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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány 2. hulláma miatt a 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött 2020. november 4-i hatállyal. A veszélyhelyzet
azóta folyamatosan fennáll (2. és 3. hullámra tekintettel), különböző jogszabályi rendelkezések
alapján (27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről; 2021. évi I. tv. a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről).
Várható megszűnése a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon. A
Kormány a veszélyhelyzetet fenti időpont előtt megszüntetheti.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1 §-ával, 2021. június 15-i hatályba lépéssel úgy rendelkezett, hogy „a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei
közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.”
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.
1.A polgármester képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott döntései
A polgármester 2020. november 4-e. és 2021. június 14-a között 60 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 azokat megalapozó előterjesztésekkel - 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:
14/2020. (XI.30.)

a közművelődésről szóló 9/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
a feladat-ellátás módjának változása – közművelődési megállapodásban
rögzítettek helyett saját fenntartású közösségi színtér – indokolta a
rendeletalkotást.

15/2020.(XI.30.)

a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény rendelkezési indokolták a rendeletalkotást.

1/2021.(II.16.)

a helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
rendelkezési indokolták a rendeletalkotást.

2/2021. (II.25.)

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet aktualizálását a magasabb szintű jogszabályoknak való
megfelelés biztosítása indokolta.

3/2021.(II.16.)

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
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.

4/2021.(V.12.)

a 2019. évi zárszámadásról szóló 8/2020. (VI.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
(Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018.
(XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2020. évben egyszeri lehetőséget biztosított az államháztartás
mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az
átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti
„fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető
maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az
Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi
igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció
végrehajtására.
A korrigált maradvány átvezetéséről az önkormányzat 2019. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása szükségessé
vált.

5/2021. (V. 12.)

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.)
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.

6/2021 (V.12.)

A 2020. 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.
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, a képviselő-testület 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:
51/2020.(XI.19.) határozat
a
felülvizsgálatának lehetőségéről

helyi

adó

rendeletek

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete által, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott önkormányzati rendeletekben
megállapított helyi adók rendszerének módosítását a polgármester nem tartotta indokoltnak. A
helyi adó rendeletek változatlanul hatályban maradtak 2021. évre.
52/2020.(XI.19.) határozat

s zociális tüzelőanyag bes zerzés éről

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló belügyminiszteri döntés alapján, az Északerdő Zrt. (3525 Miskolc, Deák
Ferenc tér 1.). árajánlatát – 16.000 Ft/ m3 +áfa – a polgármester elfogadta és az 1.971.040 Ft értékű
- az 1.847.850 Ft összegű állami támogatás saját forrás növelt mértékéig - 97 m3 keménylombos,
vastag tűzifa beszerzéséről döntött.
A tűzifa mennyiség 369.570 Ft összegű szállítási költsége – a támogatási feltételeknek megfelelően
– Vadna község Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére került biztosításra.
53/2020.(XI.19.) határozat
Vadna község Önkormányzata 2021 2024. időszakára vonatkozó stratégia ellenőrzési tervéről
Vadna község Önkormányzat 2021-2024. időszakra vonatkozó stratégia ellenőrzési tervét a
polgármester jóváhagyta.
54/2020.(XI.19.) határozat

a 2021. évi ellenőrzési tervről

Vadna község Önkormányzat ellenőrzési tervét 2021. évre, a polgármester jóváhagyta.
55/2020.(XI.19.) határozat
megszüntetéséről

a

közművelődési

megállapodás

Vadna Községért Alapítvány Kuratóriumának kezdeményezését, mellyel Vadna község
Önkormányzata és a Vadna Községért Alapítvány között 2017. 02.14-én létrejött közművelődési

megállapodás közös megegyezéssel, 2020. december 31-ével történő megszüntetését
kezdeményezte a polgármester elfogadta és hozzájárult a közművelődési megállapodás 2020.
december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
56/2020.(XI.19.) határozat a
módosításáról

