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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. február 5-én a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatali helyiségében megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester Barna Lajos Attila, 

Földházi Ferenc, Krauczi József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus 

Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként: Picard Tünde művelődésszervező 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az 

ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését, 4. 

napirendi pontként A háziorvosi ügyelet 2014. évi finanszírozását, 7. napirendi pontként A 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását, 8. napirendi 

pontként a Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások keretében 

történő pályázat benyújtását, 9. napirendi pontként Vételi ajánlat a Tabdi 2/6 hrsz-ú 

ingatlanra, 10. napirendi pontként a Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 

kinevezésének véleményezését, 11. napirendi pontként a Kérdések, bejelentések, 

interpellációk, továbbá zárt ülés keretében 12. napirendi pontként Farkas Jánosné ápolási díj 

ügyét. A Képviselőtestület a kiegészített napirendi pontokkal a napirendet egyhangúlag 

elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

Előadó: Picard Tünde művelődésszervező 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

3. Saját bevételek és adóságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

4. A háziorvosi ügyelet 2014. évi finanszírozása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

5. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. Társadalmi szervek támogatásának elszámolása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 
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8. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások keretében 

történő pályázat benyújtása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

9. Vételi ajánlat a Tabdi 2/6 hrsz-ú ingatlanra 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

10. Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

11. Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

Zárt ülés keretében 

 

12. Farkas Jánosné ápolási díj ügye 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

 

1. 

A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Minden év februárjában szerepel napirendként a munkaterv 

jóváhagyása, mely a művelődésszervező előterjesztése.  Megköszönöm a művelődésszervező 

elmúlt évi munkáját. Van-e a napirenddel kapcsolatban a képviselőknek kérdése, észrevétele? 

 

Krauczi József képviselő: Több esetben a rendezvényeken a kint lévő vendégekkel 

beszélgettem és kiemelték, hogy milyen színvonalas rendezvényeink vannak. Én is 

megdicsérem a munkát. 

 

Fábián Sándor polgármester: Úgy gondolom jól tettük, hogy a művelődésszervezőnek a 

testület korábban megemelte a munkaidejét, ez látszik a munka színvonalán. Ehhez már csak 

az hiányzik, hogy egy szép új Művelődési Házunk is legyen. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Jó lenne, ha a Művelődési Háznál lenne egy kamera, hogy a 

rendezvényeket fel lehessen venni. 

 

Picard Tünde művelődésszervező: Rendelkezünk kamerával. 

 

Földházi Ferenc képviselő: A Művelődési Házban szerintem szükség lenne WiFi-re, igény 

lenne rá. 

 

Picard Tünde művelődésszervező: Az E-magyarországon keresztül kapjuk az ingyenes 

internetet, és ez sajnos nagyon lassú. 

 

Fábián Sándor polgármester: Erre mindenképpen visszatérünk, és utána járunk, hogy mit lehet 

tenni ebben az ügyben. 
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Picard Tünde művelődésszervező: A programok között megemlíteném, hogy idén ősszel 50 

éves lesz a Művelődési Ház, és ezt ünnepeljük meg. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az 

írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014.(II.5.)sz. határozat 

A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének 

jóváhagyása 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a 

Művelődési Ház 2014. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
        2/2014.(II.5.)sz. határozat melléklete 

MŰVELŐDÉSI HÁZ TABDI 

M U N K A T E R V 

2014. év 

 

Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget és 
életesélyt javító tanulási lehetőségek szervezése: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK   

Judo Heti 4 óra 22 fő/alkalom 

Felnőtt színjátszó szakkör Heti 2 óra 13 fő/alkalom 

Gyermek táncszakkör Heti 1 óra 8 fő/alkalom 

Gyermek színjátszó szakkör / Kezdő és haladó / Heti 2 óra 24 fő/alkalom 

Hastánc Heti 3 óra 10-15 fő/alkalom 

Asszonytorna Heti 1 óra 5-10 fő/alkalom 

 
A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

Kézműves munkák kiállítása Június 7. 50-150 fő 

 

 Szüreti eszközök kiállítása Szeptember 

28. 

50-150 fő 

Helyi értékek kiállítása Szeptember 

28. 

50-150fő 

Erzsébet Napi kiállítás November 16. 50-100 fő 

 

 
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 
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Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

A 48-as forradalom megemlékezése az iskola szervezésében   Március 14.  

Sport és Gyermek nap Május 3. 50-100 fő  

1956-as forradalom megemlékezése az iskola  szervezésében  Október 22  

Szent Erzsébet Templom Búcsúja November 40-60 fő 

Mindenki Karácsonya az óvoda és iskola tanulói segítségével December 170 fő 

50 éves a Tabdi Művelődési Ház Nov. 7.   150 fő 

 
Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása keretében: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

Szórakoztató előadás az óvodában Február 13 50-100 fő 

Lili hercegnő.( Zenés mesejáték a  kezdő gyermek színjátszók  és tánc 

körösök bemutatója)  

A festő (Zenés mesejáték a haladó gyermek színjátszók és 

tánckörösök bemutatója)  

 

Április 25.  

 

    Május 16. 

70-100 fő fő 

 

70-100 fő 

Tabdi Amatőr Felnőtt Színjátszók bemutatója Június 7. 

Szept. 27 

  Nov. 28. 

