatásának 
személyi jellegű költségei. 



 

A dologi kiadások tartalmazzák a település üzemeltetés során felmerülő költségek (karbantartás- 
kisjavítás anyag-, eszköz és szolgáltatás költségek); valamint azon település üzemeltetés-fenntartási 
feladatok kiadási előirányzatait, amelyek közműszolgáltatáshoz kapcsolódnak. 

A beruházási kiadások között a településterv készítésének előirányzata, valamint saját forrás 
terhére megvalósítandó játszótér építés szerepel. 

Állami támogatás összege (zöldfelüle fenntartása) 2 532 400 Ft 

Különbözet- Önkormányzati finanszírozás -19 293 452 Ft 
 

10. 072111 Háziorvosi alapellátás 

A dologi kiadások a szolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazzák. 

11. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

A kormányzati funkciók kiadási előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása felhasználása és elszámolása követelményeinek 
megfelelően kerültek meghatározásra.  

12. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

A kormányzati funkción szerepelnek 1 fő közművelődési szakember foglalkoztatásának személyi 
jellegű költségei. 

A dologi kiadások között kulturális rendezvények forrásigénye került tervezésre. 

Közművelődési kiadás összesen (08242 és 082092 COFOG)  10 131 962 Ft 

Állami támogatás összege 2 270 000 Ft 

(Különbözet - bérjellegű, dologi) Önkormányzati finanszírozás -7 861 962 Ft 
 

13. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

A falugondnoki szolgáltatás személyi jellegű kiadásait és működési költségeit tartalmazza a 
kormányzati funkció. Így az 1 fő falugondnok illetményét, pótlékát, bérenkívüli juttatásait, távolléte 
esetén helyettesítő díjazását és ezen kiadások járulékvonzatait. 

A dologi kiadások a falugondnoki gépjármű fenntartási költségeit irányozzák elő. 

Kiadások összesen 7 027 952 Ft 

Állami támogatás összege 5 142 300 Ft 

Különbözet – Önkormányzati finanszírozás -1 885 652 Ft 

  

14. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

A kormányzati funkció a 2022. évi felhasználáson alapulva került tervezésre figyelemmel a 
képviselő-testület döntéseire. 

Kiadások összesen 3 100 000 Ft 

Állami támogatás összege -1 197 000 Ft 

Különbözet – Önkormányzati finanszírozás -1 197 000 Ft 



 

A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. §-ai illetve az Ávr 24. és 28. §-ai. által előírt, 
kimutatásokat tartalmazzák. 

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként, illetve kormányzati 
funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. 

A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete 
tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az 
önkormányzat saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, 
a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a 
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának 
igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. 

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

Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – 
a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 
– a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

A 7. melléklet a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a 
központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati 
funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait mutatja be.  

A 8. melléklet a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi 
teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.  

A 9. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2023. január 1. és 2023. december 
31. között. 

A 10. melléklet a 2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak 
és kiadási előirányzatainak keretszámait mutatja be, főbb csoportokban. 

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetés-tervezete 

Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) önállóan működő költségvetési szerv. 

Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

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

Az önkormányzat 2023 évi költségvetésének tervezése során az intézményvezető - az óvodai 
nevelés szakmai feladatellátását érintő, költség-kihatással bíró – javaslatai beszerzésre kerültek, 
melyek az intézmény költségvetésének összeállítása során, maradéktalanul figyelembevételre 
kerültek. 

Az államháztartásról szóló, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr. 27. §. (1) bekezdés) szerint a 
költségvetési szerv költségvetésének tervezete az intézményvezetővel egyeztetésre került. 

Az Óvoda alaptevékenysége körében az óvodai köznevelés feladatai mellett, konyhai gyermek-, 
szociális és közétkeztetési feladatokat is ellát.  

 



 

A 2023. évi létszám-előirányzat 

Megnevezés Engedélyezett 
létszám 

Betöltött  
létszám 

Munkakör Létszám 

Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha 5 5 óvónő 2 

dajka 1 

élelmezésvezető 1 

szakács 1 

 

Az Óvoda bevételeit a 11. melléklet, a kiadási előirányzatait pedig a 12-14. mellékletek 
tartalmazzák. 

BEVÉTELEK 

A köznevelési feladat-ellátáshoz társuló központi költségvetési finanszírozás: 

Köznevelési feladat-ellátás támogatása 21 057 640 Ft 

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok 
nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 

17 726 640 Ft 

Óvodaműködtetési támogatás 2 691 000 Ft 

Óvodaüzemeltetési támogatás 640 000 Ft 

 

A konyhai feladat-ellátáshoz társuló központi költségvetési finanszírozás:   6 488 122 Ft 

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5 528 592 Ft  

Gyermekétkeztetés bértámogatása 1 836 204 Ft  

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 3 692 388 Ft  

Szociális étkeztetés támogatása 959 530 Ft  

 

Az Óvoda részére az irányító szerv – az önkormányzat -adja át az állami támogatás összegét.  

A tervezet szerint az Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtásához (konyha működése) 
szükséges önkormányzati kiegészítés összege: 10 189 372 Ft , mely tartalmazza a szociális 
étkezésből befolyó 2.200.000 Ft díjbevételt. 

Az elvárt térítési díj bevétel (1.800.000 Ft+áfa gyermekétkeztetés – és 3.500.000 Ft+áfa 
vendégétkeztetés) a költségvetési szerv saját bevételei. 

A 2023. évi önkormányzati finanszírozás terhére keletkezett maradvány (414 537 Ft) teljes összege 
2023. évben működési kötelezettséggel terhelt. 
 