közösségi

színtér

elnevezésének

Vadna község Önkormányzata képviselő-testület a 32/2007. (VI.18.) határozatát módosítva, a helyi
közművelődési feladatellátást biztosító közösségi színtér elnevezését, a polgármester Göőz Pál
Művelődési Ház Közösségi Tér névre módosította.
57/2020.(XI.19.) határozat
létrehozásról

közművelődési szakember álláshely

A polgármester a 082092 közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
kormányzati funkción, 1 fő közművelődési szakember álláshely létrehozásáról döntött, 2021. január
1-jével.
58/2020.(XI.19.) határozat
Sajógalgóc-Vadna
települések
közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész
átadásának kezdeményezéséről
A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv) 101.§-a alapján – tekintettel a területszervezési eljárásról szóló 321/2012.
(XI.16.) Korm.rendeletben foglaltakra – kezdeményezte a Sajógalgóc község közigazgatási
területéhez tartozó, Vadna község közigazgatási területével határos, külterületi, lakatlan alábbi
ingatlanok (továbbiakban: területrész) átadását Vadna község részére:
Hrsz
Művelési ág
Terület (ha)
024/7
kivett feltöltött terület
4.0139
024/8
kivett tó
1.5573
A Mötv. 102.§-a alapján, a területrész átadását előkészítő bizottság összetételére javaslta, hogy
abban 1 fő Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, 1 fő Sajógalgóc község
Önkormányzata Képviselő-testülete és 1 fő a területrész tulajdonjogával bíró Common Ingatlan
Kft képviselője legyen. Vadna község Önkormányzata részéről a területrész átadását előkészítő
bizottságba megbízta Marinné Tóth Krisztina képviselőt.
59/2020.(XI.19.) határozat
a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha
által
biztosított,
gyermekalkalmazottiszociális
és
vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi
megállapításáról
A polgármester meghatározta az önkormányzat által fenntartott Vadnai Csodavár Óvoda és
Konyha által biztosított gyermek- szociális- és vendégétkeztetésre vonatkozó, 2021. január 1.
napjától érvényes nyersanyagnormákat, az élelmezésvezető javaslata alapján.
60/2020.(XI.19.) határozat
a
2021.
évi
járási
startmunka
közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló
kérelmek benyújtásáról
A polgármester a 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági, helyi
sajátosságokra épülő és szociális programelemeiben való részvételéről döntött, erre irányulóan
részletes kidolgozottságú támogatási kérelmeket nyújtott be.

61/2020.(XI.19.) határozat

szakács álláshely létrehozásról

A polgármester a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény, költségvetési
szervnél, 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción, 1 fő szakács
álláshely álláshely létrehozásáról döntött, 2021. január 1-jével.
62/2020.(XI.19.) határoz at
Bursa
Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

Hungarica

Felsőoktatási

A polgármester - a Mötv. 46.§ (2) bek. b. pontja szerint zárt ülés szabályai szerint - a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszer „A” típusú pályázata keretében a 2021. évre
3 fő pályázó, 10.000 Ft/hó összegű ösztöndíjtámogatásáról döntött.
63/2020.(XII.9.) határozat
közalkalmazotti
létrehozásáról, közművelődési szakember munkakörbe

jogviszony

A polgármester - a Mötv. 46.§ (2) bek. b. pontja szerint zárt ülés szabályai szerint - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (1) bekezdés szerint, a
kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a
alapján, pályáztatás nélkül – Marinné Tóth Krisztina 3636 Vadna, Szabadság tér 13. sz. alatti lakos,
mint munkavállaló és Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató között,
2021. január 1-jei hatállyal, határozatlan időre szóló, közalkalmazotti jogviszony létrehozásáról
döntött, nevezett közalkalmazotti kinevezésével.
Nevezett illetménye és juttatásai a Kjt. vonatkozó rendelkezései, valamint a kulturális tevékenységet
végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet alapján kerültek megállapításra.
64/2020.(XII.9.) határozat
az önkormányzat és intézményei
által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020.
évi
megállapításához
szükséges
költségvetési
fedezet
meghatározásáról szóló 4/2020.(II.11.) határozat módosításáról
A polgármester Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020.(II.11.) határozatát, az
önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020.
évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról, az alábbiak szerint
módosította:
Egyéb közalkalmazottak részére 20.000 Ft/év összegű készpénz-juttatás béren kívüli juttatás
biztosítására.
A készpénz-juttatás kifizetésére 2020. december hónapban kerül sor.
A közalkalmazotti jogviszony szünetelése esetén, a határozatban meghatározott 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 az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat által
fenntartott intézménynél (továbbiakban: önkormányzatnál) foglalkoztatott közalkalmazott a
tárgyévben legalább 6 havi jogviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál.
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.

