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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 13-án a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott üléséről 

 

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

Földházi Ferenc, Krauczi József képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita 

jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként: Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke, Brunner Károlyné 

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának vezetője, Nagy Mihály Szőlőskert Horgászegyesület 

elnöke, Tóth Sándorné Nyugdíjas Klub vezetője 

 

Bejelentetten távol maradt: Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a társadalmi szervek megjelent 

vezetőit, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését, 8. napirendi pontként Tabdi Községi 

Sportegyesület támogatási kérelmét, 9. napirendi pontként Kérdések, bejelentések, 

interpellációkat. A Képviselőtestület a kiegészített napirendi pontokkal a napirendet 

egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

Előadó: Opauszki György Filadelfia Segítő Szolgálat vezetője 

 

2. Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évre 

kitűzött céljaikról 

Előadó: Civil szervezetek vezetői 

 

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

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

5. A 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. Óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 



8. Tabdi Községi Sportegyesület támogatási kérelme 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

9. Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

1. 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az önkormányzat és az intézmény között megkötött ellátási 

szerződés szerint az intézményvezetőnek minden év márciusában tájékoztatót kell nyújtani a 

Képviselőtestületnek a házi segítségnyújtás ellátásáról. Az intézményvezető az ülésen nem 

vesz részt, írásos tájékoztatóját megküldte. Kérdés, hozzászólás van-e a tájékoztatóval 

kapcsolatban? 

 

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

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2014. (   ) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a Tabdi 

községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2014. (III. 13.) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, a Tabdi 

községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

2.  

Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2013. évi tevékenységéről  

és a 2014. évre kitűzött céljaikról 

 

(Az írásban benyújtott tájékoztatók csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Köszönjük az írásos anyagot. Szeretném megkérdezni a 

jelenlévőket, hogy szeretnék-e az írásos tájékoztatójukat kiegészíteni? 

Először a Horgászegyesület vezetőjét kérdezem. 



Nagy Mihály Horgászegyesület elnöke: Nem szeretném kiegészíteni a tájékoztatót, csak azt 

emelném ki, hogy az egyesület számára egy fontos feladat, hogy az előnevelő kerítése, illetve 

az esőbeálló kiépítése megtörténjen. 

 

Fábián Sándor polgármester: Köszönjük a tájékoztatók. A Polgárőr Egyesület vezetőjét 

kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 

 

Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke: Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a 

benyújtott pályázatokra megérkezett a támogatási összeg. A Polgárőr Egyesületnek saját erő 

szükséges a beruházásához, illetve a működésérére is. Nem tudjuk, hogy fogja az OPSZ 

támogatni az egyesületet. Két dolgot szeretném említeni, az egyik, hogy reggelente a 

közmunkások a szerszámokat kézben viszik a kerékpáron, és nem rögzítik. A másik, hogy a 

temetőkertbe a nagykaput kinyitják és gépkocsival mennek be, majd amikor távoznak, a kaput 

tárva-nyitva hagyják. Ezen a nézeten változtatni kellene. 

 

Fábián Sándor polgármester: A pályázati önrészhez be kell nyújtani az önkormányzathoz a 

kérelmet. Holnap lesz munkavédelmi oktatás a dolgozóknak, ahol a szerszámok helyes 

szállításáról, használatáról is szó fog esni. A temetőnél a ravatalozó felújítása miatt a kerítés 

egy része is lebontásra került, ha befejeződik a munka és ismét a kerítés is a helyén lesz, 

megpróbáljuk azt megelőzni, hogy ott ki-be járkáljanak az autók. Folyamatban vannak a 

kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban az egyeztetések. Szeretnék egy nagyon jó rendszert 

kialakítani, ezért ez kissé időigényes lesz. Köszönjük a Polgárőr Egyesület tájékoztatóját. 

Megkérdezem a Nyugdíjas Klub vezetőjét is, hogy kívánja-e az írásos tájékoztatóját 

kiegészíteni? 