 



 

KIADÁSOK 

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg, az 
önkormányzati költségvetésnél részletezett elveknek megfelelően. 

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 

A személyi juttatás előirányzathoz igazodik. 

III. DOLOGI KIADÁSOK 

A dologi kiadásoknál a 2022. évi felhasználások tényadatain alapulva történt a tervezés, figyelembe 
véve a 2023. évi újonnan jelentkező feladatok előirányzat igényeit is, valamint a közműdíjak 
mértékének jelentős növekedését is. 

Közüzemi díjak 
2023. évi eredeti előirányzat Ft) 2022. évi 

teljesítés (Ft) Összesen Óvoda Konyha 

 3 400 000 1 360 000 2 040 000 

1.895.416 

Villamosenergia 1 200 000 480 000 720 000 

Gázenergia 2 000 000 800 000 1 200 000 

Víz, szennvvíz 200 000 80 000 120 000 

 Áfa 918000 367200 550800 

  4 318 000 367200 2 590 800 

 
 
Az Óvoda költségvetésének kiadásai kormányzati funkciónként: 
 
Köznevelési feladatellátás (az állami támogatás fedezi a kiadásokat) összesen:  24 861 759 Ft 
 

1. 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

A személyi juttatások az óvónők és a dajka illetményét, pótlékait, költségtérítését, bérenkívüli 
juttatását (bankszámla-hozzájárulás, ruházati költségtérítés, napi meglegétkezés), jutalmazási 
előirányzatait tartalmazza. 

A dologi kiadások a köznevelési szakmai feladat-ellátáshoz kapcsolódnak. 

2. 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Az intézmény működéséhez, az ingatlan fenntartásához kapcsolódó kiadások előirányzatát 
tartalmazza. 

Kiadások összesen 24 861 759 Ft 

Állami támogatás 21 057 640 Ft 

Különbözet - egyéb szociális támogatás terhére -3 804 119 Ft 
 



 

A konyhai feladatellátásnál az egyes kormányzati funkciók esetében, a tervezett kiadások az 
előállítandó ételadagok arányában kerültek megosztásra. Az állami támogatáshoz jelentős, azt 
kétszeresen meghaladó mértékű önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. 

Kiadás összesen:          20 663 912 Ft 

Arányszámok (%) 

Gyermekétkezés Szociális étkeztetés Munkahelyi 
étkeztetés 

33 20 47 

 

3. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Az óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció, 
igazodva a 2023. évi feladatfinanszírozáshoz. 

Kiadások összesen 6 819 091 Ft 

Állami támogatás+gyerm.étkezés térítési díj összege 7 814 592 Ft 

Maradvány 995 501 Ft 
 

4. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

Az ellátási formához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. 

Kiadások összesen 4 132 782 Ft 

Állami támogatás és térítési díj összege 3 159 530 Ft 

Különbözet – önkormányzati finanszírozás -973 252 Ft 
 

5. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

A vendég és alkalmazotti étkeztetés dologi kiadásai jelennek meg a kormányzati funkción, ételadag-
arányosan. Az étkezési forma a főzött ételadagokat alapulvéve meghatározóvá vált a konyhai 
feladat-ellátásban. 

Kiadások összesen 9 712 039 Ft 

Térítési díj összege 4 445 000 Ft 

Különbözet - önkormányzati finanszírozás -5 267 039 Ft 
 

Fentiekre tekintettel, az önkormányzat 2023. évi költségvetése önkormányzati rendelet alkotásával 
határozható meg, melynek elfogadását indítványozom. 

 
Vadna, 2023.02.02. 

          Bencze Péter 
          polgármester 
  



 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  A rendelet elkészítésével az Áht 
23. § (1)  bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A 
költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2023. 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. 23. § (1) bekezdése szerint szükséges 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig 
nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 
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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 

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

I. Fejezet
A rendelet hatálya 

1. §

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

II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 

2. §

(1) Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi (a továbbiakban:
tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 163 674 973 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből

a) önkormányzatok működési támogatásai 55 224 255 Ft,
b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 303 094 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Ft,
d) közhatalmi bevételek 46 294 290 Ft,
e) működési bevételek 2 850 000 Ft,
f) előző év költségvetési maradvány igénybevétele53 503 334 Ft.

(3) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1.
melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az
önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet
tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi
pénzmaradványon belül – tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek előirányzatát: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti
kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 42 720 294 Ft összeggel.

3. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 163 674 977 Ft.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

a) személyi juttatások 31 069 280 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 3 704 451 Ft,
c) dologi kiadások 21 873 805 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 52 279 685 Ft,
f) beruházások 52 279 685 Ft,
g) finanszírozási kiadások 39 944 105 Ft.

(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a
felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata tartalmaz európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát: TOP-
3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika
– Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális
fejlesztése 42 720 294 Ft összeggel.

4. §

(1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
– a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat,
támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok
kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat tárgyévben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem
rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a
költségvetési évben nem nyújt.

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

(8) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló
előirányzat-felhasználási ütemtervet.

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

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek
megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése
válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet
működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
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(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha
létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.

(14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 21 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése 

5. §

(1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének
bevételi főösszege 45 525 671 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a
Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 45 525 671 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből

a) személyi juttatások 25 495 052 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 3 426 857 Ft,
c) dologi kiadások 16 603 762 Ft,

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban a Rendelet 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a
felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 14.
melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.

(4) Az Óvoda engedélyezett létszáma:5 fő.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

7. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, az Óvoda
intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati
Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

8. §

(1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet
a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet
tájékoztatnia kell.
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(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-
testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint
gyakorolhatja.