65/2020.(XII.9.) határozat a
felülvizsgálatáról

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

A polgármester a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 89/2018.(XII.14.)
határozatával kiadott, a 2018-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP)
felülvizsgálva, megállapította, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP
IT) módosítása indokolt, mely módosításokat jóváhagyott, a HEP többi részének változatlanul
hagyásával.
1/2021.(I.20.) határozat
a2019.
évi
maradvány
2020.
évi
igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció
végrehajtásáról
A polgármester a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési
beszámolójában szereplő maradvány korrekcióját +567.280 Ft összeggel jóváhagyta. A 2019. évi
költségvetési maradvány helyes összege így: 183.713.002 Ft.
A korrigált maradvány átvezetéséről az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításának kezdeményezésével intézkedett.
2/2021.(II.15.) határozat a
Kazincbarcika
és
Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi működéséhez
költségvetési hozzájárulás biztosításáról
A polgármester a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2021. évi működéséhez 92.000 Ft kiadási előirányzat biztosításáról döntött az önkormányzat 2021.
évi költségvetése terhére., az önkormányzati hozzájárulás teljesíthetősége érdekében.
3/2021.(II.15.) határozat
a Dédestapolcsány - Sajógalgóc Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális
Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési
hozzájárulás biztosításáról
A polgármester a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna
Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) működéséhez,
1.558.335 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosításáról döntött, az önkormányzat 2021. évi
költségvetése terhére, a Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján.
4/2021.(II.15.) határozat az önkormányzat és intézményei által
foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2021. évi
megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda
és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak; a 066020 Város-,
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó; a
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati
funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok részére biztosítandó ruházati
költségtérítéshez 50.000 Ft+közterhei/közalkalmazott összegű költségvetési fedezetet
biztosításáról döntött.
A polgármester a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatottak,
valamint a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción
foglalkoztatott karbantartó; a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok
részére, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) étkezési napokon való igénybevételéhez a napi térítési
díj alapulvételével, 508 Ft/nap+közterhei/közalkalmazott költségvetési fedezetet biztosításáról
döntött.
A polgármester az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak részére, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2021.
évre, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámlahozzájárulást állapított meg.
5/2021.(II.15.) határozat a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési
Önvédelmi Egyesület 2021. évi működésének támogatásáról

és

A polgármester a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az
önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére, 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás
biztosításáról döntött.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az
Önkormányzat és az Egyesület megállapodást kötött.
6/2021.(II.15.) határozat
működésének támogatásáról

a

Református

Egyház

2021.

évi

A polgármester a Református Egyház működéséhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetése
terhére, 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az
Önkormányzat és az Egyesület megállapodást kötött.
7/2021.(II.15.) határozat a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2021.
évi működésének támogatásáról
A polgármester a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjasklub működéséhez, az önkormányzat 2021. évi
költségvetése terhére, 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az
Önkormányzat és az Egyesület megállapodást kötött.
8/2021.(II.15.) határozat a Nagybarcai
2021. évi működésének támogatásáról

Sportbarátok

Egyesülete

A polgármester a Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2021. évi
költségvetése terhére, 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntött.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az
Önkormányzat és az Egyesület megállapodást kötött.
9/2021.(II.15.) határozat a háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyeleti feladatok 2021. évi ellátásához költségvetési fedezet
biztosításáról
A polgármester 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 2021. évi ellátására 764.400 Ft önkormányzati finanszírozás
biztosításáról döntött, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.

