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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya a koronavírus járvány miatt, 2020. március 11. napján veszélyhelyzetet
hirdetett ki (40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet).
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja.
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának és a Miniszterelnökség területi
közigazgatásért felelős államtitkárának közös állásfoglalása szerint:

„Álláspontunk szerint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
általános szabályai szerint a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság által átruházott hatáskörben
hozott döntéseket lényegében korlátozás nélkül bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog
természetesen a veszélyhelyzet megszünését követően is rendelkezésre áll. A képviselő-testület döntheti el,
hogy mely polgármesteri döntéseket helyez hatályon kívül, illetve melyeket hagy meg változatlanul.
Természetesen a rendeletek módosítása esetén indokolt, hogy ezekről a képviselő-testület feltétlenül döntsön
(az általános jogelvek tiszteletben tartásával) abban az esetben is, ha a polgármester döntését változatlan
formában be kívánja nyújtani. Jelezni kívánom, hogy a képviselő-testület felülvizsgálati jogkörének
visszamenőleges hatálya nincs.”

A polgármesternek a veszélyhelyzet időtartama alatt tehát egyrészt el kellett látnia a polgármesteri
tisztségből adódó „általános” feladatait, melyek mellett kiemelt figyelmet kellett fordítania a
biztonságos, hatékony, összehangolt védekezés megvalósítása érdekében a járványhelyzettel
kapcsolatos intézkedések meghozatalára azok foganatosítására, valamint a képviselő-testület
feladat- és hatáskörét gyakorolva kellett döntéseket meghoznia.
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm.
rendelet 2020. június 18-ával szüntette meg a veszélyhelyzetet.
1.A polgármester képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott döntései
A polgármester 2020. március 11. és 20201. június 18-a között 33 db határozatot hozott és 8 db
önkormányzati rendeletet alkotott.
A meghozott határozatok törvényességi felügyeletét a megyei kormányhivatal, továbbá az
önkormányzati rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján
a megyei kormányhivatal, továbbá a Kúria látta el. A polgármesteri döntéseket – a képviselőtestületi ülésekről készülő jegyzőkönyvekkel megegyező módon – meghozataluktól számított 15
napon belül a Kormányhivatal részére, a Nemzeti Jogszabálytár TFÍK felületén meg kellett küldeni.
A polgármester által alkotott önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytárban legkésőbb a
kihirdetésüket követő munkanapon közzétételre kerültek.
A
polgármester
döntései
az
önkormányzat
hivatalos
honlapjára
(http://vadna.hu/pmintezkedesek.php) feltöltésre kerültek, az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény előírásainak megfelelően.
A polgármester a döntéseit – bár arra jogszabály nem kötelezte – legtöbb esetben a képviselőkkel
történt előzetes egyeztetést követően hozta meg, illetve a döntésekről a képviselők valamennyi
esetben utólag értesültek, értesülhettek.
A polgármester döntéseit vagy jogszabályi kötelezésen alapuló határidők betartása, vagy
helyben felmerült igények alapján hozta meg, az önkormányzati működés biztosítása érdekében.
1.1. A polgármester által kiadott önkormányzati rendeletek:
4/2020 (03.27.)

A gyermekétkeztetésről szóló 2/2016.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A térítési díj szedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

5/2020 (03.27.)

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A térítési díj szedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

6/2020 (04.16.)

A településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya (a
továbbiakban: Hatósági Főosztály) a BO/13/03950-1/2019. iktatószámú
levelében, szakmai segítségnyújtással és javaslattétellel élt az
önkormányzatok felé, a településképvédelmi rendeletek felülvizsgálata
tárgyában.

Az önkormányzat megbízásából eljáró főépítész jogszabályi megfelelőség,
szakmai szempontok, és a vélemények (valamennyi vélemény elfogadásra
került) alapján a TVR-t módosító rendelet-tervezetet készítette el.
7/2020 (05.20.)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II:28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a
polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és
kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A rendelet módosítására ennek megfelelően került sor.

8/2020 (06.02.)

