ELŐTERJESZTÉS
VADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. FEBRUÁR 12-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

Ikt. sz: Vad/122-4/2020.

Mellékletek száma: ..db

II. NAPIREND
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetést megalapozó döntésekre.
2.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi
működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Előterjesztő:

A döntés formája:
Határozat

Bencze Péter
polgármester

Szavazás módja:
Minősített többség

Előterjesztést
készítette:

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
1.sz. Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!
Vadna községi Önkormányzat 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.
A Társulás kiadásaihoz igazodó, tervezett 2020. évi lakosság arányos „tagdíj” bevételi igény a
Társulás megállapodásának módosításakor (2020. január 1-jétől Ormosbánya székhellyel működik
a Társulás) készített kimutatás szerint 91.914 Ft.
Vadna önkormányzata részéről a Társulás 2020. évi működéséhez 92.000 Ft kiadási előirányzat
tervezésére került sor, az önkormányzati hozzájárulás teljesíthetősége érdekében.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat
jóváhagyását.
Vadna, 2020. 02.03.
Bencze Péter s.k.
polgármester
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Határozati javaslat:

/ 2 0 2 0 . ( … . . ) H a t á r o z a t A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési
hozzájárulás biztosításáról.
1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és
Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez
92.000 Ft kiadási előirányzatot tervez, az önkormányzati hozzájárulás teljesíthetősége
érdekében.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kazincbarcika és
Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási
megállapodásában foglaltak alapján biztosítja az 1. pont szerinti önkormányzati
finanszírozást, 2020. évi költségvetése terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2.2. Javaslat , a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali
Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2020. évi
működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Előterjesztő:

A döntés formája:
Határozat

Bencze Péter
polgármester

Előterjesztést
készítette:

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
1.sz. Határozati javaslat

Sajókaza önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Szavazás módja:
Minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 01.01-jétől, a Sajókaza községi
Önkormányzattal 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.”
A Társulás 2019. évi működéséhez az önkormányzat részéről finanszírozás nem történt, a
Társulási Tanács tárgybeli döntése alapján Vadna részéről a Társulás 2019. évi működéséhez
1.539.413 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani, a 2020. évi költségvetésben.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat
jóváhagyását.
Vadna, 2020. 02.03.

Bencze Péter s.k.
polgármester
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Határozati javaslat:

/ 2 0 2 0 . ( … . . ) H a t á r o z a t A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó
Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról.
Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány - Sajógalgóc Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ
Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) működéséhez szükséges
1.539.413 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2020. évi költségvetése terhére, a
Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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2.3. Javaslat az önkormányzat ás intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli
juttatásainak és bankszámla-hozzájárulásának 2020. évi megállapításához költségvetési fedezet
meghatározására.

Előterjesztő:

Bencze Péter
polgármester

Előterjesztést
készítette:

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

1.sz.

A döntés formája:
Határozat
Szavazás módja:
Egyszerű többség

Határozati javaslat

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 Községi Konyhán és az önkormányzat által foglalkoztatott egyéb közalkalmazottak
(karbantartó) részére az alábbi juttatási formákhoz javasolt a költségvetési fedezet biztosítása:
1. a.) A Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére, napi egyszeri meleg étkezés
(ebéd) igénybevételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 445
Ft/nap áfával).
b.) Egyéb közalkalmazottak részére 100.000 Ft/év összegű készpénz-juttatás cafetéria
biztosítása.
2.) A képviselő-testület 2019. évben 50.000 Ft összegű, egyszeri ruházati költségtérítés
kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A juttatáshoz a költségvetési
fedezet biztosítása 2020. évben is javasolt.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. §-ai szabályozzák a
béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. A béren kívüli juttatások
közterhei jelentősen módosultak, a legtöbb jövedelemként adózik.
A készpénz-juttatás, és az alkalmazotti étkeztetés és a ruházati költségtérítés is jövedelemként
adózik 2020. évben.
3.) A képviselő-testület 2019. évben bankszámla-hozzájárulás kifizetésére is biztosította a
szükséges költségvetési fedezetet.
A készpénz béren kívüli juttatás és a bankszámla-hozzájárulás biztosításához az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója részére, az önkormányzat 2020. évi költségvetésében fedezet
biztosítása szükséges.
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.
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A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb
1.000 forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes.
Fenti bérenkívüli juttatások biztosításához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója részére, az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat
jóváhagyását.
Vadna, 2020. 02.03.
Bencze Péter s.k.
polgármester
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Határozati javaslat:

/ 2 0 2 0 . ( … . . ) H a t á r o z a t Az önkormányzat és intézményei által
foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020. évi
megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.
1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési
rendeletében az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak
béren kívüli juttatásra a költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:
a.) A Vadna Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére, napi egyszeri
meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon.
(napi térítési díj összege: 445Ft/nap).
b.) Egyéb közalkalmazottak részére 100.000 Ft/év összegű készpénz-juttatás béren
kívüli juttatás biztosítása.
A készpénz-juttatás kifizetésére 2020. december hónapban kerül sor.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló és a
Vadna Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazottak részére, 50.000 Ft/fő
összegű ruházati költségtérítés juttatás folyósítására fedezetet biztosít a 2020. évi
költségvetési rendeletében.
A ruházati költségtérítés kifizetésére 2020. július hónapban kerül sor.
3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló és a
Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2020.
évre, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 58. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű
átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2020. december
hónapban kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2020. évi támogatásának megállapítására.
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.
Minderre tekintettel Vadna községben működő, illetve az önkormányzattal együttműködő
társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak 2020. évre, az
önkormányzat saját bevételei terhére:
Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület:
Vadna Községért Alapítvány:
Református Egyház támogatása:
Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület

100.000 Ft
6.101.000 Ft
200.000 Ft
….50.000 Ft

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete

20.000 Ft

Nagybarcai Sportegyesület

60.000 Ft

A támogatások sorában a legjelentősebb a Vadna Községért Alapítvány részére nyújtandó
nagyságrend, mely megegyezik a 2019. évre biztosított támogatással.
A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az
önkormányzat és a civilszervezetek az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást kötnek.
Minderre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti - támogatottankénti - határozati
javaslatok elfogadását.
Vadna, 2020.02.03.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:
1.
/ 2 0 2 0 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról.
Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadnai Polgárőr
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, a 2020. évi költségvetése
terhére, 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 napon belül
2.
/ 2 0 2 0 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi
működésének támogatásáról
Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadna Községért
Alapítvány működéséhez, a 2020. évi költségvetése terhére, 6.101.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 napon belül
3.
/2020.(II…..)Határozat
működésének támogatásáról.

A

Református

Egyház

2020.

évi

Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Református Egyház
működéséhez, a 2020. évi költségvetése terhére, 100.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól az Önkormányzat és az Egyház megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 napon belül
4.
/ 2 0 2 0 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub
Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról
Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Őszirózsák
Nyugdíjas Klub Egyesület működéséhez, a 2020. évi költségvetése terhére,
50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 napon belül

5.
/ 2 0 2 0 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak
Egyesülete 2020. évi működésének támogatásáról
Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete működéséhez, a 2020. évi költségvetése
terhére, 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 napon belül

6.
/ 2 0 2 0 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Nagybarcai Sportegyesület 2020. évi
működésének támogatásáról
Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagybarcai Sportegyesület
működéséhez, a 2020. évi költségvetése terhére, 60.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
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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MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3636 Vadna
Kassai u.25.) – képviseli: Bencze Péter polgármester – mint Támogató;
másrészről
a
………………………………………………………………képviseli:
……………………………….. – mint Támogatott között, az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételekkel, tekintettel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (a továbbiakban:
Áht) 48-52. §-aiban foglaltakra:
1.

Vadna
községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
…………………………………………… részére , egyedi döntésével, a /2020.(II…..) sz.
határozatával, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ../2020.(II…..)
rendeletében; az önkormányzat költségvetésében, a város- és községgazdálkodási
szolgáltatások/közművelődési
intézmények
működtetése
szakfeladaton,
…………………………..pénzeszköz
átadásra
biztosított
előirányzatot,
az……………………………2020. évi működési/felhalmozási költségeihez való
hozzájárulásként.

2.

Az önkormányzat által az 1. pont szerint biztosított …………………………..Ft
támogatási előirányzat teljes összege, vissza nem térítendő támogatásként kerül átadásra, az
…………………………… számára, a …………………………………….számú
bankszámlára történő átutalással, ………………………………részletekben, 2020.
…………………….-ig.

3.

Jelen megállapodás aláírásával a Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az
………………………………. az Áht. szerint átlátható szervezetnek minősül.
Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az ………………………………….. megfelel a
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, adó-, járulék- illeték- és vámtartozása,
illetve egyéb köztartozása, valamint működésével összefüggő semminemű tartozása nincs,
vele szemben az Áht. 48/B §-a szerinti kizáró ok nem áll fenn.

4.

A Támogatott képviselője kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmában, a támogatás
folyósítása és felhasználása során bekövetkező változásról haladéktalanul értesíti
Támogatót. A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy nyilatkozata
valóságtartalmának ellenőrzésére Támogató igazolások bemutatását kérheti.

5.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban felsorolt tartozása
keletkezik, azt haladéktalanul rendezni köteles, a már folyósított támogatás terhére. A
tartozás rendezéséig, az ezt tanúsító igazolás bemutatásáig Támogató a támogatás
folyósítását felfüggeszti, a tartozás rendezetlensége esetén megszünteti.

6.

A Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet
követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója
tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel, pénzügyi
bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását.

7.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a
beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles
rendelkezésre bocsátani. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás
évközi felhasználását megbízott munkatársa útján, folyamatosan ellenőrizheti.

8.

Az 5. pontban foglalt pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal,
szakmai beszámoló keretei között tájékoztatja Támogatót a támogatás felhasználásáról.

9.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszámolók elmaradása, Támogató általi el nem
fogadása, vagy az ellenőrzés akadályozása esetén, Támogató a támogatás folyósítását
felfüggeszti.

10.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén, a támogatás teljes összegét Támogatott részére visszafizetni köteles.

11.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen támogatás az
önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos
rendelkezései az irányadók, tekintettel az Áht-ban foglaltakra.
Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írják alá.
Vadna, 2020. …………….

____________________________________

__________________________________

Bencze Péter polgármester

…………………………

Támogató képviseletében

Támogatott képviseletében
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2.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2020. évi ellátására, költségvetési fedezet
biztosítására.
Előterjesztő:
Előterjesztést
készítette:
Melléklet:

Bencze Péter
polgármester

A döntés formája:
határozat

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
1. sz.
Határozati javaslat

Szavazás módja:
egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
Vadna Községi Önkormányzat 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.”
Vadna önkormányzatának fentiek szerint, az orvosi ügyeleti feladat-ellátáshoz 2020. évre 485.160
Ft hozzájárulást kell biztosítania.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat
jóváhagyását.
Vadna, 2020. 02.03.
Bencze Péter sk.
polgármester
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Határozati javaslat:
/2020.(……..) Határozat
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti
feladatok 2020. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról.
Vadna Községi Önkormányzat 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 2020. évi ellátására 485.160 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2020.
évi költségvetése terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

