
      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________ 

17/2014. sz. ülés 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-én a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről 

 

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

Földházi Ferenc, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző,  

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Sipiczki Zoltán képviselő 

 

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

ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A 

Képviselőtestület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

 

N A P I R E N D: 

1. Beszámoló Tabdi Községi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

2. Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámolója 

Előadó: Paksi Dénes tűzoltóparancsnok 

 

3. Dankó Pista utca útalapjának elkészítése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Beszámoló Tabdi Községi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első 

félévi helyzetéről 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag megküldésre került, a szöveges részben minden 

részletesen leírásra került. Van-e kérdés, hozzászólás a képviselők részéről? 

 

Krauczi József képviselő: A kommunális adónál látok 430 ezer Ft elmaradást, ez évvégéig 

teljesíthető? 

 

Filus Jánosné jegyző: Az anyagban a félévi teljesítés szerepel, és csak 34 ezer Ft ami 

időarányosan nem került befizetésre. 

 

Krauczi József képviselő: A választási kiadásoknál 1.166 ezer Ft mit takar? 
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Filus Jánosné jegyző: A választásra kapott összeget év elején még nem tervezhettük, ez most 

került helyére, bevételként és kiadásként egyaránt szerepel. 

 

Krauczi József képviselő: Felhalmozási kiadásoknál a beruházásnál szereplő összeg 

teljesíthető lesz-e? 

 

Fábián Sándor polgármester: A beszámolóban a június 30. állapot szerinti pénzügyi helyzetet 

látjuk. Szeptember hónapban költségvetés módosításra kerül sor, akkor látjuk az aktuális 

pénzügyi helyzetünket. Megfelelő tartalékkal rendelkezünk, a helyzetünk megfelelő, pénzügyi 

helyzetünk stabil. 

 

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

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: 

 

61/2014.(IX.11.)sz. határozat 

Beszámoló Tabdi Községi 

Önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § 

(1) bekezdése alapján Tabdi Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

2. 

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámolója 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Paksi Dénes tűzoltóparancsnok úr elkészítette a Hivatásos 

Tűzoltóság 2013. évi beszámolóját, melyet az önkormányzat elé kell terjesztenie. Az írásos 

anyag részletesen tartalmazza a környék, és benne Tabdi településre vonatkozóan a tűzoltóság 

munkáját, járműállományának adatait, valamint egyéb információkat. Nálunk nagy esemény 

az elmúlt évben nem történt. Tabdi községben 2011 évben 12 tűzeset, 2012-ben 10 tűzeset, 

2013. évben 5 tűzeset volt.  A csökkenő tendencia azt mutatja, hogy megfelelő a lakosság 

tűzvédelmi tájékoztatása. A Hivatásos Tűzoltósággal megfelelő a kapcsolat. Szerepel az 

anyagban, hogy a középiskolásoknak közösségi szolgálatra is lehet jelentkezni. Kérdés, 

hozzászólás van-e a képviselők részéről a beszámolóval kapcsolatban? 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester előterjesztés 

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

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

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

 

62/2014.(IX.11.)sz. határozat 

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi 

beszámolója 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

3. 

Dankó Pista utca útalapjának elkészítése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Korábban döntött a képviselő-testület a Mészáros, Bem, Baross, 

Dankó belterületi utak közbeszerzéséről. A szilárd útburkolat elkészítéséhez szüksége a 

Dankó Pista utca útalapjának elkészítése is. A munkálatokat, mint a másik három utcánál a 

Csipi-Union 2008. Kft végezné el. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Földházi Ferenc képviselő: A két út (Baross Gábor és a Dankó Pista) összekötése 

megtörténik? 

 

Fábián Sándor polgármester: Nem, mivel lakóépület nem található azon a szakaszon, a kukás 

autón kívül 90%-ban csak mezőgazdasági gépek használják. 

 

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

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: 

 

63/2014.(IX.11.)sz. határozat 

Dankó Pista utca útalapjának elkészítése 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testület 

 

1. egyetért a Dankó Pista utca útalapjának elkészítésével,  

 

2. a munka elvégzésére nettó 1.540.000.- Ft értékben a CSIPI-UNION 2008. Kft-t (6200 

Kiskőrös, Okolicsányi u. 62.) bízza meg, 

 

3. a kavics útalap teljes költségét a 2. pontban megjelölt vállalkozói díjjal együtt a 

költségvetésében biztosítja, 
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4. felhatalmazza a polgármestert a kivitelezővel történő megállapodás megkötésére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  

  