200 fő 

200 fő 

200 fő 

 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
keretében: 
 

Program 

Megnevezése 

Tervezett időpont Résztvevők tervezett 

létszáma 

Nyugdíjas klub (igény szerinti szervezés) Heti 1 nap 25 fő 

Asszony klub (igény szerinti szervezés) Heti 1 nap 14 fő 

Baba-Mama klub Heti 1 nap 6 fő 

Közösségi internet használat Naponta 8-15 fő 

Fénymásolás, lapbeolvasás, laminálás (teljes lakosság részére 

nyújtott szolgáltatás) 

Naponta 10 fő 

Iskolai és óvodai rendezvények Program szerint Alkalmanként 150-

160 fő 

 A Tabdi honlapon a kulturális blokk anyagainak feltöltése, helyi 

rendezvények fotózása. 

Alkalmanként  

 

 

Az egyéb, művelődést, szórakozást segítő lehetőségek biztosítása: 
 

Program 

Megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

 

Szilveszter 

Dec. 31 130 fő 

 

 
TERVEZETT KÖZSÉGI (ÖNKORMÁNYZATI) RENDEZVÉNYEK 

 

 

Program Tervezett időpont Művelődési Ház feladatai 

Falunap az iskola és óvoda részvételével Június 7. Részletes program szerint 

Szüreti nap  Szeptember 27. Részletes program szerint 

Adventi esték 4 alkalommal No. 28, dec. 5, dec. 12, 

dec. 19. 

Részletes program szerint 
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TERVEZETT KÖNYVTÁRI PROGRAMOK 
 
 

Program Tervezett időpont Résztvevők tervezett létszáma 

Kézműves napok húsvétra 

 

Április 20-60 fő 

Országos Könyvtári napok 

 

október 60-100 fő 

Helytörténet bővítése, a községgel 

kapcsolatos cikkek gyűjtése 

Egész évben  

Könyvtár órák iskolás és óvódás 

csoportoknak 

Egész évben  

 

(A napirend tárgyalását követően Picard Tünde az ülésről távozott) 

 

2.  

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Sok esetben csak ismételni tudom magamat, mivel a képviselők 

ismerik az elmondott információkat. December elején leszállítottuk a szociális célú tűzifát, 

karácsonyra már ki is osztottuk. Decemberben helyi borversenyt szervezett a hegyközség, 

melyen részt vettem. Az utolsó adventi megemlékezésünk december 20-án, volt, majd az ezt 

követő napon tartottuk meg a mindenki karácsonyát. December 23-án a köztisztviselőket, 

közalkalmazottakat vendégeltük meg. Január 1-től indult ismét a közmunkaprogram. A 

költségvetési tartalék felhasználására a tervezett elkerülő út megépítéséhez ajánlatokat 

kértem, illetve kérek folyamatosan. Január 10-én a villanyvezetékekre veszélyes fák egy 

részének kivágására került sor. Január 15-én a Földhivatalban voltam, hogy az útépítéssel 

érintett ingatlan tulajdonosokat keressem ki. 16-án és 17-én a közmunka program pályázat 

összeállítására került sor. Január 24-től 27-ig a tavalyi program zárójelentését készítettük el. 

Január 28-án területfejlesztési tanács ülésen vettem részt. Január 28-án a Vecse-Frucht Kft-vel 

egyeztettem az útépítéssel kapcsolatosan. Január 29-én a Strabag Zrt-vel egyeztettem a Baross 

utcai telek megvásárlásával kapcsolatban. Január 29-én a pártfogó felügyelő volt kint 

ellenőrizni a közcélú munkásokat. Január 30-án Kistérségi Társulás, valamint Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulási Tanács ülésen vettem részt. Január 31-én Szatymazon voltam 

egy megbeszélésen. 

 

3. 

Saját bevételek és adóságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az Áht. szerinti kötelező napirend, ezzel kapcsolatban van-e 

kérdés, hozzászólás? 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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3/2014.(II.5.)sz. határozat 

Saját bevételek és adóságot keletkeztető 

ügyletek középtávú terve 

HATÁROZAT  

 
Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a  

alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből  eredő fizetési 

kötelezettségek 2015-2017. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 

BEVÉTELEK 31.000 31.500 32.000 

Helyi adó 1.900 2.000 2.000 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 500 500 500 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel    

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés 

értékesítése 

 

0 

 

0 

 

0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 4.500 4.300 4.300 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Összesen: 37.900 38.300 38.800 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK    

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 3.§ (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot 

keletkeztető ügylet értéke  

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

4. 

A háziorvosi ügyelet 2014. évi finanszírozása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A Kistérségi Társulás ülésen került szóba, hogy a háziorvosi 

ügyeleti ellátás finanszírozása 43 Ft/fő összegre módosul 2014. január 1-től. Azt gondolom, 

ez arányos, beszéltem olyan települések vezetőivel, akik nem a társuláson keresztül látják el 

az ellátást, és ők többet fizetnek. Úgy gondolom a működéssel sincs probléma. 

 

Krauczi József képviselő: Több panasz volt az ügyelettel kapcsolatban, hogy nehezen jönnek 

ki, de ezt a feladatot szükséges megoldani, ez a megoldás látszik a legmegfelelőbbnek. 

 

Sipiczki Zoltán képviselő: Többször kellett megfordulnom az ügyeleten, de eddig negatív 

tapasztalatom nem volt. 

 

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az 

írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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4/2014.(II.5.)sz. határozat 

A háziorvosi ügyelet 2014. évi 

finanszírozása 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a kistérségi orvosi ügyelet működéséhez a MEP 

finanszírozáson felül, 2014. január 1-től lakosonként 43 Ft/hó önkormányzati hozzájárulást 

állapít meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

5. 