A 2019. évi zárszámadásról
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ (1)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2019. évi
zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2020. május 31-ig hatályba
lépjen.
A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú
szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bek-e szerint:
„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre
vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a
zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy
az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba
lépjen.” Ezen rendelkezés lehetővé teszi, hogy a polgármester a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján elfogadja az önkormányzat 2019. évi
zárszámadási rendeletét.
A zárszámadási rendelet megalkotására ennek megfelelően került sor.

9/2020 (06.02.)

A közművelődésről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya (a
továbbiakban: Hatósági Főosztály) a BO/13/02021-1/2020. iktatószámú
levelében, szakmai segítségnyújtással és javaslattétellel élt az
önkormányzatok felé, a helyi közművelődési rendeletek felülvizsgálata
tárgyában.
A Kormányhivatal javaslattétele szerint, az önkormányzatoknak a
felülvizsgálat elvégzését, annak alapján – szükség szerint – a hatályos
rendelet módosításának, vagy új rendelet alkotását úgy kell elvégezniük,
hogy annak alapján a képviselő-testület a döntést legkésőbb 2020. május 31ig meghozza.
A rendelet megalkotására ennek megfelelően került sor.

10/2020 (06.08.)

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A térítési díj szedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza, az Áfa tv.
módosulásával összhangban.

11/2020 (06.08.)

A gyermekétkeztetésről
rendelet módosításáról

szóló

2/2016.(III.30.)

önkormányzati

A térítési díj szedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza, az Áfa tv.
módosulásával összhangban.
A rendeletek – módosító rendeletek esetében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alaprendeletek is – elérhetők az önkormányzat honlapján (http://vadna.hu/rendeletek.php)
Fentiek alapján kezdeményezem a polgármester által, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
felhatalmazása alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III.
11.) Korm. rendeletre – a képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, alkotott
önkormányzati rendeletek változatlan tartalmú hatályban tartását, az előterjesztés mellékletét
képező 1. sz. határozati javaslat szerint.
1.2. A polgármester által hozott határozatok:
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
1/2020.(III.24.)
határozata
az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a polgármester jóváhagyta. A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve
nem tartalmaz a Kbt. hatálya alá eső közbeszerzési kötelezettséggel terhelt árubeszerzést,
szolgáltatás megrendelést, építési beruházást.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
2/2020.(III.24.)
határozata
a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének
megállapításáról
A polgármester gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2020. évre érvényes
szolgáltatási önköltségét 1.198 Ft/ételadag összegben állapította meg. A döntést a Gyvt. 147. § (3)
bekezdése szerint a tárgyév április elsejéig kellett meghozni.
Vadna
község
Önkormányzata
határozata
az
étkeztetés
megállapításáról

Polgármestere
szolgáltatási

3/2020.(III.24.)
önköltségének

A polgármester szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 62.§
(1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2020. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 977
Ft/ételadag összegben állapította meg. A döntést a Szt.115. § (1) bekezdése szerint a tárgyév április
elsejéig kellett meghozni.

Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
4/2020.(III.24.)
határozata
a
„Helyi
termékértékesítést
szolgáló
piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP67.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából
megvalósítandó Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás
megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó Vadna
Községi Konyha felújítás építési beruházás megvalósításához az ajánlattételbe bevonandók körét a
polgármester alábbiak szerint határozta meg:
Minerva Lux Kft
3700 Kazincbarcika Csokonai út 28 Fsz/2.
Sajóvölgyi Kft
3700 Kazincbarcika Kis Köz 6.
"N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
A polgármester a Képviselő-testület a 20/2020. (II.11.) határozatát visszavonta, az abban megjelölt
ajánlattevői kör visszalépése miatt.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
5/2020.(III.24.)
határozata
az
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatása
jogcímű,
449851
igénylésazonosítójú
pályázat
támogatásából a Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás
megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.3.
pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű 449851
igénylésazonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, Vadna Községi Konyha felújítás
építési beruházás során, az ajánlattételbe bevonandók körét a polgármester az alábbiak szerint
határozta meg:
Minerva Lux Kft
3700 Kazincbarcika Csokonai út 28 Fsz/2.
Sajóvölgyi Kft
3700 Kazincbarcika Kis Köz 6.
"N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
A polgármester a Képviselő-testület a 21/2020. (II.11.) határozatát visszavonta, az abban megjelölt
ajánlattevői kör visszalépése miatt.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
6/2020.(III.24.)
határozata
a Református Egyház 2020. évi működésének
támogatásáról szóló 7/2020.(II.11.) határozat módosításáról
A polgármester a Képviselő-testület Református Egyház működésének támogatásáról szóló
7/2020. (II.11.) szóló határozatát, az abban szereplő adminisztratív hiba miatt, - összhangban az