 

Tóth Sándorné Nyugdíjas Klub vezetője: Nem. Szeretném megköszönni a Képviselőtestület 

segítségét. Amennyiben az önkormányzat a kisbuszt beszerzi, az nagy segítség lesz a 

nyugdíjasoknak. 

 

Fábián Sándor polgármester: Remélhetőleg hamarosan megtörténik a busz beszerzése és a 

falu szolgálatába tudjuk állítani. Köszönjük a Nyugdíjas Klub tájékoztatóját. A 

Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagát? 

 

Brunner Károlyné Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának vezetője: Megköszönöm a tagok 

részére nyújtott segédeszközöket. Amennyiben lesz még hasonló lehetőség úgy 2 db-ra lenne 

legalább szükségünk. 

 

Fábián Sándor polgármester: A hollandok segítségével most is szerveznek ruha, bútor, stb. 

gyűjtést, de a szállítás nagyon költséges, így nem tudni, hogy lehet ezt megoldani. Köszönöm 

a csoport tájékoztatóját. 

A Sportegyesület nevében pár szóban tájékoztatom az egyesület tevékenységéről a 

Képviselőtestületet. Két szakosztállyal működünk, a Judo Szakosztály magasabb szinten 

képviselteti magát, mint a Labdarugó Szakosztály. Regionálisan 8 arany, 13 ezüst és 3 bronz 

érmet szereztek az elmúlt évben. A foglalkozásokon átlagosan 15-20 fő gyermek vesz részt. A 

Labdarugók a 2012/13. tavaszi fordulóban 5. helyezést értek el, ősszel nem sikerült olyan jól a 

bajnokság a 10. helyen végeztünk. Reméljük ez idén jobb lesz. Senior teremtornán vettünk 

részt, Erdélyben is jártunk. Pályázaton 1.100 eFt-ot nyertünk, ezt az összeget 50-50% 

arányban kívánjuk megosztani a két szakosztály között. 2014. évre a terv a szokásos 

versenyeken, bajnokságokon való részvétel. 

 



A tájékoztató után Fábián Sándor polgármester úr megköszöni az egyesületeknek a település 

életében végzett munkájukat, ezt nagyon fontosnak tartja. Továbbra is ilyen aktivitás 

szükséges a részükről, melyhez a testület felajánlja a segítségét. 

 

(A napirend tárgyalását követően a civil szervezetek képviselői eltávoztak az ülésről.) 

 

3. 

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

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Fábián Sándor polgármester: Február 6-án állampolgári eskületétel volt a hivatalban. 

Ugyanezen a napon a Trans-Wine Kft-vel az élelmiszersegély leszállításával kapcsolatban 

volt egyeztetés, illetve Aczél István úrral a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban. 8-án a 

Nyugdíjas Klub farsangi rendezvényén vettem részt. 10-én Kiskőrösön a téli 

közmunkaprogram keretében fűrészgép beszerzés ügyében jártam. 13-án volt az 

élelmiszersegély kiosztás. 11-én a hátsó, elkerülő út kiépítésével kapcsolatban is egyeztetés 

történt, és a Démász hibabejelentővel is egyeztettünk – elszakadt egy kábel a temetőnél a 

fakivágás következtében. 12-én a Munkaügyi Központban voltam, hogy a 

közmunkaprogramban még 2-3 főt tudjunk igényelni. 13-án Vidékfejlesztési Fórumon vettem 

részt, 14-én útépítési árajánlattal kapcsolatos egyeztetés, a tanyabusz közbeszerzésével és a 

térfigyelő kamera beszerelésével kapcsolatos megbeszélés volt. Font Sándor képviselő úrral is 

beszéltem a közfoglalkoztatással kapcsolatban. 18-án Kecskeméten voltam. 20-án Polgár Pál 