Rendelet Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: Tegnap a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését mindkét 

testület elfogadta. 

 

Fábián Sándor polgármester: A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

45. napig kell a költségvetésünket a testület elé terjeszteni. Ez idén úgy alakult, hogy február 

5. napjáig és nem a korábban megszokott február 15. napjáig kellett beterjeszteni. A 

gazdálkodási ügyintéző jól megoldotta a feladatot, és sikerült határidőben elkészíteni az 

anyagot. Beletettük a költségvetésbe azokat a tételeket, melyeket előzetesen megbeszéltünk a 

képviselőkkel. 

 

Szkenderovits Lajosné Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Szociális és Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Kovács László alpolgármester: Mi a helyzet a tanyagondnoki szolgálat létrehozására 

benyújtott gépjármű beszerzési pályázatunkkal? 

 

Fábián Sándor polgármester: Ma kaptam az információt, hogy nyertes a pályázatunk. 

 

Krauczi József képviselő: A fejlesztési terveink, hogy a ciklus végére megvalósuljanak 

mindenképpen iparkodni kell. 

 

Fábián Sándor polgármester: Az útfejlesztésről már tárgyalásokat folytatok, árajánlatokat 

kérek be. Összességében úgy gondolom, hogy a gazdálkodásunk rendben van, egyenlőre 

aggodalomra nincs okunk. 

 

A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 7igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 
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Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014.(II. 11.) önkormányzati rendelet 

Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

6. 

Társadalmi szervek támogatásának elszámolása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az anyag a tegnapi nap folyamán kiosztásra került.  

 

1. Önkéntes Faluvédelmi Egyesület támogatásának elszámolása 

 

Fábián Sándor polgármester: Az egyesületnek 2013. december 15. napjáig kellett elszámolnia 

a támogatás második részletével, azaz 150.000.- Ft-tal, melyet határidőben és a támogatási 

célnak megfelelően teljesített. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2014.(II.5.)sz. határozat 

Önkéntes Faluvédelmi Egyesület 

elszámolása 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Faluvédelmi Egyesület által 

benyújtott, az Eseti Bizottság által a 4/2013.(IV.15.) sz. határozattal jóváhagyott 300.000 Ft 

támogatás felhasználásáról szóló számadást elfogadja. 

 

2. Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szerve támogatásának elszámolása 

 

Fábián Sándor polgármester: A megyei szervezetnek december 31-ig kellett az 50.000.- Ft  

támogatással elszámolni, melynek 2013. október hónapban eleget tett. Tabdi településről 4 fő 

gyermek vett részt a szociálisa hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásában. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014.(II.5.)sz. határozat 

Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun 

Megyei Szerve elszámolása 
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HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun 

Megyei Szerve által benyújtott, 65/2013.(IX.16.) sz. határozattal jóváhagyott 50.000 Ft 

támogatás felhasználásáról szóló számadást elfogadja. 

 

3. Nyugdíjas Klub támogatásának elszámolása 

 

Fábián Sándor polgármester: A Nyugdíjas Klub 100.000.- Ft támogatást kapott, mellyel 

november 15. napjáig kellett elszámolnia. A 2013. novemberében benyújtott számlák alapján 

a támogatást a támogatási célnak megfelelően az ünnepségek megrendezésére használták fel. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2014.(II.5.)sz. határozat 

Nyugdíjas Klub elszámolása 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub által benyújtott, 

66/2013.(IX.16.) sz. határozattal jóváhagyott 100.000 Ft támogatás felhasználásáról szóló 

számadást elfogadja. 

 

4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolása     

 

Fábián Sándor polgármester: Mint ahogy az írásos előterjesztésből is ismert az Egyesület 

számadási kötelezettsége 2013. december 31. napja volt. A kapott 126.000.- Ft támogatásból 

csak 20.440.- Ft-tal számolt el számlák alapján a támogatási célnak megfelelően, 2014. 

február 3-án.  

 

Sipiczki Zoltán képviselő: Mivel az Egyesület elnöke vagyok, így bejelentem az üggyel 

kapcsolatban a személyes érintettségemet és egyben nyilatkozom, hogy nem kívánok a 

szavazásban részt venni. 

 

A Képviselő-testület a bejelentést egyhangúlag elfogadta. 

 

Az elszámolással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az 

írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2014.(II.5.)sz. határozat 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

elszámolása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által 

benyújtott, 67/2013.(IX.16.) sz. határozattal jóváhagyott 126.000 Ft támogatás 

felhasználásáról szóló számadást nem fogadja el. A számadási kötelezettségének teljesítéséig  

további támogatás az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nem nyújtható. 

 

7. 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés a tegnapi nap folyamán kiosztásra került, a 

képviselők megismerhették a tartalmát. A módosítás tartalmazza azt, hogy a szakfeladatot 

kormányzati funkció váltotta fel, valamint a támogatás mértéke változott – csökkent 56 Ft/fő-

re. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2014.(II.5.)sz. határozat 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

HATÁROZAT  

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 

megállapodásának módosítását a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét 

képező módosító okirat aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2014. február 15. 
 