10/2021.(II.15.) határozat az önkormányzat saját bevételeinek
adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

és

A polgármester 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
megállapította. Az Önkormányzat 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 tervezett.
11/2021.(II.15.) határozat a
Szuhakállói
Hivatal 2021. évi költségvetéséről

Közös

Önkormányzati

A polgármester a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését jóváhagyta
azzal, hogy az változatlan tartalommal épüljön be, a székhely - Szuhakálló község Önkormányzata
- 2021. évi költségvetési rendeletébe.
Egyetértett azzal, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a képviselő-testület
feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. tv. 61.§ (1) bekezdésében rögzítettekhez képest, az illetményalapot 46.380 Ft. összegben
állapítsa meg 2021. évre.
12/2021.(II.15.) határozat
illetménykiegészítéséről

a

köztisztviselők

2021.

évi

A polgármester a köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről szóló – a székhely
önkormányzat rendeletalkotási jogkörébe eső – rendelet-tervezetet megismerve, a rendelettervezetben foglalt szabályozással egyetértett.
13/2021.(II.15.) határozat
a Magyar Falu Program keretében az
„Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogram pályázatának
támogatásából megvalósítandó, a háziorv osi, illetve a védőnői
feladatellátáshoz
szükséges
eszközök,
bútorok
beszerzéséhez
ajánlatok elbírálásáról
A polgármester megállapította, hogy az „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogram
pályázatának támogatásából megvalósítandó, a háziorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz
szükséges eszközök beszerzéséhez a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű – ajánlatot a PlexCom-Medik Kft (3636. Sajógalgóc, Szent István tér 6.) - továbbiakban: ajánlattevő - nyújtotta be,
bruttó: 2.789.997 Ft összeggel. Így az eszközbeszerzés megvalósítás során a szállítói feladatok
ellátásával ajánlattevőt bízta meg, az arra vonatkozó szállítási szerződés megkötésével.
14/2021.(II.15.) határozat
képviselői
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

és

polgármesteri

A polgármester megállapítom, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek határidőben
eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
A benyújtott vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette, mellyel egyidőben a 2020. január 30-ai
vagyonnyilatkozat-tételi határidő előtti időszakra benyújtott vagyonnyilatkozatok visszaadásáról
intézkedett.

15/2021.(III.4.) határozat a
Dédestapolcsány-SajógalgócSajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ
Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali
Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló önkormányzati rendele t megalkotásához való
hozzájárulásról
A polgármester a Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali
Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) és fenntartott Sajókazai
Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testület általi
megalkotásához a rendelet-tervezet szerinti tartalommal hozzájárult.
16/2021.(III.4.) határozat
közbeszerzési tervéről

az

önkormányzat

2021.

évi

A polgármester az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, a határozat melléklete szerint
hagyta jóvá.
17/2021.(III.4.) határozat
a
Göőz
Pál
Közösségi Tér 2021. évi szolgáltatási tervéről

Művelődési

Ház

A polgármester a Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér 2021. évi szolgáltatási tervét, az
előterjesztés melléklete szerint hagyta jóvá.
18/2021.(III.31.) határozat
a Magyar Falu Program keretében a
„Közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
és
közösségszervező bértámogatása” című alprogramban, pályázat
benyújtásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című alprogramban című, MFP-KEB/2021
kódszámú alprogram, pályázat benyújtásáról döntött, a Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér
által szervezett tevékenységhez eszközbeszerzés, és az önkormányzat által foglalkoztatott
közművelődési szakember bérköltségeinek támogatására.
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg.
19/2021.(III.31.) határozat
a Magyar Falu Program keretében az
„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című
alprogramban, pályázat benyújtásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében, az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése” című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú alprogram, pályázat benyújtásáról döntött, a
Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (Vadna, Kassai út 38.; Hrsz: 261/2) játszóudvarának
kialakítására
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg.
20/2021.(III.31.) határozat
a Magyar Falu Program keretében az
„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című
alprogramban, pályázat benyújtásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében, az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021 kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról