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletben
biztosított előirányzattal – az alábbiak szerint módosította:
Vadna Község Önkormányzata a Református Egyház működéséhez, a 2020. évi költségvetése
terhére, 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A határozat egyéb részei változatlanul hatályban maradtak.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
7/2020.(III.24.)
határozata
a
„Magyar
Falu
Program
keretében
az
„Önkormányzati
tulajdonú
utak
felújítása”,
MFP-ÖTU/2019
kódszámú
alprogram
támogatásából
megvalósuló
építési
beruházáshoz az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”,
MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogram támogatásából megvalósítandó beruházáshoz (Árpád
fejedelem, István király és Mátyás király utcák felújítás), a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű
– ajánlatot tevő Dinamikus Útépítő Kft-t (3752 Galvács, Bereg út 10.) bízta meg a kivitelezői
feladatok ellátásával, bruttó: 27 719 309 Ft összegű vállalkozói díjon. A beruházás megvalósítására
a vállalkozási szerződés a Dinamikus Útépítő Kft-vel megkötésre került.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
8/2020.(04.06.)
határozata
a
„Helyi
termékértékesítést
szolgáló
piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP67.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából
megvalósítandó
Vadna
községi
Konyha
felújítása
építési
beruházáshoz az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó
beruházáshoz, a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű - ajánlatot az "N & N" Profi Ipari,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft-t (3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.) - bízta meg a kivitelezői feladatok
ellátásával, bruttó: 14 517 233.- Ft összegű vállalkozói díjon. A beruházás megvalósítására a
vállalkozási szerződés az "N & N" Kft-vel megkötésre került.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
9/2020.(04.06.)
határozata
az
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatása
jogcímű,
449851
igénylésazonosítójú
pályázat
támogatásából,
a
Vadna
községi
Konyha
felújítása
építési
beruházáshoz az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.3.
pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű 449851
igénylésazonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó Vadna Községi Konyha felújítás
építési beruházáshoz, a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű - ajánlatot az "N & N" Profi Ipari,
Kereskedelmi, Szolgáltató Kft-t (3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.) - bízta meg a kivitelezői feladatok
ellátásával, bruttó: 13 254 841.- Ft összegű vállalkozói díjon. A beruházás megvalósítására a
vállalkozási szerződés az "N & N" Kft-vel megkötésre került.

Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
10/2020.(04.06.)
h a t á r o z a t a a M a gy a r F a lu P rogra m ke re té be n a z „Orv os i e s z köz ” c ímű
a lprogra m ba n, pá ly á z a t be ny újtá s á ról
A polgármester pályázat benyújtásáról döntött a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi
eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogramban, a háziorvosi, illetve a védőnői
feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzésére.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
10/2020.(IV.6.)
határozata a falugondnoki szolgáltatás szakmai programjáról
A polgármester a Képviselő-testület, a Vadna község Önkormányzata által indítani és fenntartani
kíván falugondnoki szolgáltatás 69/2019.(IX.19.) határozatával jóváhagyott szakmai programjának
módosításáról döntött, - a szolgáltatás nyilvántartásba vételi eljárása során, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának szakértői véleménye alapján - a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai program kiadásával.
Vadna
község
Önkormányzata
határozata
az önkormányzat
programjáról