        9/2014.(II.5.)sz. határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL  

(módosítás) 

 

amely létrejött  

 

1. Akasztó Község Önkormányzata (székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 40.) 

2. Bócsa Község Önkormányzata (székhelye: 6235 Bócsa, Rákóczi u. 27.) 

3. Császártöltés Község Önkormányzata (székhelye: 6239 Császártöltés, Keceli u. 107.) 



 11 

4. Csengőd Község Önkormányzata (székhelye: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.) 

5. Fülöpszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.) 

6. Imrehegy Község Önkormányzata (székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 

7. Izsák Város Önkormányzata (székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 

8. Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.) 

9. Kecel Város Önkormányzata (székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.) 

10. Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 

11. Páhi Község Önkormányzata (székhelye: 6075 Páhi, Vasút u. 2.) 

12. Soltszentimre Község Önkormányzata (székhelye: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) 

13. Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) 

14. Tabdi Község Önkormányzata (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.) 

15. Tázlár Község Önkormányzata (székhelye: 6236 Tázlár, Templom köz 2.) 

a továbbiakban Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

I. 

ELŐZMÉNYEK 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel a Felek társulási megállapodást kötöttek, 

melynek eredményeképp létrejött a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. 

 

     II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

 

1, A megállapodás II. pontjában szereplő: 

 

1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS: 

 

Háziorvosi hétközi és hétvégi ügyelet ellátása 

(az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglalt feladat ellátása) 

szakfeladat száma, megnevezése: 

 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

 
Ebben az ellátási formában nem vesz részt Császártöltés Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község 

Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata és Soltszentimre Község 

Önkormányzata. 

 

2. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY: 

 

Kistérségi gyepmesteri telep működtetése 

szakfeladat száma, megnevezése: 

 

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

 

3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

 

Hazai forrásból és Európai Uniós forrásból megvalósított pályázatok 

megvalósítása és fenntartása  

szakfeladat száma, megnevezése: 

 

842421 Közterület rendjének fenntartása 

- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti 

tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, 

továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti 

tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
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A Társult önkormányzatokat érintő pályázati forrásból megvalósított és fenntartott fejlesztések 

adminisztratív feladatainak előkészítése, amennyiben egy önkormányzat érintett az adott település 

Polgármesteri Hivatala, amennyiben több település önkormányzata az érintett, külön megállapodás 

szerint történik. (a 2. számú mellékletben foglaltak szerint) 

  

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS: 

 

Háziorvosi hétközi és hétvégi ügyelet ellátása 

(az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglalt feladat ellátása) 

 

megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 

- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

 
Ebben az ellátási formában nem vesz részt Császártöltés Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község 

Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata és Soltszentimre Község 

Önkormányzata. 

 

2. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY: 

 

Kistérségi gyepmesteri telep működtetése 

 

megnevezése: Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

 

3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

 

Hazai forrásból és Európai Uniós forrásból megvalósított pályázatok 

megvalósítása és fenntartása  

 

megnevezése: Közterület rendjének fenntartása 

 

- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti 

tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, 

továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti 

tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 

A Társult önkormányzatokat érintő pályázati forrásból megvalósított és fenntartott fejlesztések 

adminisztratív feladatainak előkészítése, amennyiben egy önkormányzat érintett az adott település 

Polgármesteri Hivatala, amennyiben több település önkormányzata az érintett, külön megállapodás 

szerint történik. (a 2. számú mellékletben foglaltak szerint) 

 

 

2,  A megállapodás VI. 3. a) pontjában szereplő 

 

a) a Társulás tagjai általános működési támogatásként évente két egyenlő részletben, március 31. 

illetve július 10. napjáig 56, -Ft/lakosságszám összegű hozzájárulást biztosítanak, az adott évi 

költségvetésben elfogadott összegben.  

 

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

a) a Társulás tagjai általános működési támogatásként évente két egyenlő részletben, március 31. illetve 

július 10. napjáig hozzájárulást biztosítanak, előző évi lakosságszám alapján az adott évi 

költségvetésben elfogadott összegben.  
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3, A Társulás által ellátott feladatok kormányzati funkció rendjét jelen megállapodás-módosítás melléklete 

tartalmazza, amely a megállapodás 3. számú mellékletét képezi.    

4, A Felek egyebekben a megállapodást nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban fennállnak. 

 

Kiskőrös, 2014……………hó ……..nap. 

 

Önkormányzat megnevezése   Polgármester aláírása  Képviselőtestületi döntés 

                  kelte, száma 

 

Akasztó Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Bócsa Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Császártöltés Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Csengőd Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Fülöpszállás Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Imrehegy Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Izsák Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Kecel Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Kiskőrös Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Páhi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Soltszentimre Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Soltvadkert Város Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Tabdi Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

Tázlár Község Önkormányzata  _____________________  ______________________ 

 

3. sz. melléklet 

 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás  

 

Kormányzati funkciók rendje 

 

 

011130 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

- a  társulás igazgatási tevékenységhez kapcsolódó bevételei és kiadásai  

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
- a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetése, illetve a 

központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetések 

 

       031030  Közterület rendjének fenntartása 

- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti 

tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, 

továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti 

tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások. 
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      041140 Területfejlesztés igazgatása 

 - a területfejlesztési és területrendezési központi, területi és helyi igazgatási és szabályozási 

feladatokhoz köthető bevételek és kiadások, valamint a területfejlesztési támogatásokat, és 

ahhoz kapcsolódó tevékenységek bevételei és kiadásai. 

     072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 - a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 

állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

 

8. 