döntött, a Vadna-Park Üdülőközpont területén található belterületi utak (Domb utca, Hrsz:291/6.;
Pillangó utca, Hrsz:291/3.; Tópart utca, Hrsz:291/10.; Horgász utca, Hrsz:291/12.; Nyár utca
Hrsz:291/14.; Tavasz köz Hrsz:291/17.) kiépítésének támogatására.
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg.
21/2021.(III.31.) határozat
a Magyar Falu Program keretében az
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című
alprogramban, pályázat benyújtásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú alprogram, Közösségi terek fejlesztése (MFPÖTIK/2021/6) kategóriában pályázat benyújtásáról döntött, a Göőz Pál Művelődési Ház
Közösségi Térnek helyt adó Vadna, Kossuth út 6. sz. alatti (Hrsz: 84.) ingatlan felújításának
támogatására.
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg.
22/2021.(III.22.) határozat
hrsz.) ingatlan megosztásáról

önkormányzati

tulajdonú

(1020/1

A polgármester a Vadna község Önkormányzata tulajdonát képező, Vadna 1020/1 hrsz. felvett, 3
ha 719 m2 területű, legelő művelési ágú zártkerti ingatlan megosztására irányuló telekalakítási eljárás
kezdeményezéséről döntött.
A megosztás során – a telekalakításra vonatkozó szabályok betartása mellett – a fenti ingatlanból 4
db önálló ingatlan kerül kialakításra, az alábbiak szerint:
1. Sivák Péter vadnai lakos kérelmére 3.000 m2 területű,
2. Sivák László nagybarcai lakos 500 m2 területű,
3. Gömöri Norbert tardonai lakos kérelmére 2000 m2 területű,
4. a fennmaradó ingatlanrész.
A telekalakítást követően létrejövő 1-3. pont alatti ingatlanok tulajdonjogának átruházására, az
azokat használó 1-3. pontban megnevezett személyek részére, az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet szabályozása
szerint, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásainak
megfelelően kerülhet sor, a telekalakítás és a tulajdonjog szerzés költségeinek vevők általi teljes körű
viselése mellett.
23/2021.(IV.20.) határozat
a Magyar Falu Program keretében az
„Önkormányzati
temetők
infrastrukturális
fejlesztése”
című
alprogramban, pályázat benyújtásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati temetők infrastrukturális
fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról döntött, a
Vadna 42/1 hrsz. alatt található kivett temető megnevezésű ingatlanon található ravatalozó
épületének felújítására.
24/2021.(IV.20.) határozat
a Magyar Falu Program keretében az
„Önkormányzati
temetők
infrastrukturális
fejlesztése”
című
alprogramban, pályázat benyújtásához közreműködő megbízásáról
A polgármester a Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati temetők infrastrukturális
fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú alprogramban pályázat benyújtásához szükséges
közreműködő tevékenység elvégzésével, üzletviteli tanácsadás keretében az NLC Pályázati és
Projektvezetési Tanácsadó Bt-t (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18) bízta meg.

25/2021.(IV.20.) határozat
a
önköltségének megállapításáról

gyermekétkeztetés

szolgáltatási

A polgármester a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2021. évre érvényes
szolgáltatási önköltségét 1.507 Ft/ételadag összegben állapította meg.
26/2021.(IV.20.) határozat
a szociális étkeztetés szolgáltatási
önköltségének megállapításáról
A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III 62.§ (1) bekezdése
alapján biztosított étkeztetés, 2021. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 935 Ft/ételadag
összegben állapította meg.
27/2021.(.IV.20.) határozat
a „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című,
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából
megvalósuló Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás
pótmunkáinak jóváhagyásáról
A polgármester a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának
támogatásából megvalósuló Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás során a kivitelező
"N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.) által tételes
kivitelezői árajánlattal alátámasztott, a műszaki ellenőr által igazolt - a tervekben és a
költségvetésben nem szereplő – pótmunkákat összesen 1.762.543 Ft értékben jóváhagyta.
A pótmunka vonatkozásában a vállalkozási szerződés módosításáról intézkedett.
28/2021.(IV.20.) határozat
alapszolgáltatás bevezetéséről