V. Fejezet
Záró rendelkezések 

9. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásról szóló 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

Bencze Péter         Dr. Herczeg Tibor 
polgármester         jegyző 

címzetes főjegyző 



Megnevezés Eredeti előirányzat

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 363 193

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  

a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből 6 597 540

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 2 532 400

Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 747 000

Köztemető fenntartásának támogatása 100 000

Közutak fenntartásának támogatása 1 218 140

b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 600 000

c) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 3 915 653

d) Közvilágítás kiegészítő támogatása 1 250 000

e) Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (információs adat) 1 883 683

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 21 057 640

a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
17 726 640

b) Óvodaműködtetési támogatás 2 691 000

c) Óvoda üzemeltetési támogatás 640 000

3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8 004 830

a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 1 903 000

b) Szociális étkeztetés 959 530

c) Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 528 592

a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 1 836 204

b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 3 692 388

c) Szünidei étkeztetés támogatása 0

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000

Önkormányzatok működési támogatásai 55 224 255

7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 303 094

ebből: elkülönített állami pénzalapok 2 647 590

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 1 655 504

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 59 527 349

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 500 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 500 000

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000

1.Vagyoni tipusú adók 14 114 290

ebből: telekadó 14 114 290

2. Értékesítési és forgalmi adók 32 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 32 000 000

3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó 150 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (hátralék) 150 000

Termékek és szolgáltatások adói 46 264 290

3. Egyéb közhatalmi bevételek 30 000

ebből: egyéb pótlék 30 000

III. Közhatalmi bevételek 46 294 290

Szolgáltatások ellenértéke 500 000

ebből: szolgáltatási tevékenység megállapodás alapján 500 000

Ellátási díjak 2 200 000

Egyéb bevétel 150 000

IV. Működési bevételek 2 850 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 110 171 639

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 53 503 334

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 53 503 334

Bevétel összesen 163 674 973

1. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

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

állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

	



Megnevezés Összesen

Személyi juttatások 31 069 280

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 704 451

Dologi kiadások 21 873 805

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000

Egyéb működési célú kiadások 12 003 647

Beruházások 52 279 685

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 123 730 868

Finanszírozási kiadások 39 944 105

Kiadások összesen 163 674 973
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2. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti megoszlása



Megnevezés Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 18 735 800

Béren kívüli juttatások 600 000

Egyéb költségtérítések 349 204

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19 685 004

Választott tisztségviselők juttatásai 11 084 276

Egyéb külső személyi juttatások 300 000

Külső személyi juttatások 11 384 276

Személyi juttatások 31 069 280

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 704 451

ebből: szociális hozzájárulási adó 3 554 451

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 150 000

Szakmai anyagok beszerzése 200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 029 722

Készletbeszerzés 3 229 722

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 80 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 605 000

Kommunikációs szolgáltatások 685 000

Közüzemi díjak 7 897 244

Bérleti és lízing díjak 60 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 160 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 000

Egyéb szolgáltatások 4 746 000

ebből: biztosítási díjak 1 280 000

Szolgáltatási kiadások 14 013 244

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 871 439

Fizetendő általános forgalmi adó 74 400

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 945 839

Dologi kiadások 21 873 805

Egyéb nem intézményi ellátások 2 800 000

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

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 2 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1 883 683

Elvonások és befizetések 1 883 683

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 190 964

ebből: központi költségvetési szervek 300 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 8 830 964

ebből: társulások és költségvetési szerveik 60 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 929 000

ebből: egyéb civil szervezetek 929 000

Egyéb működési célú kiadások 12 003 647

Ingatlanok beszerzése, létesítése 38 165 106

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11 114 579

Beruházások 52 279 685

Költségvetési kiadások 123 730 868

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 208 971

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 37 735 134

Belföldi finanszírozás kiadásai 39 944 105

Finanszírozási kiadások 39 944 105

Kiadások összesen 163 674 973
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3. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

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

állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 11 084 276

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 11 084 276

Személyi juttatások 11 084 276

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 321 946

ebből: szociális hozzájárulási adó 1 261 946

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 60 000

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 20 000

Kommunikációs szolgáltatások 20 000

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 180 000

ebből: biztosítási díjak 180 000

Szolgáltatási kiadások 180 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Fizetendő általános forgalmi adó 5 400

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 400

Dologi kiadások 205 400

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 12 611 622

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 12 611 622

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 000

Készletbeszerzés 50 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 130 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 10 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 140 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 54 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 54 000

Dologi kiadások 244 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 244 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 244 000

Átlagos statisztikai állományi létszám

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0

Dologi kiadások 0

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 208 971

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 2 208 971

Finanszírozási kiadások 2 208 971

Kiadások összesen 2 208 971

Átlagos statisztikai állományi létszám

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 0

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 1 883 683

Elvonások és befizetések 1 883 683

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 1 883 683

Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 1 883 683

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 883 683

Átlagos statisztikai állományi létszám 0

018020 Központi költségvetési befizetések



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 0

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 9 190 964

ebből: központi költségvetési szervek 300 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 8 830 964

ebből: társulások és költségvetési szerveik 60 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 929 000

ebből: egyéb civil szervezetek 929 000

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 10 119 964

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 10 119 964

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 37 735 134

Belföldi finanszírozás kiadásai 37 735 134

Finanszírozási kiadások 37 735 134

Kiadások összesen 47 855 098

Átlagos statisztikai állományi létszám

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 700 000

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 700 000

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 4 700 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 455

ebből: szociális hozzájárulási adó 305 455

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 130 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 130 000

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 130 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 5 135 455