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások 

keretében történő pályázat benyújtása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A napirendi előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra, remélem 

mindenkinek sikerült átnéznie. Az elmúlt évben is benyújtottuk a pályázatunkat, de akkor 

nem sikerült. Tegnap láttuk, hogy ismét megjelent, úgy gondolom, hogy ezt idén is be kell 

nyújtani, remélve, hogy a pályázatunk sikeres lesz. Idén 20% önerővel kell rendelkezni az 

önkormányzatnak. Szükségszerű a fejlesztés az óvodában. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2014.(II.5.)sz. határozat 

Egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatások 

keretében történő pályázat 

benyújtása 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete  

 

1. egyetért azzal, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet 

szerint az „Óvodai nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása” 

célon belül a Tabdi Napköziotthonos Óvoda (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.) fűtés, 

vízvezeték és napkollektoros rendszer kiépítésére, valamint az épület szigetelése és a 

padlófűtés előkészítésére bruttó 21.517.964.- Ft összegben pályázatot nyújtson be, 

 

2. a pályázathoz szükséges 4.303.600.- Ft saját forrást költségvetésében biztosítja, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat 

képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. február 13. 
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9. 

Vételi ajánlat a Tabdi 2/6 hrsz-ú ingatlanra 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A Strabag Zrt. honlapján megjelent az ingatlan eladása. Erre az 

ingatlanra tereztük a fedett tároló építését. Az ott feltüntetett vételár több mint egymillió 

forint, de a helyi viszonyokhoz mérten a vételi ajánlatot nettó 300.000.- Ft-ra javaslom. Az 

ingatlan osztatlan közös tulajdonba kerül 1.540 m2-ről van szó. Amennyiben a testület 

jóváhagyja a vételi ajánlatra február 17. napjáig lehet pályázni. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2014.(II.5.)sz. határozat 

Vételi ajánlat a Tabdi 2/6 hrsz-ú 

ingatlanra 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete 

 

1. vételi ajánlatot nyújt be a Magyar Telekom Nyrt tulajdonában lévő Tabdi 2/6 hrsz-ú 

1 830 m2 nagyságú telek adásvételére, 

 

2. a vételárat nettó 300 000 Ft, bruttó 381 000 Ft-ban határozza meg, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: február 17. 

 

10. 

Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Írásos anyagot a képviselők megkapták, a kapitányságvezető 

kinevezését kell véleményeznünk. Megjegyzem, hogy Csizovszki László rendőr alezredes úr 

eddig minden rendezvényünkön megtisztelte településünket. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2014.(II.5.)sz. határozat 

Kiskőrösi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetője kinevezésének 

véleményezése 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete Csizovszki László rendőr alezredes 2014. március 1-jei 

hatállyal történő Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését támogatja.  

 

 

11. 

Kérdések, bejelentések interpellációk 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Az útépítésnél végig modelleztük, hogy hogyan lehetne 

megcsinálni. Nem lesz elegendő a meglévő ledarált beton, kőbányából kellene hozni a 

maradékot, de ez az E-útdíj miatt nagyon megemelné a költségeket. A kohó salak is megfelelő 

lenne, és lényegesen olcsóbb is lenne. A hátsó elkerülő út költsége kb. 12 millió Ft lenne. 

Eddig írásban egy árajánlat érkezett. Bogárhátú utat kell kiépíteni, nem lehet, hogy 

alacsonyabb legyen mint a mellette lévő terület. Kohósalak esetén a lezárást csak kb. 2 év 

után lehetne megcsinálni, mert gázosodik és így megrepedne. Később, ha szilárd utat 

szeretnénk a többi belterületi földútjainkon, ott is a kohósalakot lehetne használni. 

 

Sipiczki Zoltán képviselő: A cégemnél is Dunaújvárosból hozzuk a kohósalakot, kérek 

árajánlatot. 
 

 

A polgármester a nyílt ülést bezárta, a 12. napirend tárgyalása zárt ülésen folytatódott. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző 

 

 



          jzk. 1. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete 

 

Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Főösszegek 

1. § 

 

A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetése  

a) bevételi főösszegét 225.772.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét  277.709.000 Ft-ban,   

c) működési többletét    10.302.000 Ft-ban, 

d) felhalmozási hiányát    62.239.000 Ft-ban 

állapítja meg.  

 

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 

2. § 

 

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott  

a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 

a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. 

melléklet B) pontja  

b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 

helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és 

engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja  

tartalmazza. 

 

(2) A Képviselőtestület  

a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) 

költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott működési többlet  

és az 1. § d) pontjában jóváhagyott felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 

3. melléklet  

b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, 

c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 

számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 

7. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

3. Tartalékok 

3. § 

 

A Képviselőtestület az 1. § a) és b) pontok főösszegét 

- 5.000.000 Ft működési,   
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- 50.000.000 Ft felhalmozási céltartalék figyelembevételével 

hagyja jóvá. 

4. A hiány finanszírozása 

4. § 

 

(1) A Képviselőtestület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány 

a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 10.302.000 Ft-os  

igénybevételét, 

b) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának 51.937.000 Ft-os 

igénybevételét  

hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselőtestület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi 

felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől 

magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.  

 

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

5. § 

 

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, 

valamint a hiány belső finanszírozására a 4. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott 

összegben értékpapírt értékesítsen. 

b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott 

előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat 

létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási 

előirányzatok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a 

feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási 

előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével 

 

    ba) a képviselőtestület működése  

 bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnő ellátás, fogorvosi ellátás 

 bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a gyermekjóléti szolgálat,  

       családsegítő szolgálat, szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, 

                  szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak,  

 bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár, 

 be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki 

                  szolgálat, közterületek fenntartása, 

 bf) hulladékgazdálkodási feladatok, 

 bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó 

       szolgáltatások, 

 bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül  

       a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása, 

 bi) a helyi közfoglalkoztatás, 

 bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok   

 

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson. 

