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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatali helyiségében megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos Attila, Földházi Ferenc, Krauczi 

József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné 

Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester 

 

Meghívottként jelen van: Tóthné Varga Regina családgondozó, Picard Tünde 

művelődésszervező 

 

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

ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását. A 

Képviselőtestület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

1. Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2013. évi 

közművelődési munkaterv végrehajtásáról 

Előadó: Picard Tünde művelődésszervező 

 

2. Beszámol a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról 

Előadó: Tóthné Varga Regina családgondozó 

 

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. Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatsági áráról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 
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8. A tanyagondnoki szolgálat által használt gépjármű üzemeltetési szabályzatának 

elfogadása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

9. Tanyagondnoki munkakör betöltése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

10.  Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

 

1. 

Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, 

A 2013. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A művelődésszervező előterjesztése tartalmazza azokat a 

feladatokat, amelyek a munkatervben szerepeltek. Megkérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni 

még az írásos anyagot? 

 

Picard Tünde művelődésszervező: Annyit szeretnék kérni, hogy a következő évben jó lenne 

kicsit előbb tárgyalni a beszámolót, az év elején kellene napirendre tűzni. 

 

Fábián Sándor polgármester: Ez megoldható, és a jövő évben így tervezzük. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Megköszönöm a részletes beszámolót és a 

művelődésszervező munkáját. Az elkövetkezendő év is remélem ilyen sikeres lesz. 

 

Fábián Sándor polgármester: Azt látom az írásos anyagban, hogy a gyerek olvasók létszáma 

csökken. Van-e valami ötlet hogyan lehetne ezen változtatni, hogy mind több gyerek 

látogassa a könyvtárat? 

 

Picard Tünde művelődésszervező: Beszéltem az igazgatónővel, hogy mit lehetne tenni ez 

ügyben. Amikor szervezett programok vannak, arra azért eljönnek. Igazából már a kötelező 

olvasmányok sem érdeklik a gyerekeket.  

 

Földházi Ferenc képviselő: Már korábban is említettem, most ismét javaslom, hogy tegyünk 

Wifit a Művelődési Házba. 

 

Fábián Sándor polgármester: Annyira gyenge az E-pontunk, hogy ezt nem lehet megoldani. 

Megkerestem már őket, hogy lehet-e a sebességet növelni, válasz nem volt, de ismét 

megkeresem őket. 

 

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

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

 

___/2014.(VI.30.)sz.határozat 

Beszámoló a közművelődési és könyvtári 

feladatok ellátásáról, a 2013. évi közművelődési 

munkaterv végrehajtásáról 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, 

valamint a 2013. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

44/2014.(VI.30)sz. határozat 

Beszámoló a közművelődési és könyvtári 

feladatok ellátásáról, a 2013. évi közművelődési 

munkaterv végrehajtásáról 

 

HATÁROZAT 

  

Tabdi Község Képviselő-testülete a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, 

valamint a 2013. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót 

 

 (Picard Tünde művelődésszervező az ülésről távozott) 

 

 

2.  

Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Szeretném megkérdezni a jelenlévő családgondozót, hogy az 

írásos beszámolóját szeretné-e kiegészíteni? 

 

Tóthné Varga Regina családgondozó: Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni a kiküldött 

anyagot. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Megköszönöm a családgondozónak a részletes 

beszámolóját. Részt vettem az egészséghéten, ahol tapasztaltam, hogy a gyerekeknek 

mennyire tetszett az elsősegélynyújtás. Nagyon kevés idő volt erre, ezért idén erre több időt 

kellene fordítani. Az esetmegbeszélések nem tudom, hogyan működnek, de javaslom, hogy a 

Szociális és Ügyrendi Bizottság részéről is képviseltethetné magát a munkába. Ezt szívesen el 

is vállalnám. Segítség lenne a Bizottság munkájában is. 

 

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

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

 

___/2014.(VI.30.)sz.határozat 

Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti 

szolgálati feladatok ellátásáról 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

45/2014.(VI.30)sz. határozat 

Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti 

szolgálati feladatok ellátásáról 

 

HATÁROZAT 

  

Tabdi Község Képviselő-testülete a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 (Tóthné Varga Regina családgondozó az ülésről távozott) 

 

 

3. 

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Május 28-án volt az utolsó rendes testületi ülésünk, az azóta 

eltelt időszakról kívánom tájékoztatni a képviselőket. Mindenki számára ismert, hogy az 

önkormányzat 28 közmunkást foglalkoztat, ez a létszám, valamint a feladatok, folyamatos 

munkát igényelnek. A mindennapi tevékenység nagy részét ez teszi ki. Mezőgazdasági 

projektben veszünk részt, a ravatalozó építésénél, az óvoda raktár felújításánál és a 

köztisztasági feladatoknál is dolgozunk. Az elkerülő út kiépítésénél is segítettek a 

közmunkások. Napi szintű a jelenleg folyó ivóvízminőség-javító program kivitelezése során, 

az ott felmerülő feladatok, problémák megoldása, amire nem is gondoltam, hogy az 

önkormányzatnak kell majd gondoskodnia. Megállapodást kötöttünk a Kiskőrösön lévő 

középiskolákkal a diákok közösségi munkavégzésére. Az érettségi letétele előtt kötelező 

minden diáknak 50 óra közösségi munkavégzés. Június 2-től a falunap megszervezésében 

vettünk részt, itt meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a képviselőknek a 

segítséget. Június 4-én Kecskeméten könyvtári beszámolón voltam. Június 16-án kistérségi 

ülésen, valamint ivóvízminőség-javító társulási ülésen vettem részt. 18-án a Kiskőrösi 

Rendőrkapitányságon kistérségi fórumon voltam. Június 19-én a térfigyelő kamerák ügyében 

volt bejárás, heteken belül elkezdődik a kamerák felszerelése. Ezen a napon a Baross utcai 

ingatlan vásárlás ügyében voltam Dr. Molnár Sándor ügyvéd úrnál. 26-án kistérségi ülés, és 

ivóvízminőség-javító társulási ülés is volt ismét. 26-án este közös testületi ülésünk volt 

Kaskantyú Képviselőtestületével. A kiemelten fontosabb ügyeknél mindig beszélek a 

képviselőkkel. 
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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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

46/2014.(VI.30.)sz. határozat 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentését elfogadja. 
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Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Június 26-án a közös hivatal költségvetésének módosítását 

tárgyaltuk a közös testületi ülésen. Az írásos anyagot megismerhették a képviselők. 