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 5 135 455

Átlagos statisztikai állományi létszám 20

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 250 000

Készletbeszerzés 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 0

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 250 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 500 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 750 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 270 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 270 000

Dologi kiadások 1 270 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 36 000 027

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9 720 007

Beruházások 45 720 034

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 46 990 034

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 46 990 034

Átlagos statisztikai állományi létszám

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 0

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 0

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0

Dologi kiadások 0

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 0

Átlagos statisztikai állományi létszám

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 3 047 244

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 560 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 3 607 244

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 980 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 980 000

Dologi kiadások 4 587 244

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 4 587 244

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 4 587 244

Átlagos statisztikai állományi létszám

064010 Közvilágítás



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 504 000

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 300 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 174 602

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 978 602

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 5 978 602

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822 218

ebből: szociális hozzájárulási adó 777 218

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 45 000

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 264 722

Készletbeszerzés 1 264 722

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 550 000

Kommunikációs szolgáltatások 550 000

Közüzemi díjak 3 100 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 2 200 000

ebből: biztosítási díjak 800 000

Szolgáltatási kiadások 5 300 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 281 659

Fizetendő általános forgalmi adó 69 000

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 350 659

Dologi kiadások 8 465 381

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 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 165 079

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése 3 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 394 571

Beruházások 6 559 650

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 21 825 852

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 21 825 852

Átlagos statisztikai állományi létszám 2

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 000

Készletbeszerzés 15 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 000

Kommunikációs szolgáltatások 15 000

Közüzemi díjak 0

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 43 100

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 43 100

Dologi kiadások 73 100

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 73 100

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 73 100

Átlagos statisztikai állományi létszám

072111 Háziorvosi alapellátás



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 200 000

Készletbeszerzés 400 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 40 000

Közüzemi díjak 0

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 120 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 000

Egyéb szolgáltatások 120 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 390 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 276 480

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 276 480

Dologi kiadások 1 106 480

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 1 106 480

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 1 106 480

Átlagos statisztikai állományi létszám 0

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 586 400

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 150 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 87 301

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 823 701

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 4 823 701

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 649 581

ebből: szociális hozzájárulási adó 627 081

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 22 500

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 250 000

Készletbeszerzés 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 40 000

Közüzemi díjak 1 490 000

Bérleti és lízing díjak 60 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 210 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 1 000 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 2 760 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 502 200

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 502 200

Dologi kiadások 3 552 200

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 9 025 482

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 9 025 482

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

Közművbelődési kiadás összesen (08242 és 082092 COFOG) MFP támogatott beruházások nélkül 10 131 962

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 945 400

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 150 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 87 301

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 182 701

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások 300 000

Külső személyi juttatások 300 000

Személyi juttatások 4 482 701

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 605 251

ebből: szociális hozzájárulási adó 582 751

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 22 500

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 000 000

Készletbeszerzés 1 000 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 20 000

Kommunikációs szolgáltatások 20 000

Közüzemi díjak 0

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 500 000

ebből: biztosítási díjak 300 000

Szolgáltatási kiadások 520 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 400 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 400 000

Dologi kiadások 1 940 000

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 7 027 952

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 7 027 952

Átlagos statisztikai állományi létszám 1

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások 0

Közüzemi díjak 0

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 236 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 236 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 64 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 64 000

Dologi kiadások 300 000

Egyéb nem intézményi ellátások 2 800 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

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

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], 2 600 000

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 3 100 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 3 100 000

Átlagos statisztikai állományi létszám

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások



Önkormányzatok működési 

támogatásai 
55 224 255 Személyi juttatások 31 069 280

Működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
4 303 094 Munkaadót terhelő járulékok  3 704 451

Közhatalmi bevételek 44 117 889 Dologi kiadások 21 873 805

Működési bevételek 2 850 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb működési célú kiadások 12 003 647

Előző év költségvetési maradvány 

igénybevétele 
4 900 050 Finanszírozási kiadások 39 944 105

Összesen: 111 395 288 Összesen: 111 395 288

5. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)



Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 48 603 284 Beruházások 52 279 685

Közhatalmi bevételek 2 176 401

TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés (Kazincbarcika - Vadna települések 

közötti kerékpárút)

36 000 027

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 Településterv készítése 3 000 000

Egyéb bevételek Játszótér felújítás 2 165 079

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó 
11 114 579

Összesen: 52 279 685 Összesen: 52 279 685

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)

6 melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez



Különbözet

Állami támogatás jogcíme
Előirányzat 

összege
Kormányzati funkció megnevezése

Előirányzat 

összege

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 

feladatellátás támogatása
7 847 540

Település üzemeltetéshez kapcsolódó 
kiadások összesen

29 426 836

1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátásának támogatása
2 532 400 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 244 000

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 747 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása
4 269 740

1.1.1.4.Köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatok támogatása
100 000 064010 Közvilágítás 4 587 244

1.1.1.5.Közutak fenntartásának támogatása 1 218 140
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások
20 325 852

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása
1 250 000

1.1.1.6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 

támogatása 6 600 000

1.1.4.Polgármesteri illetmény- és 

költségtérítésemelés támogatása 3 915 653

1.2. A települési önkormányzatok egyes 

köznevelési feladatainak támogatása
21 057 640

018030 Támogatási célú finanszírozási 

műveletek (óvodai működés finanszírozása)
24 861 759 -3 804 119

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális 

és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 004 830 Szociális feladatok összesen: 14 260 735