  

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2014. 

december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül 
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elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestületet a 

legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. 

 

6. Civil szervezetek támogatása 

6. § 

 

(1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, továbbá a Tabdi 

lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz a Magyar Vöröskereszt 2014. 

évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2014. március 31. napjáig, és 

2014. augusztus 31. napjáig. 

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell: 

a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviseletére jogosult személy 

nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, 

számlavezetőjét és bankszámlaszámát,  

b) a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás 

leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételenkénti összegét, a megvalósítás 

időpontját, ütemezését, 

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt 

nyilatkozatokat, 

d) a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve 

(taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát. 

 

(3) A rendelet 2. melléklete „Egyéb feladatok” 4. pontjában a civil szervezetek támogatására 

jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. Támogatás csak 

írásbeli szerződés alapján folyósítható. 

 

(4) A Képviselőtestület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének 

időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2014. március 31. 

napjáig benyújtott kérelem esetén 2014. április 15. napjáig, a 2014. augusztus 31. napjáig 

benyújtott kérelem esetén 2014. szeptember 15. napjáig dönt azzal, hogy 

a) a támogatás évi összege civil szervenként nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot, 

b) a támogatás egy összegben, illetve a megvalósítás ütemezése alapján több részletben is 

kifizethető, 

c) a számadási kötelezettségre 2014. december 31. napját követő határidő nem 

állapítható meg, illetve a számadásra a megvalósítás üteme alapján részhatáridők is 

előírhatók, 

d) a kérelmező hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hívható 

fel, a hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelmet el kell utasítani. 

 

(5) A benyújtott számadást a Képviselőtestület legkésőbb 2014. január 31. napjáig köteles 

elbírálni. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  

Fábián Sándor           Filus Jánosné 

             polgármester           jegyző 



 20 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. február 11. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

Filus Jánosné jegyző 



1. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2014. ÉVI BEVÉTELEI 

 

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS      ezer forintban 

Működési bevételek 

 

 

Bevétel 

Helyi adó és 

gépjármű adó 

bevételek 

Helyi önkorm. ált. 

műk. és ágazati 

feladataihoz 

kapcs.támogatások 

Közp. költség- 

vetésből szárma- 

zó egyéb tám. 

ebből Euforrás- 

ból származó tám. 

 

Egyéb saját 

bevételek 

 

Összesen 

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 

Önkormányzat 

működésének ált. 

támogatása 
  

 

 

38.843 

      

 

 

38.843 
Köznevelési fela- 

datok támogatása 
  15.816       15.816 

Szoc.és gyermek- 

jóléti feladatok 

támogatása 
  10.367       10.367 

Kulturális felada- 

tok támogatása 
  1.305       1.305 

Központosított 

előirányzatok 
  658       658 

Kiegészítő támo- 

gatások 
          

Költségvetési  

támogatás 
  66.989       66.989 

Védőnői 

finanszírozás 
    1.619     1.619 

Közfoglalkozta- 

tásra átvett tám. 
    27.277     27.277 

Átvett tám. 

össszesen 
    28.896     28.896 

Magánszemélyek 

komm.adója 
3.000         3.000 

Helyi iparűzési 

adó 
 

32.000 
        32.000 

Gépjárműadó 6.000         6.000 
Közhatalmi 

bevételek  
41.000         41.000 

Képviselőtestület 

működése 
      19   19 

Szociális 

étkeztetés 
      2.819   2.819 

Temetőfenntartás       89   89 
Lakóingatlan bér- 

beadás 
      458   458 

Nem lakóingatlan 

bérbeadás 
      3.017   3.017 

Fogorvosi ellátás        69   69 
Óvodai étkeztetés       1.146   1.146 
Iskolai étkeztetés       1.122   1.122 
Kamat       700   700 
Közös hivatalra 

átvett bevétel 

2013. év után 
      

 

1.424 
  

 

1.424 

Közös hivatalra 

átvett bevétel 

2013. év után 
      1.979   1.979 

Saját bevételek       12.842   12.842 
Működési bevé- 
telek összesen 

41.000  66.989  28.896  12.842   149.727 
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Felhalmozási  bevételek 

 

Bevétel 

Helyi adó és 
gépjármű adó 

bevételek 

Helyi önkorm. ált. 
műk. és ágazati 

feladataihoz 

kapcs.támogatások 

Közp. költség- 
vetésből szárma- 

zó egyéb tám. 

ebből Euforrás- 

ból származó tám. 

 
Egyéb saját 

bevételek 

 
Összesen 

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 

Közfoglalkoztatás 

(eszközvásárlásra 

felújításra  
átvett bevétel) 

    3.387    3.387  

Ravatalozó 
kápolna felújítás 

    12.531    12.531  

Tanyagondnoki 
szolgálat 

    10.000    10.000  

Felhalmozási 
bevétel össze-
sen 

    25.918    25.918  

BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN 
41.000  66.989  54.814  12.842  175.645  

 

 

 

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI 

           ezer forintban 

 

Bevétel  

Helyi adó és 

gépjármű adó 

bevételek 

Helyi önkorm. ált. 

műk. és ágazati 

feladataihoz 

kapcs.támogatások 

Közp. költség- 

vetésből szárma- 

zó egyéb tám. 

ebből Euforrás- 
ból származó 

tám. 