Polgármestere
11/2020.(IV.6.)
2020-2024. közötti gazdasági

A polgármester a Képviselő-testület - az önkormányzati ciklus idejére, a 2020-2024. közötti évekre
szóló - Gazdasági Programját kiadta. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. § (5) bek-e szerint a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
alakuló ülése 2019. október 22-én volt.
Vadna
község
Önkormányzata
határozata
közalkalmazotti
falugondnoki munkakörbe

Polgármestere
jogviszony

16/2020.(V.4.)
létrehozásáról,

A polgármester a Képviselő-testület a falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat
elbírálásáról szóló 17/2020.(II.11.) határozata 4. pontjában meghatározottak szerint, a pályáztatási
eljárásban érvényesnek minősített pályázók közül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdés b) pontja alapján – újabb pályáztatás nélkül - 2020. május 4i hatállyal, határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszony létrehozásáról döntött.
A falugondnok illetménye és juttatásai a Kjt. vonatkozó rendelkezései, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
alapján kerültek megállapításra.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
12/2020.(V.4.)
határozata
a M a gy a r F a lu P rogra m ke re té be n a z „Óv oda i
já ts z óudv a r é s köz te rüle ti já ts z óté r fe jle s z té s e ” c ímű a lprogra m ba n,
pá ly á z a t be ny újtá s á ról
A polgármester pályázat benyújtásáról döntött a Magyar Falu Program keretében, az „Óvodai
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” MFP-OJF/2020 kódszámú alprogramban, a Vadna
261/2. hrsz., Vadna Kassai u.38. sz. alatti ingatlanon óvodai játszótér fejlesztésének támogatására.
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg.

Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
13/2020.(V.4.)
határozata
Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza
- Vadna - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó
Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális
Központ Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) társulási tanácsa elnöke
kezdeményezte - a járványügyi feladatellátásra tekintettel - a házigondozó részére nettó 100.000 Ft
összegű jutalom biztosítását. A Társulás többi önkormányzata polgármeserének a véleményét is
megismerve a polgármester úgy döntött, hogy a Társulás által fenntartott Nappali Szociális
Központ, Társulási Tanács által elfogadott 2020. évi költségvetésének végrehajtásához, Vadna
Község Önkormányzata részéről, további önkormányzati finanszírozást biztosítani nem kíván helyi
hatáskörű bérpolitikai intézkedés (jutalmazás) végrehajtására.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 14/2020.(V.4.)
határozata
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, külterületi helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek
beszerzése támogatásától való elállásról
A polgármester a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és
munkagépek beszerzése című pályázati felhívás alapján, a 1826800210 projektazonosítójú
támogatási kérelemre biztosított támogatástól, az annak terhére Bánhorváti és Nagybarca községek
önkormányzataival konzorciumi együttműködés keretei között megvalósítandó beruházástól való
elállásról döntött, mivel a pályázatot – a pályázati támogatás és a vállalt saját forráson felüli, további
jelentős mértékű finanszírozási igény miatt – az önkormányzat forrás hiányában megvalósítani nem
tudja.
A döntésről a projektmenedzseri feladatokat ellátó KBTF Kft tájékoztatása megtörtént, az irányítóés támogató hatóságnál a lemondással összefüggő eljárás lefolytatása végett.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 15/2020.(V.4.)
határozata
a falugondnoki tevékenység tevékenységnaplóban
történő dokumentálása szabályairól
A polgármester engedélyezte a Vadna község Önkormányzata által fenntartott falugondnoki
szolgáltatás működése során, a falugondnok tevékenységének - a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 39. § (4) bek-e szerinti – tevékenységnaplóban történő dokumentálása folyamán, a
tevékenységnapló szolgáltatást igénybe vevők általi aláírásának mellőzését.
Vadna
község
Önkormányzata
Polgármestere
21/2020.(V.20.)
határozata
e ls őké nt la ká s hoz j utók tá moga tá s á na k me gá lla pítá s á ról
A polgármester Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásról
szóló 16/2004.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján, elsőként lakáshoz jutók támogatására való
jogosultságról döntött, az Mötv. zárt ülésre vonatkozó szabályai szerint.