1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés 959 530

Étkeztetési feladatellátás saját bevétlei 2 200 000

1.3.2.5.Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgáltatás

7 027 952

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatása
1 903 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és 

természetbeni ellátások, támogatások
3 100 000

1.4. A települési önkormányzatok 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
5 528 592

Étkeztetési feladatellátás saját bevétlei 7 376 000

Könyvtár, közművelődés összesen 10 131 962

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása
1 106 480

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása
9 025 482

Összesen: 64 800 255 Összesen: 107 824 042 -43 023 787

Önkormányzat saját forrásai terhére biztosítandó különbözet

-21 579 296

-2 095 969

-7 861 962

-4 055 905

-43 023 787

018030 Támogatási célú finanszírozási 

műveletek (konyhai feladatellátás)
16 531 130 -3 626 538

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 4 132 782

1.5. A települési önkormányzatok kulturális 

feladatainak támogatása
2 270 000

7. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

Bevétel (Ft) Kiadás (Ft)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége

12 611 622

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 

támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól



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 6 626 911 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 4 417 940 55 224 255

3. Intézményi működési bev. 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 237 500 2 850 000

4. Közhatalmi bevételek 30 000 19 000 000 3 000 000 1 000 000 19 000 000 3 500 000 500 000 264 290 46 294 290

5. Működési célú átvett pénzeszközök 1 100 000 1 100 000 1 003 094 1 100 000 4 303 094

6. Intézményi felhalmozási bevétel 1 500 000 1 500 000

8. Előző évi pénzmaradvány 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 458 861 4 455 863 53 503 334

10. Bevételi előir. összesen: 12 423 272 10 244 301 29 117 395 14 714 301 10 114 301 9 114 301 9 114 301 9 114 301 28 114 301 12 614 301 9 614 301 9 375 593 163 674 973

11.

12. Személyi juttatás 4 096 085 4 255 185 4 255 190 2 106 980 2 106 980 2 106 980 2 106 980 2 006 980 2 006 980 2 006 980 2 006 980 2 006 980 31 069 280

13. Járulékok 314 913 435 773 444 763 278 778 278 778 278 778 278 778 278 778 278 778 278 778 278 778 278 778 3 704 451

14. Dologi kiadások 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 817 1 822 818 21 873 805

15. Pénzeszköz átadás működési 1 100 303 1 100 303 1 100 303 1 100 303 1 100 303 900 303 900 303 1 100 303 900 303 900 303 900 303 900 314 12 003 647

16. Támogatás és egyéb jut. 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 008 3 562 017 42 744 105

18. Felhalmozási kiadás 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 640 4 356 645 52 279 685

21. Kiadási előirányzat összesen: 15 252 766 15 532 726 15 541 721 13 227 526 13 227 526 13 027 526 13 027 526 13 127 526 12 927 526 12 927 526 12 927 526 12 927 552 163 674 973

8. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Bevételi előirányzatok

Kiadások



Megnevezés 2023. évre 2024. évre 2025. évre 2026.évre

Önkormányzatok működési támogatásai 55 224 255 57 985 468 60 884 741 61 493 589

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 303 094 4 518 249 4 744 161 4 791 603

Közhatalmi bevételek 46 294 290 48 577 505 51 006 380 51 516 444

Működési bevételek 2 850 000 2 992 500 3 142 125 3 173 546

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 53 503 334 3 000 000 3 150 000 3 181 500

Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0

Müködési célú bevételek összesen 162 174 973 117 073 721 122 927 407 124 156 681

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500 000 0 0 0

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele 0 90 487 955 17 283 350 17 456 183

Felhalmozási célú bevételek összesen 1 500 000 90 487 955 17 283 350 17 456 183

Önkormányzat bevételei összesen 163 674 973 207 561 676 140 210 757 141 612 864

Személyi juttatások 31 069 280 33 554 822 34 561 467 34 907 082

Munkaadót terhelő járulékok  3 704 451 4 000 808 4 120 832 4 162 040

Dologi kiadások 21 873 805 23 623 709 24 332 421 24 575 745

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 3 024 000 3 114 720 3 145 867

Egyéb működési célú kiadások 12 003 647 12 963 939 13 352 857 13 486 385

Finanszírozási kiadások 39 944 105 43 139 633 44 433 822 44 878 160

Működési célú kiadások összesen 111 395 288 120 306 911 123 916 119 125 155 280

Beruházások 52 279 685 54 370 872 0 0

Felújítások 0 0 0

Felhalmozási célú kiadások összesen 52 279 685 54 370 872 0 0

Önkormányzat kiadásai összesen 163 674 973 174 677 783 123 916 119 125 155 280

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

9. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez



Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 53 503 334

Összes bevétel tervezett összege 110 171 639

Összes kiadás tervezett összege 163 674 973

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

2023. év

10. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez



M e g n e v e z é s Eredeti Ft

I. Finanszírozási bevétel 37 735 134

1.Központi, irányító szerv támogatása 37 735 134

1.1. Állami támogatás 27 545 762

a) Köznevelési feladat-ellátás támogatása 21 057 640

aa) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok 

nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
17 726 640

ab) Óvodaműködtetési támogatás 2 691 000

ac) Óvodaüzemeltetési támogatás 640 000

b) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5 528 592

ba) Gyermekétkeztetés bértámogatása 1 836 204

bb) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 3 692 388

bc) Szünidei étkeztetés támogatása 0

c) Szociális étkeztetés támogatása 959 530

1.2. Önkormányzati hozzájárulás 10 189 372

ebből szociális étkezés térítési díjbevétel 2 200 000

II. Működési bevétel 7 376 000

1. Térítési díj bevétel (gyermekétkeztetés) 1 800 000

2. Kiszámlázott áfa 1 431 000

3. Vendégétkeztetés szolgáltatási díj bevétel 3 500 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök 645 000

III. 2022. évi maradvány 414 537

 BEVÉTEL ÖSSZESEN 45 525 671

11. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének, 

bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása



Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok és 

szoc. hj-i adó

Dologi kiadás Beruházások Felújítások Összes kiadás Létszám

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 17 900 450 2 394 559 2 155 800 0 0 22 450 809 3