 

Krauczi József képviselő: A költségvetési szervek kiadásainál a 17. oldalon az 

Önkormányzati Hivatal kiadásainál 8 millióval több szerepel, mint amennyi az eredetiben 

volt. Mi ennek az oka? 

 

Filus Jánosné jegyző: Ez az összeg főleg a segélyek miatt nőtt meg, amit év elején még nem 

lehetett előre megtervezni. Ezt mindig pótelőirányzatban kapjuk meg, ezért kerülhetett csak 

most rendeletbe, és ezért ilyen magas. 

 

Krauczi József képviselő: A beruházásoknál a Baross Gábor, Mészáros Lőrinc, Bem József 

utcánál a kiadás oldalon plusz költségek szerepelnek. Ez 6 millió forint, ennyibe kerül a 

kőzúzás? 

 

Fábián Sándor polgármester: Az utak építésére 20 millió forintot kaptunk, de ez az összeg úgy 

gondolom nem fogja fedezni a három út költségeit, ez egy tervezett összeg, nem tudjuk előre, 

hogy ez mennyibe fog kerülni. 

 

Filus Jánosné jegyző: A gazdálkodási ügyintéző ezt tervként tette be, valamennyire be kell 

állítani a költségeket, hiszen egyébként nincs fedezet a kiadásokra. 
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Krauczi József képviselő: Sokallom az elkerülő útra a 13 millió forintot. Eredetileg ezt 8 

millióra terveztük. 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen, ez így volt, de menet közben láttuk, hogy ez a 8 millió 

alultervezett volt, az utolsó számlákig be tudom mutatni, hogy mennyibe került a teljes út 

kiépítése. 

 

Krauczi József képviselő: Nem vonom kétségbe hogy nem valósak az adatok, de úgy 

gondolom, hogy a képviselőknek jogában áll megkérdezni a költségvetési tételeket. 

 

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

polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület 

elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete 

Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

6. 

Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A víz- és szennyvíz díjat már nem az önkormányzat határozza 

meg, egy rendelet alapján a miniszter fogja megállapítani a díjat, ezért kellett hatályon kívül 

helyezni az önkormányzat rendeletét. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez hozzászólás nem volt Fábián Sándor 

polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület 

elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete 

Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatóság áráról szóló 

23/2004.(XII.29.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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7. 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben szerepel a módosítás oka, a változások miatt 

kötelező a módosítás. 

 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

47/2014.(VI.30.)sz. határozat 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86. §-ban foglaltakra, figyelemmel a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 15. § (2) bekezdésére Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az SZMSZ IV. fejezet 10. Belső ellenőrzés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

10. Belső ellenőrzés 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és 

megfelelő működtetéséről.  

 

A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és 

tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 

eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés 

rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 

szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és 

hatékonyságát. 
 

1. A belső ellenőrzés ellátása 

 

Önkormányzatunknál a belső ellenőrzési tevékenység külső szakértő szervezet bevonásával 

valósul meg.  

A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének 

közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 
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2. A belső ellenőrzés feladata 

 

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjt és 

értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője 

számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati 

kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal 

tájékoztatja. 

 

a) Bizonyosságot adó tevékenység 

 

A belső ellenőrzés elemzi, értékeli az irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer 

kialakítását, működését aszerint, hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan 

biztosítják-e a szervezeti célok megvalósulását. E feladata körében a belső ellenőrzés 

elsősorban 

- elemzi és értékeli a belső kontrollrendszer működését (a kontrollkörnyezetet, 

kockázatkezelést, kontrolltevékenységeket, az információáramlást és kommunikációt, 

valamint a nyomon követés folyamatait), vizsgálja eredményességét, hatékonyságát és 

gazdaságosságát; 

- az ellenőrzések során megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg; 

- a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket nyomon követi.  

 

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatait részletesen a 

Bkr. 21. § (2) bekezdése határozza meg.   

 

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata, hogy az irányítási és a vezetés által kialakított, 

működtetett belső kontrollrendszer megfelel-e az alábbi követelményeknek:  

- A szervezeti célkitűzések összhangban vannak a szervezeti stratégiával. 

- A szervezeti célkitűzések elérésére kidolgozott mutatórendszer megfelelő. 

- A szervezeti folyamatok kialakítása biztosítja a célkitűzések megvalósulását; a 

folyamatok belső szabályozása teljes, naprakész, naprakészségük biztosított, a 

felelősségek, feladatok egyértelműen meghatározottak.  

- A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak. 

- A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet 

kockázatkezelési rendszere képes azonosítani, elemezni és azokat - a szervezet 

kockázatviselési hajlandóságának figyelembe vételével - megfelelően kezelni. 

- A költségvetési szerv munkafolyamataiban a belső kontrollok kialakítása megfelel az 

elvárásoknak, képesek a kockázatokból fakadó veszteségek mérséklésére és 

folyamatos korszerűsítésük biztosított.  

- Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban, szabályzatokban és a 

vonatkozó szerződésekben foglalt rendelkezéseknek. 

- Az eszközökkel gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak, valamint a 

vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak. 

- Az egyes vezetők, szervezeti egységek közötti információáramlás, kommunikáció és 

együttműködés megfelelő. 

- A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és 

beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak.  

- A szervezet vezetői a releváns eseményekről és tevékenységekről rendszeres jelleggel, 

strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak, amely által a különböző szintű 
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szervezeti célok megvalósításának folyamata figyelemmel kísérhető, valamint a feltárt 

hiányosságok megszüntetése biztosított. 

 

b) Tanácsadó tevékenység 

 

A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységével támogathatja a szervezet vezetőit, a 

költségvetési szerv vezetőjének megbízása alapján. A tanácsadó tevékenység keretében 

ellátható feladatokról a Bkr. 21. § (4) bekezdése rendelkezik, azonban a jogszabályban 

meghatározott feladatokon túlmenően további feladatok is elláthatók, amennyiben azok 

megfelelnek a belső ellenőr függetlenségére vonatkozó előírásoknak.  