 

Egyéb saját 

bevételek 

 

Összesen 

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 

Közös önkor- 
mányzati hivatal 

          

Igazgatási szolg. 
díj (közhatalmi) 

      117  117  

Intézményi 
működési bev. 

          

Működési 
bevétel összesen 

      10  10  

Tabdi Napközi-
otthonos Óvoda 

      -  -  

Mindösszesen       127  127  

 

          ezer forintban 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevételek összesen 175.772  

 

 

 

 

 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
Előző évek pénz- 

maradványának 

igénybevétele 

 

51.937 

 
Értékpapír 

visszaváltás 
50.000 
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 2. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2014. ÉVI KIADÁSAI 

 

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 

           ezer forintban 

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 

 

Feladat 

Személyi 

juttatás 

Munkaadót 

terhelő járulék 

és szoc. hj. adó 

 

Dologi kiadások 

Egyéb 

működési célú 

kiadás 

 

Összesen 

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 

Képviselőtestület működése 

Képviselőtestület 6.142  1.660  1.524    9.326  

Engedélyezett létszám (fő) 1  

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0  

Egészségügyi feladatok 

Védőnői ellátás 1.040  264  560    1.864  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Fogorvosi ellátás     315    315  

Háziorvosi 

ügyelet 

      591  591  

Szociális, gyermekjóléti feladatok 

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

1.149  306  195    1.650  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Családsegítő 

szolgálat 

1.150  306  100    1.556  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Helyettes szülői 

ellátás 

      30  30  

Szociális 

étkeztetés 

100    3.692    3.792  

Óvodai 

étkeztetés 

    4.062    4.062  

Iskolai étkeztetés     7.958    7.958  

Szociális ellátás     516  1.670  2.186  

Nyári gyermek-

étkeztetés 

    635    635  

Szociális ösztön- 

díjak 

      310  310  

Kulturális, művelődési feladatok 

Közművelődés 963  256  2.326    3.545  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Könyvtár 962  256  669    1.887  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Településüzemeltetési feladatok 

Köztemető 

fenntartása 

1.275  338  221    1.834  

Engedélyezett létszám (fő) 1 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Közvilágítás     2.286    2.286  

Közutak 

fennartása 

    1.860    1.860  



 24 

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 

Feladat 

Személyi 

juttatás 

Munkaadót 

terhelő járulék 

és szoc. hj. adó 

 

Dologi kiadások 

Egyéb 

működési célú 

kiadás 

 

Összesen 

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 

Tanyagondnoki 

szolgálat 

    227    227  

Közterületek 

fenntartása 

    101    101  

Hulladékgazdálkodási feladatok 

Települési hulla- 

dékkezelés 

    202    202  

Környezet egészségügyi feladatok 

Állategészségügyi 

feladatok 

      157  157  

Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

Sportpálya 

fenntartása 

    481  400  881  

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Lakóingatlanok 

fenntartása 

    42    42  

Nem lakóingatl. 

 fenntartása 

    768    768  

Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 

Polgárvédelmi 

feladatok 

    7  200  207  

Tűzvédelmi 

feladatok 

    36  200  236  

Helyi közfoglalkoztatás 
Közfoglalkoztatás 24.356  3.288  2.090    29.734  

Engedélyezett létszám (fő) 23 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 

Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 

Ivóvízminőség-

javító Társulás 

      115  115  

Többcélú Kistér- 

ségi Társulás 

      140  140  

Hátsági Rekulti- 

vációs Társulás 

      50  50  

Érdekképviseleti 

tagdíjak 

    46    46  

Kötelező önkor- 

mányzati feladatok 

 összesen 

37.137  6.674  30.919  3.861  78.593  

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) 

Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok,  

Rendezvények     719    719  

Testvértelepülés- 

sel v. kapcsolat 

    127    127  

Önként vállalt 

feladatok össz. 

    846    846  

MŰKÖDÉSI 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 

37.137  6.674  31.765  3.863  79.439  

Engedélyezett létszám (fő) 28 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 
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Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok 

 

Feladat 

 

Beruházás 

 

Felújítás 

 

Egyéb felhalmozási 

kiadás 

 

Összesen 

Eredeti  Mód. Eredeti Mód. Eredeti  Mód. Eredeti Mód. 

Településfejlesztési feladatok 

Ravatalozó kápolna 

felújítása 
   

13.781 

    

13.781 

 

Tárolóhelyiség 
kialakítása  

841      841  

Tabdi 0304/23,0319 
és 0336/1 hrsz. út 

kiépítése 

 

6.000 

      

6.000 

 

Településüzemeltetési feladatok 

Közutak fenntartása  
1 db hómaró 

200      200  

Tanyagondnoki 
szolgálat 

Gépjármű beszerzés  

1 db mikrobusz 

12.700      12.700  

Helyi közfoglalkoztatás 

1 db kapálógép  

 
317      317  

1 db szivattyú 191      191  

1 db hidraulikus 

tolólap 
229      229  

1 db notebook 95      95  

Tabdi Vasút utca 71. 

sz. alatti bérlakás 

felújítása 

  3.524    3.524  

Képviselőtestület működése 

Fénymásoló vásárlás 279      279  

FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 

20.852  17.305    38.157  

           ezer forintban 

Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 

Önkormányzat összesen 117.596  

 

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 

           ezer forintban 

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 

 