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 2 410 950 0 0 2 410 950 0

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2 506 219 340 658 3 972 214 0 0 6 819 091 2

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 3 569 463 485 180 5 657 396 0 0 9 712 039 0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 0 0 0 0 0 0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 1 518 920 206 460 2 407 402 0 0 4 132 782 0

Kiadás összesen: 25 495 052 3 426 857 16 603 762 0 0 45 525 671 5

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

állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

12. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez



Megnevezés Összesen
091110 - Óvodai nevelés, 

ellátás szakmai feladatai

091140 - Óvodai nevelés, 

ellátás működtetési 

feladatai

096015 Gyermekétkeztetés 

köznevelési intézményben

096025 - Munkahelyi 

étkeztetés köznevelési 

intézményben

107051 Szociális étkeztetés 

szociális konyhán

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 24 308 547 17 188 547 0 2 349 600 3 346 400 1 424 000

Béren kívüli juttatások 750 000 450 000 0 99 000 141 000 60 000

Egyéb költségtérítések 436 505 261 903 0 57 619 82 063 34 920

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 25 495 052 17 900 450 0 2 506 219 3 569 463 1 518 920

Személyi juttatások 25 495 052 17 900 450 0 2 506 219 3 569 463 1 518 920

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 426 857 2 394 559 0 340 658 485 180 206 460

ebből: szociális hozzájárulási adó 3 314 357 2 327 059 0 325 808 464 030 197 460

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 112 500 67 500 0 14 850 21 150 9 000

Szakmai anyagok beszerzése 271 800 86 800 185 000 0 0 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 302 900 1 474 000 360 000 0 3 134 900 1 334 000

Készletbeszerzés 8 775 800 1 560 800 545 000 2 201 100 3 134 900 1 334 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 350 283 0 0 115 593 164 633 70 057

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 000 50 000 150 000 0 0 0

Kommunikációs szolgáltatások 550 283 50 000 150 000 115 593 164 633 70 057

Közüzemi díjak 3 400 000 0 1 360 000 673 200 958 800 408 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 270 000 20 000 50 000 66 000 94 000 40 000

Egyéb szolgáltatások 432 149 20 000 120 000 96 409 137 310 58 430

Szolgáltatási kiadások 4 102 149 40 000 1 530 000 835 609 1 190 110 506 430

Kiküldetések kiadásai 60 000 60 000 0 0 0 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 60 000 60 000 0 0 0 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 115 530 445 000 185 950 819 911 1 167 753 496 916

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 115 530 445 000 185 950 819 911 1 167 753 496 916

Dologi kiadások 16 603 762 2 155 800 2 410 950 3 972 214 5 657 396 2 407 402

Költségvetési kiadások 45 525 671 22 450 809 2 410 950 6 819 091 9 712 039 4 132 782

Kiadások összesen 45 525 671 22 450 809 2 410 950 6 819 091 9 712 039 4 132 782

Átlagos statisztikai állományi létszám 5 3 0 2 0 0

13. melléklet a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez

Kiadások 



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 17 188 547

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 450 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 261 903

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 17 900 450

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 17 900 450

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 394 559

ebből: szociális hozzájárulási adó 2 327 059

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 67 500

Szakmai anyagok beszerzése 86 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 474 000

Készletbeszerzés 1 560 800

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 000

Kommunikációs szolgáltatások 50 000

Közüzemi díjak 

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 20 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 40 000

Kiküldetések kiadásai 60 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 60 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 445 000

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 445 000

Dologi kiadások 2 155 800

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 22 450 809

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 22 450 809

Átlagos statisztikai állományi létszám 3

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Normatív jutalmak 

Jubileumi jutalom 

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés 

Egyéb költségtérítések 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0

Választott tisztségviselők juttatásai 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0

ebből: szociális hozzájárulási adó 0

ebből: egészségügyi hozzájárulás 

ebből: táppénz hozzájárulás 

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

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0

Szakmai anyagok beszerzése 185 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 360 000

Készletbeszerzés 545 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 000

Kommunikációs szolgáltatások 150 000

Közüzemi díjak 1 360 000

Bérleti és lízing díjak 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 000

Közvetített szolgáltatások 

ebből: államháztartáson belül 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

Egyéb szolgáltatások 120 000

ebből: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások 1 530 000

Kiküldetések kiadásai 

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 185 950

Fizetendő általános forgalmi adó 

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 185 950

Dologi kiadások 2 410 950

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

ebből: társulások és költségvetési szerveik 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 

ebből: egyéb vállalkozások

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 2 410 950

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 2 410 950

Átlagos statisztikai állományi létszám

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 349 600

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 99 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 57 619

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 506 219

Választott tisztségviselők juttatásai 0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0

Egyéb külső személyi juttatások 0

Külső személyi juttatások 0

Személyi juttatások 2 506 219

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 340 658

ebből: szociális hozzájárulási adó 325 808

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 14 850

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 

Készletbeszerzés 2 201 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 115 593

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 115 593

Közüzemi díjak 673 200

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 66 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 96 409

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 835 609

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 819 911

Fizetendő általános forgalmi adó 0

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 819 911

Dologi kiadások 3 972 214

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 0

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 6 819 091

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 6 819 091

Átlagos statisztikai állományi létszám 2

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 346 400

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 141 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 82 063