 

A belső ellenőrzési vezető tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét a bizonyosságot adó és 

a tanácsadó tevékenység során feltárt, a belső kontrollrendszer hatékonyságának, 

minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről. A belső ellenőrzés – mint vezetőt támogató 

tevékenység – nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a 

kockázatokat kezeljék, illetve a belső kontrollrendszert működtessék. A belső ellenőrzés a 

szervezet belső kontrollrendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok 

végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe 

tartozik.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. 

A tanyagondnoki szolgálat által használt gépjármű 

üzemeltetési szabályzatának elfogadása 

 

 (Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A gépjármű üzemeltetés szabályzat a gondnoknak készült, 

látható, hogy sok helyen a polgármester az irányító, és hogy a gépjárművezetőnek is van sok 

feladata. 

 

Filus Jánosné jegyző: Az üzemanyag felhasználásnál szó lehet majd kártyás megoldásról is, 

de most a szabályzatban szereplő elszámolást gondoltuk. 

 

A napirendi ponthoz egyéb 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: 

 

48/2014.(VI.30.)sz. határozat 

Tanyagondnoki szolgálat gépjármű 

üzemeltetési szabályzata 
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HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat által használt gépjármű 

üzemeltetési szabályzatát határozat melléklete szerint határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
48/2014.(VI.30.) sz. határozat melléklete 

 

A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT ÁLTAL HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 

 

A szabályzat a helyi önkormányzat tulajdonában, a tanyagondnoki szolgálat üzemeltetésében, a 

tanyagondnok által e tevékenysége körében történő gépkocsi használat kérdéseit szabályozza. 

 

A szabályzatban nem érintett kérdésekben: 

 

- a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 

89/1988.(XII.20.) MT rendelet, 

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet, 

- a közúti járművek forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról, műszaki 

feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet, 

- a közúti közlekedés szabályozásáról szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet 

(KRESZ) 

- a közúti gépjárművek üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 60/1992.(IV.01.) Korm. 

rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásait kell 

alkalmazni.  

 

 

I. A gépkocsi rendeltetetése, felhasználhatósága 

 

1. A tanyagondnoki szolgálat üzemeltetésében lévő jármű rendeltetése a tanyagondnoki 

tevékenység során, azzal összefüggésben felmerülő utazási, szállítási feladatok ellátása. 

2. A szabályzat hatálya alá tartozó jármű tényleges felhasználását a tanyagondnok által 

összeállított heti program alapján a polgármester engedélyezi. Egyéb alkalmankénti 

igénybevételt minden esetben a polgármester engedélyez.  

3. A gépkocsi napi, illetve havi menetteljesítményéről, üzemanyag felhasználásáról el kell 

számolni. 

4. A havi elszámolás szolgál egyidejűleg az üzemanyag felhasználás jogszerű mértékének 

megállapítására. Az elszámoló lapokat az elszámolást végző 10 évig köteles megőrizni és 

irattározni. 

5. A szolgálat üzemeltetésében lévő gépjármű felhasználását a menetokmányon fel kell tüntetni, 

illetve a heti programot csatolni kell. A felhasználás indokoltságát, szabályszerűségét, a havi 

elszámolás aláírásával a polgármester igazolja. 

6. Minden esetben a polgármester előzetes, írásbeli engedélye szükséges a szolgálat 

gépkocsijának országhatáron túli igénybevételéhez, és a tanyagondnokon kívül más, arra 

jogosult személy által történő vezetés engedélyezéséhez.  Az engedélyt az elszámoláshoz kell 

csatolni. 

7. A felhasználás során különös figyelmet igényel: 

- gyermekek szállítása, 

- PB gázpalack szállítása, 
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- a gépkocsi áruszállításra történő igénybevétele. 

 

 

A fentiekre figyelemmel: 

 

- Gyermekeket a hatályos KRESZ szabályaira figyelemmel lehet szállítani. 

- PB gázpalack a gépkocsi rakterében rögzített álló helyzetben szállítható az utasoktól 

elválasztva, de tűzoltó készülék szükséges a gépjárműbe. 

- A forgalmi engedélyben lévő bármely adat megváltoztatásához a közlekedési hatóság 

engedélye szükséges. 

 

 

II. A gépjármű üzemeltetése 

 

1. A szolgálat járművének jogszerű, rendeltetésszerű, hatékony és gazdaságos üzemeltetéséért a 

polgármester a felelős.  

2. A jármű üzembiztos, a környezetvédelmi, illetve műszaki szempontból megfelelő állapotáért a 

tanyagondnok a felelős. Szabadsága, betegsége, vagy akadályoztatása esetén helyettesét a 

polgármester jelöli ki.  

3. A tanyagondnok felelős: 

- a járműre előírt (ajánlott) karbantartások elvégzéséért (olajcsere, szemle stb.),  

- a meghibásodásból, természetes elhasználódásból bekövetkezett hibák, hiányosságok 

kiküszöböléséért, 

- az előírt kötelező, illetve közlekedésbiztonsági szempontból szükséges anyagok, 

tartozékok szükségszerinti pótlásáért (egészségügyi csomag, izzó, stb.) 

- a gépkocsi állapotáért, rendszeres külső és belső tisztításáért, 

- a kötelező hatósági, műszaki és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséért, 

- üzemanyag elszámolásért. 

 

 

III. A gépkocsi vagyonvédelme és tárolása 

 

1. A szolgálat gépkocsijának biztonságos, a vagyonvédelmi követelményeket kielégítő 

tárolásáért a tanyagondnoka felelős. 

 

2. A gépjármű tárolási helye: az önkormányzat tulajdonában lévő Tabdi 2/6 hrsz-ú ingatlan, 

természetben Baross Gábor u. 

 

3. A tanyagondnok köteles minden eszközzel megakadályozni a jogellenes járműhasználatot. 

 

 

IV. A gépjárműért és a közlekedéséért való felelősség 

 

1. A gépjárművet vezető tanyagondnok – a reá irányadó jogszabályok keretei között – 

felelősséggel tartozik az általa okozott balesetért (kárért). Felelőssége – a jogellenes módon 

igénybevett járműhasználatát kivéve – a közalkalmazotti jogviszony folytán munkáltatója 

anyagi helytállását vonja maga után, melyért felróhatósága függvényében tartozik fegyelmi, 

kártérítési felelősséggel.  