úr segített a katasztrófavédelmi anyag aktualizálásában. 24-én a Vecse-Fruct Kft-vel 

tárgyaltam. Ivóvízminőség-javító Társulási ülésen vettem részt, illetve Liszkai Pál úrral a 

belterületi utak kiépítésével kapcsolatosan beszéltem. 25-én a testvértelepülés vezetőjével 

tárgyaltam. 26-án Kistérségi ülésen vettem részt. Március 3-án a STRABAG Igazgatóságának 

írtam egy észrevételt, mivel nem fogadták el a Baross utcai ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlatunkat. A mai napig erre nem kaptunk választ. Újra be lehet nyújtani áprilisban a 

pályázatot. 5-én a holland segítséggel kapcsolatban volt megbeszélésem. 10-én a pártfogó 

felügyelővel tárgyaltam. Folyamatosan egyeztettem a ravatalozó felújítással kapcsolatban. 

Nem úgy haladunk, ahogy a mesterek ígérték. Március 11-én Dabason voltam, a Leader 

Egyesületek országos taggyűlésén vettem részt.  

 

4. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

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

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

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2014.(III.13.)sz. határozat 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 



HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentését elfogadja. 

 

5. 

A 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Kötelező elkészíteni a közbeszerzési tervet, idén egy biztos 

közbeszerzésünk lesz a tanyagondnoki szolgálat buszbeszerzése. 

 

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

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

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2014.(III.13.)sz. határozat 

A 2014. évi közbeszerzési terv 

jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Tabdi Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervét 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a határozat 1. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hivatalos 

honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 



22/2014.(III.13.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2014. év 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárás-

rend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés 34114400-3 Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2013. 02. 120 nap nem 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

II. Építési beruházás - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 



6. 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Ezen napirendi ponton belül először a törvényességi felhívásra 

kell a képviselő-testületnek reagálni. Javasolom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a 

törvényességi felhívásban foglaltakat és erről hozzon határozatot. 

 

Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 

    /2014. (   ) sz. határozat 

Törvényességi felhívásra tett intézkedés 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem 

vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 

 

2. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2014. (III. 13.) sz. határozat 

Törvényességi felhívásra tett intézkedés 

 

HATÁROZAT  

 

3. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem 

vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 

 

4. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Fábián Sándor polgármester: A határozat elfogadását követően a rendeletről is döntést kell 

hozni a testületnek. Van-e kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 

 



 8 

Filus Jánosné jegyző: A rendeletet társadalmi egyeztetésre bocsájtottuk, a megadott határidőig 

javaslat nem érkezett. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor 

polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

7. 

Óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag a képviselők számára ismert, van-e kérdés, 

hozzászólás? 

 

Kovács László alpolgármester: A beiratkozás egy napban van megadva, ez elegendő, nem 

kevés? 

 

Filus Jánosné jegyző: Korábban is egy nap volt, nem volt jelzés, hogy ez gondot okozna. Az 

időponttal kapcsolatban egyeztettünk az óvodavezetővel.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben 

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2014.(III.13.)sz. határozat 

Óvodai beiratkozás idejének és az 

Óvodai felvételi körzetnek a 

meghatározása 

HATÁROZAT  
 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évtől a Tabdi Napköziotthonos 

Óvoda (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.) felvételi körzetét Tabdi község közigazgatási 

területével megegyezően határozza meg: 
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2. A Képviselő-testület a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2014. 

április 29.-én 800 - 1600 óráig tartó időszakban határozza meg. Az óvodai beiratkozás helye 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7. 

 

3. A beiratkozás idejéről és helyéről a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

Képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

 

Határidő: 2014. április 29.  

Felelős: polgármester, óvodavezető 

7. 