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 569 463

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 3 569 463

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 485 180

ebből: szociális hozzájárulási adó 464 030

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 21 150

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 134 900

Készletbeszerzés 3 134 900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 164 633

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 164 633

Közüzemi díjak 958 800

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 94 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 137 310

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 1 190 110

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 167 753

Fizetendő általános forgalmi adó 0

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 167 753

Dologi kiadások 5 657 396

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§) 0

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 9 712 039

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 9 712 039

Átlagos statisztikai állományi létszám

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben



Megnevezés Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 424 000

Normatív jutalmak 0

Jubileumi jutalom 0

Béren kívüli juttatások 60 000

Közlekedési költségtérítés 0

Egyéb költségtérítések 34 920

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 518 920

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 1 518 920

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 206 460

ebből: szociális hozzájárulási adó 197 460

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 9 000

Szakmai anyagok beszerzése 0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 334 000

Készletbeszerzés 1 334 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 70 057

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0

Kommunikációs szolgáltatások 70 057

Közüzemi díjak 408 000

Bérleti és lízing díjak 0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 000

Közvetített szolgáltatások 0

ebből: államháztartáson belül 0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0

Egyéb szolgáltatások 58 430

ebből: biztosítási díjak 0

Szolgáltatási kiadások 506 430

Kiküldetések kiadásai 0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 496 916

Fizetendő általános forgalmi adó 0

Egyéb dologi kiadások 0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 496 916

Dologi kiadások 2 407 402

Egyéb nem intézményi ellátások 0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0

107051 0

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0

Elvonások és befizetések 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0

ebből: központi költségvetési szervek 0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0

ebből: társulások és költségvetési szerveik 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0

ebből: egyéb civil szervezetek 0

ebből: egyéb vállalkozások 0

Egyéb működési célú kiadások 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Beruházások 0

Ingatlanok felújítása 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0

Felújítások 0

Költségvetési kiadások 4 132 782

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 4 132 782

Átlagos statisztikai állományi létszám

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
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Általános indokolás 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján 
a jegyző által a előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
képviselő-testületnek. 

Az önkormányzat költségvetését tartalmazó rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24-28 §-ai; 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 előírásainak megfelelő
tartalommal kell, hogy készüljön.

 Részletes indokolás 

Az 1–9. §-hoz és az 1–14. melléklethez 

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza. 

2-4.§-okhoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet Áht. és Ávr. mellékleteinek szerinti 
megnevezését tartalmazza. 

5-6.§-hoz

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatait, a rendelet költségvetési 
szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza. 

7-8.§-okhoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, felhatalmazásokat tartalmazza. 

9.§-hoz

E szakasz a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-6/2023.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB 

 

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

Előterjesztő: 
Bencze Péter 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 önkormányzati rendelet 
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 javaslatot lehet kérni: 

a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, 
b) a képviselő-testület bizottságaitól, 
c) a jegyzőtől, 
d) a polgármester által meghatározott szervektől, 
e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól 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 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. 
 
Vadna, 2023.02.02. 
          Bencze Péter s.k. 
             polgármester 

 
 

 
 

 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 

V a d n a  k ö z s é g  Ö n k o r má n y z a t a  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  
/ 2 0 2 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  

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

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 



Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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 14. (kedd) 14:00 óra 

 
Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetést megalapozó 
döntésekre: 

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

költségvetési hozzájárulás biztosítására. 

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

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

1.3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 
alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-

hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési fedezet 
meghatározására. 

1.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek, egyházak 2023. évi 
támogatásának megállapítására. 

1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 
2023. évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. 

Rendeletalkotás. 
Bencze Péter írásban 
polgármester 

4.  

Javaslat az önkormányzat által biztosított intézményi 
gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási 

önköltségének megállapítására és a térítési díjainak 
felülvizsgálatára. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 



5.  Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

6.  
Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

7.  Javaslat az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervére. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

8.  
Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba-vételéről. 

Biz.elnöke szóban 

 

 
 

III.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. április 25. (kedd) 14:00 óra 

 
Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolója Vadna községben végzett 2022. évi 

tevékenységéről. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
A 2022. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység 

átfogó értékelése 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  
Beszámoló a falugondnoki szolgáltatás 2022. évi 

működéséről. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

 

 

 

 

IV.  
Az ülés tervezett időpontja: 2023. május 23. (kedd) 14:00 óra 

 
Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója, 

zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. 
Bencze Péter írásban 
polgármester 

3.  A 2022. évi ellenőrzési jelentés. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  
Javaslat a 2022. év folyamán önkormányzati 

támogatásban részesített civil szervezetek támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

5.  
Javaslat beiskolázási támogatások megállapítására a 

2023/2024. tanévre. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

 
 
 



 

V.  

Az ülés tervezett időpontja: 
Helye 

2023. május 25. (szerda) 16:00 óra 
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. szeptember 12. (kedd) 15:00 óra 
 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  
Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására 
Bencze Péter írásban 
polgármester 

2.  
Tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről. 
Bencze Péter írásban 
polgármester 

3.  
Javaslat időskorúak támogatása 2023. évi összegének 

megállapítására. 
Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

4.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázati rendszer 2024. évi fordulójához való 

csatlakozásra. 

Bencze Péter 
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. november 30. (csütörtök) 15:00 óra 
 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  

Javaslat a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által 
biztosított közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az 
alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2024. évi 

megállapítására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

2.  Javaslat a 2024. évi ellenőrzési tervre.  Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

3.  

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

benyújtására. 

Bencze Péter 
polgármester 

írásban 

 
 
 
IX.  