2. A tanyagondnok a szolgálat járművével a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha 

személyében és a járműre vonatkoztatva valamennyi feltételnek megfelel. 

3. A gépkocsit érintő balesetről a tanyagondnok a polgármestert haladéktalanul tájékoztatni 

köteles. Ilyen helyzetben köteles megtenni minden intézkedést, amely az üzembentartó 

érdekeinek megóvása céljából szükséges. Csak anyagi kár keletkezése esetén rendőri 

intézkedés akkor szükséges, ha a felelősségben nem történik megegyezés.  
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4. Személyi sérülést okozó, vagy súlyosabb baleset esetén a 3. pontban foglaltakat a rendőrség 

értesítése, a helyszín indokolt mértékű biztosítása, valamint esetleges elsősegélynyújtás után 

kell végrehajtani. 

5. A balesetről a tanyagondnok legkésőbb a jármű telephelyre beérkezése, vagy a következő 

munkanapon írásos jelentést kell, hogy készítsen. 

 

 

V. Üzemanyag felhasználás, elszámolás 

 

1. A tervezett utazási teljesítményre üzemanyag előleget kell a tanyagondnok részére biztosítani. 

A kifizethető előleg maximális összege 40.000.-Ft. Újbóli felvételre az előzőleg felvett 

elszámolás után van lehetőség. 

2. Üzemanyag előleggel – annak felhasználását követően – mindig a tárgyhót követő hónap első 

hetében kell elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a tárgyhavi üzemanyag vásárlásról a 

Tabdi Községi Önkormányzat nevére kiállított számlát és a tárgyhóra vonatkozó menetlevelet. 

Elszámoláskor a gépjárművet tele tankkal kell leállítani. 

3.  A közös önkormányzati hivatal erre kijelölt munkatársa a leadott menetlevél és a számlák 

alapján kiszámítja a gépjármű tényleges üzemanyag felhasználását. 

4. Az üzemanyag számla és a norma szerinti fogyasztás szerint üzemanyag megtakarítás, illetve 

túlfogyasztás mutatkozhat. 

5. Az üzemanyag megtakarítás nem illeti meg a tanyagondnokot. 

6.  Az üzemanyag-felhasználás keretében előforduló rendellenességet, a járművezetőnek fel nem 

róható túlfogyasztást, vagy hiányt a polgármesternek haladéktalanul jelezni kell. Ezzel 

egyidejűleg a tényt a menetlevélen (elszámoláson) is jelezni kell és a lehetséges 

megállapításokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. A túlfogyasztás (hiány) következményeiről a 

polgármester dönt. A kellően nem indokolható, a járművezetőnek felróható túlfogyasztás 

költségét-anyagi felelőssége keretei között – a tanyagondnokkal a munkáltató megtérítteti.  

 

 

VI. Gépkocsivezetés jogosultsága elismerése 

 

1. A szolgálat gépkocsijának vezetése a tanyagondnoki munkakörhöz kapcsolódó 

jogosultságként (kötelezettségként) kerül meghatározásra, melyet a közalkalmazott munkaköri 

leírása tartalmaz. A gépkocsivezetési jogosultság személyi (egészségügyi stb.) korlátozását az 

érintett köteles a polgármester tudomására hozni. A tanyagondnoki szolgálat gépjármű 

vezetésére „B” kategóriás vezetői engedély szükséges.  

2. Amennyiben a gépkocsi vezetésre jogosult (kötelezett) tanyagondnok – munkavégzési 

kötelezettsége ideje alatt – önhibájából járművezetésre alkalmatlan állapotba kerül, azt a 

munkavégzési kötelezettség szándékos megtagadásának kell minősíteni.  

 

 

VII. Biztosítás 

 

A gépjármű kötelező, illetve CASCO biztosításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik 

 

 

VIII. Gépjármű akadályoztatása esetén követendő eljárás 

 

A szolgálat üzemeltetésében lévő gépkocsi akadályoztatása (javítás) esetén, csak a szociális jellegű 

szolgáltatásokat kell biztosítani, ennek megszervezése a tanyagondnok feladata, melynek 

jóváhagyásához polgármesteri engedély szükséges.  

 

 

IX. Vegyes rendelkezések 
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1. A szabályzat a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés 

időpontjától lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. 

2. A gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségeket (pl.: autópályadíj, parkolási díj) 

havi elszámoláskor kell számla ellenében kiegyenlíteni. 

 

Tabdi, 2014. június 16. 

 

 Fábián Sándor 

 polgármester 

 

 

 

Záradék: Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ____/2014.(   ) sz. határozatával a 

tanyagondnoki szolgálat gépjármű üzemeltetési szabályzatát elfogadta. 

 

 

9. 

Tanyagondnoki munkakör betöltése 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Két pályázó adta be a jelentkezését. Az egyik jelentkező 

hiányosan, mellékletek nélkül adta be, ez érvénytelen. A másik pályázó – aki nem kérte a zárt 

ülésen történő tárgyalást – Decsi Pál, akinek pályázata megfelelt a kiírásnak. (Ezután a 

polgármester ismertette a pályázat tartalmát) 

 

Filus Jánosné jegyző: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a tanyagondnoki szolgálathoz az 

előzetes szakhatósági hozzájárulást megkaptuk. A Szociális és Gyámhivatalnak való 

megküldéshez, a nyilvántartásba vételi kérelmünkhöz minden rendelkezésre áll, így meg 

tudjuk küldeni. A gondnok besorolását, és ebből következően a bérét, csak akkor tudjuk, ha az 

eddigi munkaviszonyok ismertek. 

 

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

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

 

___/2014.(VI.30.)sz. határozat 

Tanyagondnoki munkakör betöltése 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete Becsi Pál Tabdi Vasút u. 65. szám alatti lakost a 
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés időpontjától 

tanyagondnoknak kinevezi. 

Illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 

próbaidő időtartalma 3 hónap. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

49/2014.(VI.30.)sz. határozat 

Tanyagondnoki munkakör betöltése 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete Becsi Pál Tabdi Vasút u. 65. szám alatti lakost a 
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés időpontjától 

tanyagondnoknak kinevezi. 

Illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 

próbaidő időtartalma 3 hónap. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

9. 

 

Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Kaptunk egy levelet a Szent István utca lakóitól közvilágítás 

megoldásával, valamint járdaépítés felvetésével kapcsolatban. Magas fák vannak a vitatott 

részen és ezért lehet gond, hogy nincs eléggé megvilágítva az utca azon része. Megkérdezem 

a szolgáltatótól, hogy mennyiért tennének fel egy új lámpát, valamint a fák megnyesését is fel 

kell vetni. A járda az egy nagyobb beruházás lenne, a kapubejárók több helyen nagyon bent 

vannak. Még azt sem tudom mondani, hogy itt is a közmunka program keretében meg tudjuk 

csinálni, mivel ezen a téren most csend van.  

 

Földházi Ferenc képviselő: Személyesen beszéltem az egyik ott lakóval, és az a gond, hogy az 

ingatlan előtt lévő fák benőtték a lámpát. 

 

Fábián Sándor polgármester: A Szent István utcában végig van közvilágítás, tehát igazából 

meg van oldva, csak valóban a fákkal lehet a gond. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Mikor táblázzuk ki a hátsó forgalomelkerülő utat? 

 

Fábián Sándor polgármester: Már kitettük az elkerülő táblákat. Jelző táblákat (elsőbbségadás 

kötelező) kell kihelyezni a Dózsa György, illetve a Szent István-Dózsa György utcát 

összekötő kisutcánál, valamint meg kellene beszélnünk, hogy milyen súlykorlátozást tegyünk 

a Vasút utcához, a héten jó lenne ezeket beszerezni. 

 

Sipiczki Zoltán képviselő: Szerintem 3,5 t legyen a határ.  

 

Fábián Sándor polgármester: Mivel a képviselők is úgy gondolják, akkor a 3,5 t súlykorlátozó 

táblát szerezzük be. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Mikor kezdik el a belterületi utak építését? 



 15 

 

Fábián Sándor polgármester: Ledaráltuk a betont, ami még volt, a kivitelező hamarosan 

megérkezik, de pontos időpontot még nem tudok mondani. 

 

Filus Jánosné jegyző: Az óvodavezető megbízatása augusztus 15-én lejárt, ez ügyben mi a 

képviselők álláspontja? A pályázatot írjuk ki, vagy gondolkozni kell valamilyen 

alternatívában, hogy a jogszabályok szerint tudjunk eljárni. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Akkor az óvodavezetői munkakörre a pályázatot ki kell írni 

szerintem.  

 

Filus Jánosné jegyző: Nagyon kevés a gyereklétszám 24 fő, 1 csoportban is lehetnének, 

amelyhez 1 dada és 2 óvónő szükséges, erről mármint a csoportokról a nevelési év előtt dönt a 

fenntartó. 

 

Fábián Sándor polgármester: Akkor most döntsön a testület, hogy írjuk ki az óvodavezetői 

pályázatot az alábbi feltételekkel: főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és 

szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséggel, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlattal, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerettel, angol középfokú 

C típusú nyelvvizsgával rendelkezzen.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - 

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

___/2014.(VI.30.)sz.határozat 

Óvodavezetői pályázat kiírása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki a 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó 

pályázati felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról. 

 

Határidő: folyamatos, augusztus 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

____/2014.(VI. 30.) sz. határozat melléklete 

 

Tabdi Községi Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. – 2019. augusztus 15.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírásalapján 
(Különösen: Az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése 

szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az 

intézmény gazdálkodási rendjének betartása.) 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 Angol középfokú C típusú nyelvvizsga, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Elvárt kompetenciák: 

Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 vezetési program, 

 Tabdi Napköziotthonos Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy 

esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
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 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2014. augusztus 16. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 5. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/785/2014., valamint 

a beosztás megnevezését: óvodavezető. 

 Személyesen: Filus Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny  
 Tabdi Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2014. július 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

50/2014.(VI.30)sz. határozat 

Óvodavezetői pályázat kiírása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

3. Tabdi Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki a 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére. 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó 

pályázati felhívás – jogszabály szerinti – közzétételéről és a pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról. 

 

Határidő: folyamatos, augusztus 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

50/2014.(VI. 30.) sz. határozat melléklete 
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Tabdi Községi Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. – 2019. augusztus 15.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun Megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodavetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírásalapján 
(Különösen: Az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése 

szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az 

intézmény gazdálkodási rendjének betartása.) 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus 
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 Angol középfokú C típusú nyelvvizsga, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Elvárt kompetenciák: 

Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 vezetési program, 

 Tabdi Napköziotthonos Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy 

esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

2014. augusztus 16. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 5. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/785/2014., valamint 

a beosztás megnevezését: óvodavezető. 

 Személyesen: Filus Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny  
 Tabdi Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2014. július 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. 

 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  
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 jkv.1.sz. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

 

Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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. § 

 

Tabdi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.11.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

,,1. § A Képviselőtestület Tabdi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

a) bevételi főösszegét 255.806.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét  308.120.000 Ft-ban,   

c) működési többletét    11.327.000 Ft-ban, 

d) felhalmozási hiányát   63.641.000 Ft-ban 

állapítja meg.” 

2. § 

 

A R. 1-3. melléklete helyébe a rendelet 1-3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 

4. melléklete lép 

 

3. § 

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 

 

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

a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 11.327.000 Ft-os  

igénybevételét, 

b) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának 52.314.000 Ft-os 

igénybevételét  

hagyja jóvá.” 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  

 Fábián Sándor           Filus Jánosné 

             polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. július 10. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

Filus Jánosné jegyző 



1. melléklet a 7/2014. (VII. 10.) 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 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

38.843 

 

 

40.254 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

38.843 

 

 

40.254 

Köznevelési fela- 

datok támogatása 

 

0 

 

0 
15.816 15.816 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
15.816 15.816 

Szoc.és gyermek- 

jóléti feladatok 

támogatása 

0 0 10.367 13.328 0 0 0 0 10.367 13.328 

Kulturális felada- 

tok támogatása 
0 0 1.305 1.305 0 0 0 0 1.305 1.305 

Közp. ei.  