az

étkeztetés

szociális

A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a
(1) bek-e és 86. § (1) bek. b.) pontja alapján, étkeztetés szociális alapszolgáltatás bevezetéséről
döntött.
29/2021.(IV.20.) határozat
az
étkeztetés
alapszolgáltatással
összefüggő
feladatok
ellátására
megállapodásról

szociális
irányuló

A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/B.§a alapján, étkeztetés szociális alapszolgáltatással összefüggő feladatok ellátására irányuló
megállapodás létrehozásáról döntött, Vadna község Önkormányzata és az által fenntartott önálló
költségvetési szerv, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha között.
30/2021.(IV.20.) határozat
az
étkeztetés
alapszolgáltatás szakmai programjának jóváhagyása

szociális

A polgármester az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programját az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyta.
31/2021.(IV.20.) határozat
az
nyilvántartásában
kormányzati
kezdeményezéséről

önkormányzat
funkció

törzskönyvi
felvételének

A polgármester a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásában a 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkció
felvételét kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál.
32/2021.(IV.20.) határozat
a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület részére gépjárműhasználat biztosításáról
A polgármester a Vadna község Önkormányzata tulajdonában lévő Volkswagen Amarok típusú
személyautó térítésmentes használatának biztosításáról döntött, a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési
és Önvédelmi Egyesület (továbbiakban: Polgárőregyesület) részére, a Polgárőregyesület
feladatainak ellátásához.
A gépjármű használatáról a Polgárőregyesület és az Önkormányzat megállapodást kötött, melyben
részletességgel megállapították a használatba adás és a használat fentiek szerinti szabályait.
A gépjármű használatára - tekintettel annak beszerzési céljára és forrására – csak startmunka
közfoglalkoztatási mintaprogramból, illetve az egyéb önkormányzati feladatokból adódó
tevékenységek ellátása elsődlegességének biztosítása mellett kerülhet sor.
33/2021.(IV.20.) határozat
elsőként
támogatásának megállapításáról

lakáshoz

jutók

A polgármester - az Mötv. 46.§ (2) bek. a. pontja szerint zárt ülés szabályai szerint - Vadna község
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásról szóló 16/2004.(XI.30.)
önkormányzati rendelete alapján, elsőként lakáshoz jutók támogatásáról dönött..
34/2021.(V.12.) határozat
véleményezéséről

a

körzeti

megbízotti

kinevezés

A polgármester - az Mötv. 46.§ (2) bek. b. pontja szerint zárt ülés szabályai szerint - a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság vezetője által kezdeményezett véleményezési eljárásban, körzeti megbízotti
kinevezés során gyakorolta a véleményezési jogot.
35/2021.(V.12.) határozat az
önkormányzat
gyermekvédelmi
feladatainak
2020.
évi
értékeléséről

gyermekjóléti
és
ellátásának
átfogó

A polgármester az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2020. évi ellátásának
átfogó értékeléséről - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv.
96.§ (6) bekezdése alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. mellékletének szempontrendszere szerint - készült
átfogó jelentést jóváhagyta, a jelentés gyámhatóság részére történő megküldéséről intézkedett.
36/2021.(V.12.) határozat Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési beszámolójáról
A polgármester a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
37/2021.(V.12.) határozat

a 2020. évi ellenőrzési jelentésről

A polgármester a 2020. évi ellenőrzési jelentést jóváhagyta

38/2021.(V.12.) határozat
a Vadna Községért Alapítvány 2020.
évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
A polgármester, a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (II.11.)
határozatával, a Vadna Községért Alapítvány működéséhez, az önkormányzat 2020. 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 – az előterjesztés melléklete szerint elfogadta.
39/2021.(V.12.) határozat
a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és
Önvédelmi
Egyesület
2020.
évi
önkormányzati
támogatás
felhasználásának elszámolásáról
A polgármester a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II.11.)
határozatával, a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, az
önkormányzat 2020. 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.
40/2021.(V.12.) határozat a
Református
Egyház
2020.
önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról

évi

A polgármester a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (II.11.)
határozatával, a Református Egyház működéséhez, az önkormányzat 2020. évi költségvetése
terhére biztosított 200.000 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.
41/2021.(VI.04.) határozat
az
étkeztetés
alapszolgáltatás szakmai programjának módosítása

szociális

A polgármester a Vadna község Önkormányzata által indítani és fenntartani kíván falugondnoki
szolgáltatás 30/2021.(IV.20.) határozatával jóváhagyott szakmai programjának módosításáról
döntök, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai program kiadásával.
42/2021.(VI.04.) határozat
pályázat benyújtásáról a Bölcsődei
fejlesztési program támogatására
A polgármester a pénzügyminiszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei
fejlesztési program cím terhére, kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati felhívására pályázat
benyújtásáról döntött, mini bölcsőde kialakítására, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
Vadna Rákóczi Ferenc utca 12. szám, 229. hrsz alatti ingatlanon található kivett faluház udvar
művelési ágú ingatlanon található épület a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti átalakításával,
a szükséges mértékű saját forrás vállalásával.
A pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges tevékenysége elvégzésével a Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízta meg.

43/2021.(VI.04.) határozat
a
Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2020. évi önkormányzati támogatás
felhasználásának elszámolásáról
A polgármester, a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2020. (II.11.)
határozatával, a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete működéséhez, az önkormányzat
20202. 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.
44/2021.(VI.04.) határozat
a
Nagybarcai
Sportbarátok
Egyesülete 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának
elszámolásáról
A polgármester, a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (II.11.)
határozatával, a Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 20202. évi
költségvetése terhére biztosított 60.000 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.
45/2021.(VI.04.) határozat
állami
tulajdonjogának ingyenes átvételéről

tulajdonú

ingatlanok

A polgármester a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezését megismerve, mely alapján a Magyar Falu Program
keretein belül, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami tulajdonú ingatlanok
tulajdonjogának önkormányzat általi, ingyenes megszerzésére nyílik lehetőség, - a képviselőtestülettel egyeztetve – 2 db alábbi állami tulajdonú ingatlan Vadna község Önkormányzata általi
ingyenes megszerzésének támogatásáról döntött, valamint további 22 db ingatlan tulajdonjogának
Vadna község Önkormányzata részére történő ingyenes átadását kezdeményezte, a képviselőtestülettel egyeztetve:
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, a képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva hozott határozatok
változatlan tartalmú hatályban tartását, az előterjesztés mellékletét képező 2. sz. határozati javaslat
szerint.
Vadna, 2021. 07. 19.
Bencze Péter
polgármester

1. sz. Határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő -testületének
/2021.(...) 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 a képviselőtestülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, alkotott alábbi önkormányzati rendeleteket,
melyeket hatályukban változatlanul fenntart:
14/2020. (XI.30.)

a közművelődésről szóló 9/2020. (VI.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról

15/2020.(XI.30.)

a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

1/2021.(II.16.)

a helyi iparűzési adóról szóló 9/2015. (VI. 29.) szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

2/2021. (II.25.)

a helyi szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

3/2021.(II.16.)

az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

4/2021.(V.12.)

a 2019. évi zárszámadásról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021. (V. 12.)

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021 (V.12.)

A 2020. évi zárszámadásról

Felelős. polgármester
Határidő: értelemszerűen

2/2015.

8/2020.

(II.28.)

(VI.02.)

2. sz. Határozati javaslat:

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021.(……) határozat
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, a képviselőtestülete feladat- és hatáskörét gyakorolva hozott határozatokat, melyeket hatályukban
változatlanul fenntart.
Felelős. polgármester
Határidő: értelemszerűen