Tabdi Községi Sportegyesület támogatási kérelme 

 

(Kérelem csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Mint a Sportegyesület tájékoztatójában is elmondtam pályázatot 

nyertünk és az önrész biztosításához, valamint egyéb költségekhez (utazás, bírói díj, nevezési 

költség) lenne szükség az önkormányzat támogatása. 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. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Kovács László alpolgármester az alábbi 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2014.(III.13.)sz. határozat 

Tabdi Községi Sportegyesület 

támogatási kérelme 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Községi Sportegyesület részére 

pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:   

 

Támogatási cél: Pályázati támogatás önrészének biztosítása, utazási költségek, bírói díj, 

nevezési díj támogatása 

Támogatás összege: 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a 

támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2014. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. március 25. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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25/2014.(III.13.)sz. határozat 

Tabdi Községi Sportegyesület  

támogatási kérelme 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Községi Sportegyesület részére 

pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:   

 

Támogatási cél: Pályázati támogatás önrészének biztosítása, utazási költségek, bírói díj, 

nevezési díj támogatása 

Támogatás összege: 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a 

támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással 

 

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2014. december 31. napjáig 

kell elszámolni. 

 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: 2014. március 25. 

 

      8. 

Kérdések, bejelentések interpellációk 

 

Fábián Sándor polgármester: Holnap 10 órakor önkormányzati részvétellel ünnepélyes 

koszorúzás lesz a Művelődési Ház előtt lévő kopjafánál. 

 

Krauczi József képviselő: Tabdi község jégelhárító rendszer kiépítésével kapcsolatban 

kérdezem, hogy ez megoldható-e? 

 

Fábián Sándor polgármester: Én már korábban is beszéltem a hegybíróval, hogy nézze meg, 

hogyan jönnek össze a költségek, dolgozza ki, hogy mennyibe kerülne a rendszer és annak 

üzemeltetése, és ezt követően nem zárkózik el az önkormányzat előle. 

 

Földházi Ferenc képviselő: A belterületi kövesutak kiépítésével kapcsolatban mi a teendő, a 

lakosokkal mikor beszéljünk róla? 

 

Fábián Sándor polgármester: Szerintem máris lehet a lakókat felkeresni, beszélni a 

lehetőségekről.  

 

Filus Jánosné jegyző: A lakosság részéről esetleg fizetendő hozzájárulás feltételeinek 

jogszabályi hátterének utánanézek. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző



          jzk. 1. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 3/2014. (III.17.) önkormányzati rendelete 

a helyi  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Tabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján az 

Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) Tabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

tartamát az alábbiak szerint határozza meg: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, 

elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény 

fenntartása és üzemeltetése.   

 

(2) A rendelet hatálya Tabdi község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő ingatlan 

tulajdonosára, vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: 

ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék 

termelője, birtokosa. 

 

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: 

a) háztartási hulladék, 

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék, 

d) közterületen elhagyott hulladék, 

e) lomhulladék. 

  

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

(6) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen 

ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem 

gyülemlik fel. 

 

2.§ 

 

(1) A települési hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével, valamint a megfelelő 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására az Önkormányzat az önkormányzatok által alapított 100 %-os 

önkormányzati tulajdonú IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Korlátolt 
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Felelősségű Társasággal (6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.) – továbbiakban: közszolgáltató – 

köt közszolgáltatási szerződést 2013. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. 

 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el.  

 

3.§ 

 

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a közszolgáltató 

biztosítja. 

 

(2) A közszolgáltató a település közterületein lévő elkülönítetten gyűjtött hulladék átadását 

szolgáló hulladékgyűjtő pontok igénybevételét térítésmentesen biztosítja. 

 

(3) A közterületen lévő elkülönítetten gyűjtött hulladék átadását szolgáló hulladékgyűjtő pont 

helyét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék átadását szolgáló hulladékgyűjtő pont 

területéről a gyűjtőedényen kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag az egyes 

gyűjtőedényeken elhelyezett feliratnak megfelelő fajtájú hulladékot szállítja el. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, 

a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai 

és kötelességei, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés egyes tartalmi elemei. 