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 17/2020.(V.20.)
h a t á r o z a t a a B á nhorv á ti Óv oda fe nnta rt ó Ön kormá ny z a ti T á rs ulá s
me gs z ünte té s é ről
A polgármester figyelemmel a Képviselő-testület 25/2020. (II.20) határozatában foglaltakra –
melyben a képviselő-testület a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból
(továbbiakban: Társulás) való kiválásról döntött -, valamint a Társulásban részt vevő
önkormányzatok – Bánhorváti, Nagybarca, Mályinka községek önkormányzatai – a Társulás
megszüntetéséről szóló döntéseire; Vadna község Önkormányzata részéről, a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás 2020. augusztus 30. napjával történő megszüntetéséről
döntött, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében
foglaltakra tekintettel.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 18/2020.(V.20.)
határozata
a
V a dna
K öz s é gi
K ony ha
köl t s é gv e té s i
s z e rv
me gs z ünte té s é ről
A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 11. § (3) bekezdése
alapján, a Vadna Községi Konyha (székhely: 3636 Vadna, Kassai út 38.; törzskönyvi azonosító
szám: 836977) – továbbiakban: megszűnő költségvetési szerv - beolvadással megvalósuló,
jogutódlással történő megszűnéséről döntött, 2020. augusztus 30. napjával.
A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorváti
Szivárvány Óvoda-bölcsőde (székhely: 3642 Bánhorváti Ifjúmunkás út 1.) köznevelési
intézményből kiválással 2020. augusztus 31. napjával létrejövő, Vadna község Önkormányzata
Képviselő-testülete által alapított óvoda köznevelési intézmény, költségvetési szerv (továbbiakban:
jogutód költségvetési szerv) lesz.
A megszűnő költségvetési szerv közfeladatait, a jogutód költségvetési szerv látja el, az alábbiak
szerint:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a)
bekezdés alapján gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés alapján intézményi gyermekétkeztetés.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b)
pontja alapján étkeztetés.
A megszűnő költségvetési szerv Áht. 11. § (7) bek-e szerinti megszüntető okiratának kibocsátásáról
2020. július 15-ig kell döntést hozni, melyet követően haladéktalanul kezdeményezni kell a kincstári
törzskönyvi nyilvántartásban az annak törlésére irányuló eljárást.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 19/2020.(V.20.)
határozata
óv oda köz ne v e lé si inté z mé ny köl ts é gv e té s i s z e rv
a la pítá s á ról
A polgármester z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bek. b) pontja és
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 2. § (4) bekezdése alapján –
figyelemmel az Áht. 11.§ (3) és (3a) bek-iben és a Köznev.tv. 84. § (7) bek-ben foglaltakra –
a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde (székhely: 3642
Bánhorváti Ifjúmunkás út 1.) köznevelési intézményből kiválással létrejövő, a Köznev.tv. 7. § (1)
bek a) pontja szerinti óvoda köznevelési intézmény költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési
szerv) alapításáról döntött, 2020. augusztus 31. napjával.
A költségvetési szerv székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 38.