Lakott kült. tám. 
0 0 658 658 0 0 0 0 658 658 

2013. évi 

bérkompenzáció 
0 0 0 123 0 0 0 0 0 123 

Nyári 

gyermekétk. tám. 
0 0 0 407 0 0 0 0 0 407 

2014. évi 

bérkompenzáció 
0 0 0 641 0 0 0 0 0 641 

E-útdíj bevétel- 

kiesés m. tám. 
0 0 0 533 0 0 0 0 0 533 

Szoc. ágazati pót- 

lék miatti tám. 
0 0 0 109 0 0 0 0 0 109 

Költségvetési  

támogatás 
0 0 66.989 73.174 0 0 0 0 66.989 73.174 

Védőnői finansz. 0 0 0 0 1.619 1.779 0 0 1.619 1.779 

Közfoglalkozta- 

tásra átvett tám. 
0 0 0 0 27.277 22.879 0 0 27.277 22.879 

Diákmunka tám. 0 0 0 0 0 457 0 0 0 457 

Átvett tám. 

össszesen 
0 0 0 0 28.896 25.115 0 0 28.896 25.115 

Magánszemélyek 

komm.adója 
3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 

Helyi iparűzési 

adó 
32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 

Gépjárműadó 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 

Közhatalmi 

bevételek 
41.000 41.000 0 0 0 0 0 0 41.000 41.000 

Képviselőtestület 

működése 
0 0 0 0 0 0 19 19 19 19 

Szociális 
étkeztetés 

0 0 0 0 0 0 2.819 2.819 2.819 2.819 

Temetőfenntartás 0 0 0 0 0 0 89 89 89 89 

Lakóingatlan bér- 

beadás 
0 0 0 0 0 0 458 458 458 458 

Nem lakóingatlan 
bérbeadás 

0 0 0 0 0 0 3.017 3.017 3.017 3.017 

Fogorvosi ellátás  0 0 0 0 0 0 69 69 69 69 

Óvodai étkeztetés 0 0 0 0 0 0 1.146 1.146 1.146 1.146 

Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 0 0 1.122 1.122 1.122 1.122 

Kamat 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 

Közös hivatalra 
átvett bev. 2013 

0 0 0 0 0 0 
 

1.424 
 

1.424 
 

1.424 
 

1.424 
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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. 

Közös hivatalra 

átvett bevétel 
0 0 0 0 0 0 1.979 4.001 1.979 4.001 

Saját bevételek 0 0 0 0 0 0 12.842 14.864 12.842 14.864 

Működési bevé- 

telek összesen 
41.000 41.000 66.989 73.174 28.896 25.115 12.842 14.864 149.727 154.153 

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) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3.387 

 

2.429 

 

0 

 

0 

 

3.387 

 

2.429 

Ravatalozó 

kápolna felújítás 

0 0 0 0 12.531 12.531 0 0 12.531 12.531 

Tanyagondnoki 

szolgálat 

0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 

Adósságkonszoli- 

dációban részt 
nem vett önk.tám. 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
20.000 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
20.000 

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

út építése 

Vállalkozók hoz- 

zájárulása 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3.540 

 
 

0 

 
 

3.540 

Tabdi Baross G. 

utca építése 
Lakossági hozzá- 

járulás 

 

0 

 

0 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 

 

0 

 

0 
 

 

450 

 

0 

 

450 

Tabdi Mészáros 

L.utca építése 

Lakossági hozzá- 

járulás 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

600 

 

0 

 

600 

Tabdi Bem J. u. 

építése 
Lakossági hozzá- 

járulás 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

810 

 

0 

 

810 

Felhalmozási 

bevétel össze-sen 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20.000 

 

25.918 

 

24.960 

 

0 

 

5.400 

 

25.918 

 

50.360 

BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN 

 

41.000 

 

41.000 

 

66.989 

 

93.174 

 

54.814 

 

50.075 

 

12.842 

 

20.264 

 

175.645 
 

204.513 
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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) 

0 0 0 0 0 0 117 117 117 117 

Intézményi 

működési bev. 

0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 

Egyéb működési 

bevétel 

0 0 0 0 0 1.166 0 0 0 1.166 

Működési 

bevétel összesen 

0 0 0 0 0 1.166 127 127 127 1.293 

Tabdi Napközi-

otthonos Óvoda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen 0 0 0 0 0 1.166 127 127 127 1.293 

 

 

 

 

 

 

          ezer forintban 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevételek összesen 175.772 205.806 

 

 

 

 

           ezer forintban 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
Előző évek pénz- 

maradványának 

igénybevétele 

 

52.314 

 
Értékpapír 

visszaváltás 
50.000 
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 2. melléklet a 7/2014. (VII. 10.) 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 6.142 1.660 1.697 1.524 1.487 0 0 9.326 9.326 

Engedélyezett létszám (fő) 1  

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0  

Egészségügyi feladatok 

Védőnői ellátás 1.040 1.155 264 301 560 554 0 0 1.864 2.010 

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 315 315 0 0 315 315 

Háziorvosi ügyelet 0 0 0 0 0 0 591 591 591 591 

Szociális, gyermekjóléti feladatok 

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

1.149 1.232 306 335 195 298 0 0 1.650 1.865 

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Családsegítő 
szolgálat 

1.150 1.232 306 334 100 94 0 0 1.556 1.660 

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Helyettes szülői 

ellátás 

0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 

Szociális étkeztetés 100 100 0 0 3.692 3.692 0 0 3.792 3.792 

Óvodai étkeztetés 0 0 0 0 4.062 4.062 0 0 4.062 4.062 

Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 7.958 7.958 0 0 7.958 7.958 

Szociális ellátás 0 0 0 0 516 516 1.670 1.670 2.186 2.186 

Nyári gyermek-

étkeztetés 

0 0 0 0 635 675 0 0 635 675 

Szociális ösztön- 

díjak 

0 0 0 0 0 0 310 310 310 310 

Kulturális, művelődési feladatok 

Közművelődés 963 994 256 271 2.326 2320 0 0 3.545 3.585 

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Könyvtár 962 994 256 271 669 663 0 0 1.887 1.928 