 

4.§ 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgálati szerződés, valamint a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Hgt.) és a végrehajtási 

rendeletekben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 

(2) A hasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti, a 

hasznosításra alkalmas hulladék gyűjtése pedig havi gyakorisággal történik a közszolgáltató 

által előre meghatározott időpontban, a szállítási naptár szerint, a 2. mellékletben foglalt 

területi, időbeli rendben. 

 

(3) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően 

haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles 

legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges 

időpontjáról. 

 

(4) Külterületi lakott helyeken az önkormányzat előre meghirdetett időpontban összegyűjti és 

a közszolgáltatóval egyeztetett helyre beszállítja a keletkezett hulladékot. Az ingatlanhasználó 

egy szállítás alkalmával legfeljebb kettő zsák hulladékot helyezhet ki lezárt állapotban. Az ezt 

meghaladó mennyiségű hulladék a közszolgáltató emblémájával ellátott szabvány zsák 

igénybevételével lehetséges, melyet az önkormányzati hivatalban lehet megvásárolni. 
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5.§ 

 

(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas 

felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, 

hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne 

szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon. 

 

(2) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék 

eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 

6.§ 

 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem 

rendelkezik a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembevételével a gyűjtőedényzetet 

használatba adja. 

 

(2) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. 

 

(3) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlanhasználó 

költségalapon meghatározott bérleti díjat fizet. 

 

(4) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során 

történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a 

gyűjtőedényzet tulajdonosától. 

 

7.§ 

 

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlanhasználónak az 

elszállítás napján – reggel 6 óráig – kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre 

kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet 

ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, 

illetve elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával. 

 

(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által biztosított 

műanyagzsákban lehet kihelyezni, amelyben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el. A 

közszolgáltató által biztosított, és a közszolgáltató emblémájával ellátott szabvány zsák ára 

magában foglalja a zsák előállításának, a hulladék elszállításának, valamint elhelyezésének és 

ártalmatlanításának a költségét. 

 

(4) Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a 

szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit 

megrongálja. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a 

szolgáltató megtagadhatja. 
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(6) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet esetén: 

használója) szükség szerint, de legalább negyedévente gondoskodni köteles. 

 

(7) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. 

 

(8) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, 

ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

8.§ 

 

A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, 

valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül- hulladékot elhelyezni tilos. 

 

9.§ 

 

A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 

köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A bejelentési 

kötelezettség az új ingatlanhasználót terheli.  

 

10.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználat változása esetén az új ingatlanhasználó 15 napon belül köteles e 

tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési 

kötelezettségének eleget tenni. A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a 

bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 

 

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt 

nem lakják, vagy használatát két naptári hónapnál hosszabb ideig szüneteltetik. A lakatlanság 

és a használat megszüntetésének tényét az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató felé – a 

változást követő 15 napon belül- bejelenteni. A szüneteltetési kérelemben foglaltak 

valóságtartalmát – különösen az egyéb közszolgáltatások „0” fogyasztását bizonyító 

közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással - a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

 

11.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, 

nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet 

méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menő lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A 

lomtalanítás lebonyolításáról (a lom gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről) a 

közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. Nagydarabos hulladékot a 

közterületre kihelyezni csak a szállítás napján lehet. 

 

(2) A közszolgáltató az előre bejelentett igénybevevők részére rendes szállítási napokon 

biztosítja a lom elszállítását háztartásonként évente egy alkalommal térítésmentesen. 

 

(3) A közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban köteles biztosítani 

a településen az elektronikai hulladékgyűjtést. 
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12.§ 

 

Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a szerződő felek megnevezését, 

b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról, 

c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, 

d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit, 

e) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit, 

f) az Önkormányzat kötelezettségeit, 

g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, 

h) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit, 

i) záró rendelkezéseket. 

 

3. Díjfizetési kedvezmények 

 

13.§ 

 

(1) A közszolgáltatási díj 70 %-át kell megfizetnie annak a magánszemélynek, aki 70. életévét 

betöltötte és – Tabdi községben létesített bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási 

helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezményre való 

jogosultság keletkezését, megszűnését – a jogosult nyilatkozata alapján - annak 

bekövetkezését követő év január l. napjával kell figyelembe venni.  