Az ülés tervezett időpontja: 2023. november 30 (csütörtök) 16:00 óra 
Közmeghallgatás 

Napirend 
sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 

Előterjesztés 
módja 

1.  Beszámoló az önkormányzat 2022. évi tevékenységéről. Bencze Péter szóban 
polgármester 

2.  
Tájékoztatás a 2023. évi feladatokról, fejlesztési 

elképzelésekről 
Bencze Péter 
polgármester 

szóban 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-7/2023.      MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

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

 

Előterjesztő: 
Bencze Péter  A döntés formája: 
polgármester  határozat 

Előterjesztést 
készítette: 

 Dr. Herczeg Tibor  

 jegyző 
címzetes főjegyző 

Szavazás módja: 

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)módosítása értelmében (1.§ f.pont) 
a törvény hatálya „a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki.” 

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

alapszabadság:      25 nap 
pótszabadság:     14 nap 
gyermek után járó pótszabadság:    0 nap 
előző évben ki nem vett szabadság:    7 nap 
 
Összesen:      46 nap 
 
 

A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése 
 

Hónapok megnevezése Szabadság időtartama 
Szabadságon töltött 
munkanapok száma 

Január 30-31. 2 

Február 1-3. 3 

Március 16-17. 2 

Április 11-14. 4 

Május 30-31. 2 

Június 1-2. 5-9. 7 

Július 17-21. 5 

Augusztus 14-18. 5 

Szeptember 11-15. 5 

Október 12-13. 2 

November 2-3. 2 

December 20-22. 27-29. 7 

Összesen                    46 nap 46 nap 

 
 

 
Vadna, 2023.02.02. 
 
         Bencze Péter 
         polgármester 
 



 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 

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

a  po lgármes te r  202 3 .  év i  szabadságolás i  ü temtervének 
jóváhagyásáról  

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2023. 
évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 



 

ELŐTERJESZTÉS 

VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2023. FEBRUÁR 14-I 

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE 

IKT. SZ: VAD/29-9/2023.                MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB 

 

 
VIII. N A P I R E N D 

 

Tárgy: Indítványok, javaslatok 

8.1. Javaslat a 2023-2027-es időszakban, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület a LEADER tervezési 
területhez kapcsolódó csatlakozásra. 

 
 

Előterjesztő: 
Bencze Péter A döntés formája: 

polgármester határozat 

 

Előterjesztést 
készítette: 

  

Leader 
munkacsoport 

 

Melléklet: 1.sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 
   Egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület benyújtotta a KAP Stratégiai Terv keretében induló új 
LEADER program vonatkozásában a Helyi Fejlesztési Stratégia első verzióját. A fejlesztési 
forrásokról később kapunk döntést az Agrárminisztériumtól, de a forráselosztáshoz szükséges a 
Helyi Fejlesztési Stratégia terve.  

A Tervezést Koordiánló Csoport megvitatta a reálisan szóbajöhető fejlesztési irányokat, főbb 
paramétereket a 2014-2020-as LEADER pályáztatás tapasztalatait is figyelembe véve. A kijelölt 
irányok alapján megkezdődhetett a térségi projekt ötletek gyűjtése. 

Tervezést Koordináló Csoport tagjai: 

- Bodnár-Pásztor Edina – egyéni vállalkozó 

- Lukács Attila – Hunor Lovas Sport és Szabadidős Közhasznú Egyesület 

- Bencze Péter- Vadna Község Önkormányzata 

- Béres Lászlóné- Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület 

- Csordás Józsefné- egyéni vállalkozó 

- dr. Harcsa Attila- Szendrői Gazdaság Kft. 

- Molnár Zoltán- Perkupa Község Önkormányzata 

- Szaniszló János- Szendrő Város Önkormányzata 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésénél kiemelt szempont, hogy olyan fejlesztési elképzelések 



támogathatóak LEADER forrás keretében, melyet más Európai Uniós Alap nem támogat és a 
kisléptékű, közösségi célú, alulról jövő kezdeményezéseket lehet támogatni.  
 
A tervek alapján az alábbi tématerületeken nyílhatnak pályázati lehetőségek az önkormányzatok és 
civil szervezetek részére:  
 
1.) Települések közötti együttműködés megerősítését szolgáló, helyi hagyományokat 

középpontba állító rendezvények, fesztiválok és táborok megrendezésének támogatása  

A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a korábbi LEADER program keretében is nagy hangsúlyt fektetett a 

településeken az együttműködéseket erősítő rendezvények kisléptékű támogatására. Támogatható több település 

együttműködésével megvalósuló rendezvények megvalósítása.  

 
2.) Településarculatok turisztikai célú fejlesztése az idegenforgalmi vonzerő növelése 

és kapcsolódó szolgáltatások bővítése érdekében 

 

Településképet javító utcatáblák, tájékoztató táblák, padok, okospadok telepítése.  A helyi gazdasági környezet 
fejlesztése és életminőség javítása érdekében a települési újságok, helyi rádió és televíziós programok, valamint web 
alapú média kialakítása, fejlesztése, színvonaluk javítása.  

 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat javaslom az 
önkormányzat csatlakozását a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a 
LEADER tervezési területéhez. 
 

 

Vadna, 2023. 02. 07.  

Bencze Péter 
polgármester 



Határozati javaslat: 
 
 

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

a  2023 -2027 -es  időszakban,  a  Borsod-Torna -Gömör  Egyesü le t  a  
LEADER te rvezés i  te rü le t éhez  va ló  csa t lakozás ró l  

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023-2027-es időszakban is 
csatlakozik a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tervezési területéhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok aláírására 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 