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Településüzemeltetési feladatok 

Köztemető 

fenntartása 

1.275 1.376 338 377 221 209 0 0 1.834 1.962 

Engedélyezett létszám (fő) 1 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Közvilágítás 0 0 0 0 2.286 2.286 0 0 2.286 2.286 

Közutak fennartása 0 0 0 0 1.860 1.960 0 0 1.860 1.960 

Tanyagondnoki 

szolgálat 

0 525 0 144 227 327 0 0 227 996 

Közterületek 

fenntartása 

0 0 0 0 101 101 0 0 101 101 

Hulladékgazdálkodási feladatok 

Települési hulla- 

dékkezelés 

0 0 0 0 202 302 0 0 202 302 

Környezet egészségügyi feladatok 

Állategészségügyi 0 0 0 0 0 0 157 157 157 157 
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feladatok 

Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

Sportpálya 

fenntartása 

0 0 0 0 481 481 400 400 881 881 

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Lakóingatlanok 

fenntartása 

0 0 0 0 42 42 0 0 42 42 

Nem lakóingatl. 

 fenntartása 

0 0 0 0 768 968 0 0 768 968 

Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 

Polgárvédelmi 
feladatok 

0 0 0 0 7 7 200 200 207 207 

Tűzvédelmi 
feladatok 

0 0 0 0 36 36 200 200 236 236 

Helyi közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatás 24.356 18.841 3.288 2.543 2.090 1.890 0 0 29.734 23.274 

Engedélyezett létszám (fő) 23 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 23 

Diákmunka 

 Nyári diákmunka 0 457 0 123 0 20 0 0 0 600 

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

- ebből közfoglalkoztatás 0 

Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 

Ivóvízminőség-

javító Társulás 

0 0 0 0 0 0 140 246 140 246 

Többcélú Kistér- 

ségi Társulás 

0 0 0 0 0 0 115 115 115 115 

Hátsági Rekulti- 

vációs Társulás 

0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 

Érdekképviseleti 

tagdíjak 

0 0 0 0 46 46 0 0 46 46 

Kötelező önkor- 

mányzati feladatok 

 összesen 

 

 

37.137 

 

 

33.048 

 

 

6.674 

 

 

6.396 

 

 

30.919 

 

 

31.309 

 

 

3.863 

 

 

3.969 

 

 

78.593 

 

 

74.722 

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) 

Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok,  

Rendezvények 0 0 0 0 719 719 0 0 719 719 

Testvértelepülés- 
sel v. kapcsolat 

0 0  0 127 394 0 0 127 394 

Önként vállalt 

feladatok össz. 

0 0 0 0 846 1.113 0 0 846 1.113 

MŰKÖDÉSI 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 

 

 

37.137 

 

 

33.048 

 

 

6.674 

 

 

6.396 

 

 

31.765 

 

 

32.422 

 

 

3.863 

 

 

3.969 

 

 

79.439 

 
 

75.835 

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. 

Egészségügyi feladatok 

Egészségházba 1db vízmelegítő vásárlás 
 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
50 

Kulturális, művelődési feladatok 

Művelődési ház felújítás  

Nyílászáró csere 
 

0 

 

0 

 

0 

 

13.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

13.000 

Településfejlesztési feladatok 

 

Ravatalozó kápolna felújítása 
 

0 

 

0 

 

13.781 

 

13.894 

 

0 

 

0 

 

13.781 

 

13.894 

 
Tárolóhelyiség kialakítása  

 

841 

 

1.341 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

841 

 
1.341 

TabdiBaross Gábor utca (2/6 hrsz.) 

vásárlása 
0 450 0 0 0 0 0 450 

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

kiépítése 
 

6.000 

 

12.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6.000 

 

12.000 

 
Tabdi Baross Gábor utca 

szilárdburkolatú kiépítése 

 

 

0 

 

 

7.800 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
 

7.800 

Tabdi Mészáros L. utca szilárdburkolatú 
kiépítése 

 

0 

 

7.800 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
7.800 

Tabdi Bem József utca szilárburkolatú 

kiépítése 
 

0 

 

10.400 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10.400 

         

Településüzemeltetési feladatok 

Köztemető fenntartása 

1 db hidrofor 
0 40 0 0 0 0 0 40 

Közterületek fenntartása  

2 db szivattyú 
 

0 

 

45 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

45 

Közutak fenntartása  

1 db hómaró 
200 200 0 0 0 0 200 200 

Tanyagondnoki szolgálat 

Gépjármű beszerzés  

1 db mikrobusz 

 

 

12.700 

 

 

13.677 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

12.700 

 

 

13.677 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

1 db vízmelegítő készülék hivatali 
épülethez 

 

0 

 

50 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
50 

Önkormányzati épületek energetikai 

pályázatához önerő 
 

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

500 

Helyi közfoglalkoztatás 

1 db kapálógép  

 
317 317 0 0 0 0 317 317 

1 db szivattyú 191 191 0 0 0 0 191 191 

1 db hidraulikus tolólap 229 229 0 0 0 0 229 229 

1 db notebook 95 95 0 0 0 0 95 95 

Tabdi Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás 

felújítása 
0 0 3.524 0 0 0 3.524 0 

Elektromos hálózat kiépítése  

Liszt Ferenc utca 
0 254 0 0 0 0 0 254 

Beruházási eszközök 
Játszótér, közösségi főzőhely,   

Baross G. utcai tároló kialakításához  

 

0 

 

1.186 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
1.186 

1 db szalagfűrész 0 125 0 0 0 0 0 125 

1 db védőgázas ívheggesztő 0 128 0 0 0 0 0 128 

Képviselőtestület működése 

Fénymásoló vásárlás 279 279 0 0 0 0 279 279 
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FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 
20.852 56.657 17.305 27.394 0 0 38.157 84.051 

           ezer forintban 

Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 

Önkormányzat összesen 117.596 159.886 

 

 

 

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 24.178 6.033 6.619 6.943 6.840 1.668 8.179 37.703 45.816 

Engedélyezett létszám (fő) 10 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Tabdi Napközi- 
otthonos Óvoda 