 

(2) A díjkedvezményre jogosító nyilatkozatot – az erre rendszeresített nyomtatványon - a 

jogosultság bekövetkezését követő év február 20-ig kell benyújtani. A határidő elmulasztása 

esetén a kedvezményt csak a tárgyév július l-től, amennyiben a nyilatkozatot július l-e után 

nyújtják be, csak az ezt követő év január l-től lehet igénybe venni. 

 

(3) A jogosultság megszűnéséről szóló nyilatkozatot – az erre rendszeresített nyomtatványon 

– a jogosultság megszűnését követő év február 20-ig kell benyújtani. A bejelentés 

elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről, illetve a 

jogosult szociális helyzete alapján a visszafizetés részbeni vagy teljes elengedéséről a 

Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt. 

 

(4) A (1) bekezdés szerinti díjkülönbözetet a közszolgáltató részére – külön megállapodás 

szerint – az önkormányzat téríti meg.  

 

(5) A közszolgáltatási díjkedvezményen felül – a díjkedvezményre jogosult kérésére – az 

önkormányzat egyszeri kedvezményként 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényzetet biztosít. Az 

önkormányzat által használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga az önkormányzatot illeti. 

 

(5) A szolgáltató felé a kedvezmény finanszírozása a segélykeret terhére történik. 

 

4. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

14.§ 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1.§ (3) 

bekezdésében rögzített ingatlanhasználónak személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot 
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kell szolgáltatnia a közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló 

értesítéssel egyidejűleg. 

 

(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) 

jogosult nyilvántartani és kezelni. 

 

( 3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai 

ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem 

adhatja át. 

 

(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszűntetését követően a személyes adatokat a 

nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell a közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás 

fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig 

tarthatja nyilván a személyi adatokat a közszolgáltató. 

 

(5) A Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a 

nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés 

megakadályozása érdekében szabályozni. 

 

(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a 

Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

15.§ 

 

(1) E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti  

a) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendelet, 

b) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 24/2004. (XII. 29.) Kt. sz. rendelet, 

c) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.)  Kt. sz. rendeletet módosító 6/2005. (IV. 10.) Kt. sz. rendelet, 

d) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.)  Kt. sz. rendeletet módosító 20/2005. (XII. 23.) Kt. sz. rendelet, 

e) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 13/2006. (XII. 19.) Kt. sz. rendelet, 

f) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 14/2007. (XII. 19.) Kt. sz. rendelet, 

g) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 13/2008. (XII. 18.) Kt. sz. rendelet, 

h) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 16/2009. (XII. 17.) Kt. sz. rendelet, 

i) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 21/2010. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet, 
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j) a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

10/2004. (IV. 28.) Kt. sz. rendeletet módosító 18/2011. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. március 17. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

   Filus Jánosné  

         jegyző 

 

 

 

1. melléklet a 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelethez 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék átadását szolgáló hulladékgyűjtő pont helyszíne: 

 

Tabdi, Szent István utca 2. 

 

2. melléklet a 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelethez 

 

A hulladék elszállításának rendje: 

 

Hulladék (vegyesen gyűjtött, hasznosításra alkalmatlan hulladék): 

Hetente 1 alkalommal, KEDD szállítási napokon 06.00 és 18.00 óra között gyűjti be a 

közszolgáltató és szállítja el a hulladéklerakóba Tabdi község közigazgatási területéről. 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék (hasznosításra alkalmas hulladék): 

- Hulladékgyűjtő pontokon a közszolgáltató járatterve szerint, előre meghatározott 

rendszerességgel, a telítettség függvényében. 

- Házhoz menő gyűjtéssel a közszolgáltató által előre meghatározott és közzétett 

időpontokban. 

 