A költségvetési szerv közfeladata a Köznev.tv. 4.§ 14a. a) pontjában meghatározott óvodai nevelés;
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.
és 8. pontja alapján óvodai ellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdés alapján
gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés alapján intézményi gyermekétkeztetés. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján
étkeztetés.
A költségvetési szerv jogelődje a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorváti Szivárvány Óvodabölcsőde köznevelési intézmény, valamint a 2020. augusztus 30. napjával beolvadással megszűnő
Vadna községi Konyha.
A költségvetési szerv Áht. 8/A. §-a és a Köznev.tv. 21. § (2) bekezdése szerinti alapító okiratának
kibocsátásáról 2020. július 15-ig döntést kell hozni és azt követően haladéktalanul kezdeményezni
kell a kincstári törzskönyvi nyilvántartásban az annak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást.
A döntést a Köznev.tv. 84. § (7) bek-e alapján, május utolsó munkanapjáig meg kellett hozni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 20/2020.(V.20.)
határozata
a B á nhorv á ti Óv od a fe nnta rtó Ö nkor m á ny z a ti T á rs ulá s
me gs z ünte té s é ről r e nde lke z ő me gá lla p odá s ról
A polgármester a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
rendelkező megállapodást elfogadta, melynek aláírására sor került.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 22/2020.(VI.02.)
határozata
óvoda
intézményvezetői
beosztás
betöltésére
irányuló pályázati eljárásról
A polgármester a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban
Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a Kjt.20/B §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Köznev.tv.) 67. § (7) bekezdése alapján,
nyilvános pályázatot hirdetett, a 2020. augusztus 31. napjával, 3636 Vadna Kassai u.38. sz. alatti
székhellyel létrejövő, a Köznev.tv. 7. § (1) bek a) pontja szerinti óvoda köznevelési intézmény
intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 31. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. július 15.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
határozata
a 2 0 1 9 . é v i e lle nőrz é s i je le nté s ről

23/2020.(VI.2.)

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
A polgármester a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) alapján a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést jóváhagyta. A Korm. rendelet szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, a
tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell jóváhagyásra a képviselőtestület elé terjeszteni.

Vadna község Önkormányzata Polgármesterének
határozata
a z önkormá ny z a t gy e rme kj ól é ti é s
fe la da ta ina k 2 0 1 9 . é v i e llá tá s á na k á tfogó é rté ke lé s é ről

24/2020.(VI.2.)
gy e rme kv é de lmi

A polgármester az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi
ellátásának átfogó értékeléséről - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
XXXI. tv. (Gyvt.) (6) bekezdése alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. mellékletének szempontrendszere
szerint - készült átfogó jelentést jóváhagyta. A Gyvt. 96.§ (6) bekezdése szerint az átfogó értékelést
minden év május 31-ig kell elkészíteni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 25/2020.(VI.02.)
határozata
a V a dna K öz s é gé rt A la pítv á ny 2 0 1 9 . év i önkormá ny z a ti
tá moga tá s fe lha s z n á lá s á na k e ls z á molás á ról
A polgármester a Képviselő-testület 10/2019. (II.12.) határozatával, a Vadna Községért Alapítvány
működéséhez, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosított 6.101.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a
támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az
Önkormányzat és az Alapítvány között létrejött megállapodásban rögzítettekre – elfogadta. A
megállapodás 6. pontja szerint az elszámolást az önkormányzati költségvetési beszámoló
(zárszámadás) elfogadásakor kell teljesíteni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 26/2020.(VI.02.)
határozata
a V a dna i P olgá rőr B űnme ge lőz é s i é s Önv é de lmi
E gy e s üle t 2 0 1 9 . é v i önkor má ny z a ti tá moga tá s fe lha s z ná lá s á na k
e ls z á molá s á ról
A polgármester a Képviselő-testület 9/2019. (II.12.) határozatával, a Vadnai Polgárőr
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az önkormányzat 2019. évi költségvetése
terhére biztosított 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és
pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának
részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásban
rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadta. A megállapodás 6. pontja szerint az
elszámolást az önkormányzati költségvetési beszámoló (zárszámadás) elfogadásakor kell teljesíteni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 27/2020.(VI.02.)
határozata
a R e formá tus E gy há z 2 0 1 9 . é v i önkormá ny z a ti tá moga tá s
fe lha s z ná lá s á na k e ls z á mol á s á ról
A polgármester a Képviselő-testület 11/2019. (II.12.) határozatával, a Református Egyház
működéséhez, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosított 100.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a
támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az
Önkormányzat és az Egyház között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete
szerint elfogadta. A megállapodás 6. pontja szerint az elszámolást az önkormányzati költségvetési
beszámoló (zárszámadás) elfogadásakor kell teljesíteni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 28/2020.(VI.02.)
határozata
a V a dna i Ős z iróz s ák Ny ugdíja s K lub Egy e s üle t 2 0 1 9 . é v i
önkormá ny z a t i tá m oga tá s fe lha s z ná lá sá na k e ls z á molá s á ról
A polgármester a Képviselő-testület 12/2019. (II.12.) határozatával, a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas
Klub Egyesület működéséhez, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosított 100.000

Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót –
figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól
az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a határozat
melléklete szerint elfogadta. A megállapodás 6. pontja szerint az elszámolást az önkormányzati
költségvetési beszámoló (zárszámadás) elfogadásakor kell teljesíteni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 29/2020.(VI.02.)
határozata
a K a z inc ba rc ika i M oz gá s korl á toz otta k E gy e s üle te 2 0 1 9 .
é v i önkormá ny z a ti tá moga tá s fe lha s z n á lá s á na k e ls z á molás á ról
A polgármester a Képviselő-testület 14/2019. (II.12.) határozatával, a Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére
biztosított 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi
beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a
határozat melléklete szerint elfogadta. A megállapodás 6. pontja szerint az elszámolást az
önkormányzati költségvetési beszámoló (zárszámadás) elfogadásakor kell teljesíteni.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 30/2020.(VI.02.)
határozata
a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási
mintaprogramban nagyértékű tárgyieszköz beszerzéséről
A polgármester a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági
programeleme támogatásának terhére – a rendelkezésre álló árajánlatok alapján - ,1 db Volkswagen
Amarok típusú használt gépjármű beszerzéséről döntött, 3.500.000 Ft vételáron, melyből 3.098.800
Ft a mezőgazdasági programelem előirányzatán belül áll rendelkezésre. A fennmaradó 401.200 Ftot az önkormányzat saját forrásként biztosítja, 2020. évi működési bevételei terhére.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 31/2020.(VI.02.)
határozata
óv oda i re ndkív ül i s z üne t me gs z ünte té s é ről
A polgármester a élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§-ában foglalt felhatalmazás alapján,
a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodájában 2020. március 16. napjától
kezdődően, határozatlan időre elrendelt rendkívüli szünetet – összhangban az óvodák és bölcsődék
újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében foglaltakkal – 2020. május 25-i hatállyal megszüntette.
Mivel a döntés meghozatalára a polgármester rendelkezett a Korm.rendeletek szerint hatáskörrel
nem a képviselő-testület, így annak meghozatalára nem a katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor.
Vadna község Önkormányzata Polgármesterének 32/2020.(VI.8.)
határozata
a
Vadna
Községi
Konyha
intézményvezetői
beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt az
intézményvezető megbízásáról
A polgármester a Képviselő-testület 87/2019.(XII.3.) határozatával meghirdetett, a Vadna Községi
Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelenségét

megállapította, mivel a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben (2020. május 31-ig) pályázat
nem érkezett a képviselő-testülethez.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A. § (1)
bekezdés d) pontja alapján – tekintettel arra, hogy 18/2020.(V.20.) határozatban foglaltak szerint a
Vadna Községi Konyha költségvetési szerv 2020. augusztus 30. napjával megszűnik – a Vadna
Községi Konyha intézményvezetői feladatinak ellátásával 2020. július 1-je és 2020. augusztus 30-a
közötti időszakra megbíztam, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő
élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

1. sz. Határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020.(VI…..) határozata
a veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által
alkotott önkormányzati rendeletekről
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a polgármester által, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján – tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a
képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, alkotott alábbi önkormányzati
rendeleteket, melyeket hatályukban változatlanul fenntart:
4/2020 (03.27.)

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

5/2020 (03.27.)

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

6/2020 (04.16.)

A településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020 (05.20.)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(II:28.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020 (06.02.)

A 2019. évi zárszámadásról

9/2020 (06.02.)

A közművelődésről

10/2020 (06.08.)

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

11/2020 (06.08.)

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

Felelős. polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. sz. Határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020.(VI…..) határozata
a veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által
hozott határozatokról
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a megismerte a polgármester által,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján – tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a
képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva hozott határozatokat, melyeket
hatályukban változatlanul fenntart.
Felelős. polgármester
Határidő: értelemszerűen