12.559 12.605 3.358 3.427 1.493 1.436 0 0 17.410 17.468 

Engedélyezett létszám (fő) 5 

- ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

 

Összesen 

 

35.618 

 

36.783 

 

9.391 

 

10.046 

 

8.436 

 

8.276 

 

1.668 

 

8.179 

 

55.113 

 

63.284 

Engedélyezett létszám (fő) 15 

- ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

   

Kötelező önkormányzati feladatok ( felhalmozási kiadás) 

 

Feladat 

 

Beruházás 

 

Felújítás 

 

Egyéb 

felhalmozási 

kiadás 

 

Összesen 

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

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 
1 db Hi-fi 
1 db telefon  

 

0 
0 

 

40 
10 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

40 
10 

Összesen 0 50 0 0 0 0 0 50 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Felhalmozási kiadások összesen 0 50 0 0 0 0 0 50 

        

          ezer forintban 

Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 

Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt 172.709 223.220 

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ezer forintban) 
Értékpapír 

vásárlás 
 

50.000 

      

Tartalékok 
Tabdi belterületi 

földutak szilárd 

burkolattal való 

ellátása 

 

29.900 

Működési tartalék 

önkormányzati 
ingatlanok, utak 

karbantartási 

kiadásaira 

 

 

 

5.000 
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3. melléklet a 7/2014. (VII. 10.) 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 154.153 75.835 50.360 84.051 

Finanszírozási (értékpapír) 50.000 50.000   

Teljesítés     

Költségvetési     

Finanszírozási     

Céltartalék     

Eredeti előirányzat  5.000  29.900 

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Összesen 204.153 130.835 50.360 113.951 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal     

Eredeti előirányzat 127 37.703 0 0 

Módosított előirányzat 1.293 45.816 0 50 

Teljesítés     

Tabdi Napköziotthonos Óvoda     

Eredeti előirányzat 0 17.410 0 0 

Módosított előirányzat 0 17.468 0 0 

Teljesítés     

Költségvetési szervek összesen 1.293 63.284 0 0 

Önkormányzat mindösszesen 205.446 194.119 50.360 114.001 
 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

 

Költségvetési egyenleg Működési  Felhalmozási 

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET   

Eredeti  10.302  

Módosított  11.327  

Teljesítés   

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY   

Eredeti   62.239 

Módosított   63.641 

Teljesítés   

 

Hiány belső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Működési bevételi többlet igénybe- 

vétele 

  

Eredeti   10.302 

Módosított   11.327 

Teljesítés   

Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele 

  

Eredeti   51.937 

Módosított   52.314 
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Teljesítés   

Összesen  63.641 

 

Hiány külső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Hitel   

Eredeti  0 0 

Módosított  0 0 

Teljesítés   

 

 
 

4. melléklet a 7/2014. (VII. 10.) 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 

Egészségházba 1 db 

vízmelegítő 

0 50  0 0  50 

Művelődési ház felújítás 0 0  0 13.000  13.000 

Ravatalozó kápolna 

felújítása 

0 0   
13.781 

 
13.894 

  

13.894 

Tárolóhelyiség kialakítása 841 1.341  0 0  1.341 

Baross Gábor u. telek 0 450  0 0  450 

Tabdi 0304/23, 0319 és 

0336/1 hrsz. út kiépítése 

 

6.000 

 

12.000 

  

0 

 

0 

  

12.000 

Tabdi Baross G. utca 

kiépítése 

 

0 

 

7.800 

  

0 

 

0 

  

7.800 

Tabdi Mészáros L. utca 

kiépítése 

 

0 

 

7.800 

  

0 

 

0 

  

7.800 

Tabdi Bem J. utca kiépítése 0 10.400  0 0  10.400 

Köztemetőbe 1 db hidrofor 0 40  0 0  40 

Közterületek fenntartása 2 

db szivattyú 

 

0 

 

45 

  

0 

 

0 

  

45 

Közutak fenntartása  

1 db hómaró beszerzése 

 

200 

 

200 

  

0 

 

0 

  

200 

Közös hivatal épülete 

1 db vízmelegítő  

 

0 

 

50 

  

0 

 

0 

  

50 

Önkormányzati épületek 

energetikai pályázata 

 

0 

 

0 

  

0 

 

500 

  

500 

Tanyagondnoki szolgálat  

1 db gépjármű beszerzése 

 

12.700 

 

13.677 

  

0 

 

0 

  

13.677 

Helyi közfoglalkoztatás 

1 db kapálógép beszerzése 

 

317 

 

317 

  

0 

 

0 

  

317 

1 db szivattyú beszerzése 191 191  0 0  191 

1 db hidraulikus tolólap 

beszerzése 

 

229 

 

229 

  

0 

 

0 

  

229 

1 db notebook beszerzése 95 95  0 0  95 

Tabdi, Vasút utca 71. sz. 

alatti bérlakás felújítása 

 

0 

 

0 

  

3.524 

 

0 

  

0 

Elektromos hálózat kiépíté- 

se Liszt F. u. 

 

0 

 

254 

  

0 

 

0 

  

254 

Közfoglalkoztatás keretében  

Közösségi főzőhely, tároló- 

 

0 

 

1.186 

  

0 

 

0 

  

1.186 
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helyiség kialakítása 

1 db szalagfűrész 0 125  0 0  125 

1 db védőgázas ívheggesztő 0 128  0 0  128 

Képviselőtestület működése 

Fénymásoló vásárlás 

 
279 

 
279 

  
0 

 
0 

  

279 

Közös Hivatal 

1 db HI-FI 

1 db telefon  

 

0 

0 

 

40 

10 

  

0 

0 

 

0 

0 

  

40 

10 

 

Összesen 20.852 56.707  17.305 27.394  84.101 
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          jkv.2.sz. melléklete 

 

 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 8/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 

23/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 

 

Tabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti: 

1. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendelet, 

2. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendeletet módosító 19/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, 

3. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendeletet módosító 12/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, 

4. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendeletet módosító 13/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, 

5. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendeletet módosító 12/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, 

6. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendeletet módosító 12/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet, 

7. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés hatósági áráról szóló 23/2004. (XII. 29.) önkormányzati 

rendeletet módosító 20/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. július 10. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

 

   Filus Jánosné  

         jegyző 

     