Feladat 

Személyi 

juttatás 

Munkaadót 

terhelő járulék 

és szoc. hj. adó 

 

Dologi kiadások 

Egyéb 

működési célú 

kiadás 

 

Összesen 

Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 

Tabdi Közös 
Önkormányzati 
Hivatal  

23.059  6.033  6.943  1.668  37.703  

Engedélyezett létszám (fő) 10 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Tabdi Napközi- 
otthonos Óvoda 

12.559  3.358  1.493  -  17.410  

Engedélyezett létszám (fő) 5 

- ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

 

Összesen 

35.618  9.391  8.436  1.668  55.113  

Engedélyezett létszám (fő) 15 

- ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

          ezer forintban 

Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 

Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt 172.709  
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FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ezer forintban) 
Értékpapír 

vásárlás 
 

50.000 

      

Tartalékok 
Tabdi belterületi 

földutak szilárd 

burkolattal való 

ellátása 

 

50.000 

Működési 

tartalék 

önkormányzati 

ingatlanok, utak 

karbantartási 

kiadásaira 

 

 

 

5.000 
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3. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE 

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 

           ezer Ft-ban 

Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 

Önkormányzati feladatok 

Eredeti előirányzat      

Költségvetési  149.727 79.439 25.918 38.157 

Finanszírozási (értékpapír)  50.000 50.000   

Módosított előirányzat     

Költségvetési     

Finanszírozási (értékpapír)     

Teljesítés     

Költségvetési     

Finanszírozási     

Céltartalék     

Eredeti előirányzat  5.000  50.000 

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Összesen 199.727 134.439 25.918 88.157 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal     

Eredeti előirányzat 127 37.703 0 0 

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Tabdi Napköziotthonos Óvoda     

Eredeti előirányzat 0 17.410 0 0 

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Költségvetési szervek összesen 127 55.113 0 0 

Önkormányzat mindösszesen 199.854 189.552 25.918 88.157 
 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

 

Költségvetési egyenleg Működési  Felhalmozási 

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET   

Eredeti  10.302  

Módosított    

Teljesítés   

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY   

Eredeti   62.239 

Módosított    

Teljesítés   

 

Hiány belső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Működési bevételi többlet igénybe- 

vétele 

  

Eredeti   10.302 

Módosított    

Teljesítés   

Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele 

  

Eredeti   51.937 

Módosított    
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Teljesítés   

Összesen  62.239 

 

Hiány külső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Hitel   

Eredeti  0 0 

Módosított  0 0 

Teljesítés   

 

4. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT  TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 

PROGRAMOK, PROJEKTEK 2014. ÉVI BEVÉTELEI  

 
ezer Ft-ban 

Feladat 

program, projekt 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

       

       

Összesen 0   0   

 
5. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT  TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 

PROGRAMOK, PROJEKTEK 2014. ÉVI KIADÁSAI 

(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) 

 
ezer Ft-ban 

Feladat 

program, projekt 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

       

       

Összesen 0   0   

 

6. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 

2014. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK 

(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 
ezer Ft-ban 

Feladat 

kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Beruházás Felújítás  

Összesen Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

Ravatalozó kápolna 

felújítása 

    

13.781 

 

 

  

13.781 

Tárolóhelyiség kialakítása 841      841 

Tabdi 0304/23, 0319 és 

0336/1 hrsz. út kiépítése 

 

6.000 

      

6.000 

Közutak fenntartása  

1 db hómaró beszerzése 

 

200 

      

200 

Tanyagondnoki szolgálat  

1 db gépjármű beszerzése 

12.700      12.700 

Helyi közfoglalkoztatás 

1 db kapálógép beszerzése 

 

317 

      

317 

1 db szivattyú beszerzése 191      191 
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1 db hidraulikus tolólap 

beszerzése 

 
229 

      

229 

1 db notebook beszerzése 95      95 

Tabdi, Vasút utca 71. sz. 

alatti bérlakás felújítása 

    

3.524 

   

3.524 

Képviselőtestület működése 

Fénymásoló vásárlás 

 
279 

      

279 

Összesen 20.852   17.305   38.157 

 
7. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez 

 
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN 

MEGHATÁROZOTT, 2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ 

HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK 

 
a) Az önkormányzat 2014. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 

számításának figyelembe vehető bevételei 

ezer Ft-ban 

Bevétel megnevezése Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Bevétel 

50 %-a 

Helyi  

adó 

 

35.000 

   

17.500 

Vagyon, vagyoni értékű jog 

értékesítéséből hasznosításából 

származó bevétel 

 

 

3.475 

   

 

1.738 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 

részvény, részesedés értékesítéséből 

származó bevétel 

 

 

0 

   

 

0 

Bírság, pótlék,  

díjbevétel 

 

0 

   

0 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

 

0 

   

0 

 

Összesen 

 

38.475 

   

19.238 

 
b) 2014. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 

 

ezer Ft-ban 

Feladat, 

fejlesztési cél 

adósságot keletkeztető ügylet 

megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet 

futamidejének 

vége 

 

A kezesség 

érvényesíthető-

ségének  

vége 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

--- 0 0   -- 

Összesen 0 0  - - 

 
c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 

 

ezer Ft-ban 

Feladat, 

fejlesztési cél 

adósságot keletkeztető ügylet 

megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet 

futamidejének 

vége 

 

A kezesség 

érvényesíthető-

ségének  

vége 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

--- 0 0  - - 

Összesen 0 0  - - 

 

 


