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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. október 21-én a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban megtartott alakuló üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Kiss Sándor, 

Kovács László, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Slajkó Mária Helyi 

Választási Bizottság elnöke, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita 

jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: - 

 

A polgármester köszönti a megválasztott képviselőket, eredményes munkát kívánva nekik, 

külön köszönti a Helyi Választási Bizottság elnökét, megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 

kiegészítését, 5. napirendként az SZMSZ módosítást. A Képviselőtestület a napirendi 

pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.  

 

 

N A P I R E N D: 

1. A Helyi választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati képviselő és a 

polgármester választás eredményéről 

Előterjesztő: HVB elnöke 

 

2. A képviselők eskütétele 

 

3. A polgármester eskütétele 

 

4. A polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: polgármester 

 

5. SZMSZ módosítás 

Előterjesztő: jegyző 

 

6. Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: polgármester 

 

7. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele 

Előterjesztő: polgármester 

 

8. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: jegyző 

 

9. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 
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10. Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára 

Előterjesztő: polgármester 

 

11. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozat tételi, összeférhetetlenségi, 

méltatlansági, személyes érintettségi és a képzési kötelezettségről 

Előterjesztő: jegyző 

 

12. Társulási Tanácsba történő delegálás 

Előterjesztő: jegyző 

 

1. 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati képviselő és a polgármester 

választás eredményéről 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Slajkó Mária HVB elnök: A Helyi választási Bizottság tájékoztatóját a Képviselő-testült 

írásban megkapta. A választás során probléma nem merült fel. A polgármesternek és a 

képviselőknek a megválasztásukhoz gratulálok és a jövőbeni munkájukhoz sok sikert 

kívánok. 

 

2. 

A képviselők eskütétele 

 

Slajkó Mária HVB elnök: Felkéri a képviselőket, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 28. § (2) bekezdése szerint tegyenek esküt. 

Előre olvassa a képviselői eskü szövegét. 

 

A képviselők leteszik az alábbi szövegű esküt! 

„Én, (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kaskantyú fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.  

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

 

Isten engem úgy segéljen!"  

 

Ezt követően az önkormányzati képviselők az esküt letették, az erről szóló okmányt aláírták. 

 

3. 

A polgármester eskütétele 

 

Slajkó Mária HVB elnök: Felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 28. § (2) bekezdése szerint tegyenek esküt. 

Előre olvassa a képviselői eskü szövegét. 

A polgármester leteszi az alábbi szövegű esküt! 
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„Én, Fábián Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kaskantyú fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

 

Isten engem úgy segéljen!"  

 

Ezt követően a polgármester az esküt letette, az erről szóló okmányt aláírta. 

 

(A napirend tárgyalását követően Slajkó Mária HVB elnök az ülésről távozott.) 

 

4. 

A polgármesteri program ismertetése 

 

Fábián Sándor polgármester: A vonatkozó rendelkezések értelmében a polgármester az 

alakuló ülésen ismerteti az elkövetkező 5 évre vonatkozó programját. Ezen előírással 

összhangban szeretném ismertetni az előttünk álló időszakra vonatkozó célokat, 

elképzeléseket, amelyekért dolgozni kívánok, és amelyek megvalósítása érdekében számítok a 

képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, és a lakosság együttműködésére. A legfontosabb 

feladat a település gazdasági egyensúlyának fenntartása, és a lehetőségek szerinti fejlesztése. 

Szeretném elérni, hogy az itt élők elégedetten éljenek lakóhelyükön, a település élhetősége, az 

élet minősége, a környezeti értékek megóvása mindenki számára váljon fontossá. 

Az iskola és az óvoda a falu élete, jövője szempontjából meghatározó intézmények, a 

zavartalan működésüket biztosítani kell. Az óvoda épületének teljes energetikai felújítását és 

az udvar felújítását szeretném, ha meg tudnánk valósítani pályázati forrásból. 

Még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyerekekre, fiatalokra. Növelni kell a faluhoz való 

kötődésüket, elköteleződésüket, ezért is támogatom továbbra is, hogy az önkormányzat a 

Bursa ösztöndíjprogramban részt vegyen. Törekedni fogok az oktató-nevelő munka 

eredményeinek bemutatására, a gyermeklétszám növelés lehetséges útjainak felkutatására. 

A fogorvosi rendelő és az egészségház felújításának előkészítése, ehhez forrás keresése, a 

kivitelezés elvégzése is a feladatok közé tartozik. A tanyagondnoki szolgálatot tovább kell 

fejleszteni az itt élő idősek kiemelt figyelemmel kísérésével. 

A helyi közszolgáltatások tekintetében a közvilágítás minőségének és takarékosságának 

javítása, az egészséges ivóvíz biztosítása, és a szelektív hulladékgyűjtés fokozása a cél. 

A helyi közutak tekintetében a bel- és külterületi utak, valamint a járdák állapotának a 

pályázati lehetőségek maximális kihasználásával történő fejlesztésére kell törekedni. 

Az önkormányzati fenntartásban lévő köztemető rendezettségére továbbra is figyelemmel kell 

lenni.  

A településtisztaság területén kötelező feladat a megszűnt hulladéklerakó rekultiválása, 

melyet az önkormányzat pályázati úton tud megvalósítani. Közterületek gondozása, 

virágosítás, parkosítás, több virágágyás létrehozása, és azok gondozására a lakosság bevonása 

is a terveim között szerepel. 

Továbbra is feladata kell, hogy legyen az önkormányzatnak az erkölcsi és anyagi támogatás 

biztosítása a polgárőrség számára, segítség a helyi körzeti megbízottnak, a kialakult jó 

kapcsolat továbberősítése. 

A helyi civil szervezetek működéséhez támogatást kell biztosítani, valamint további 

együttműködési lehetőségeket szükséges keresni. Számítok a helyi civil szerveződések 

erejére, a döntések előkészítésében, a közösségi feladatok végrehajtásában. 
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Az önkormányzati ingatlanok esetében a hivatal, művelődési ház épületének pályázati úton 

történő felújítását tervezzük. Feladat az önkormányzati bérlakások állagmegóvása, felújítására 

is nagy szükség lenne, figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket.  

Az eddigi sikeres falunapok, hagyományőrző rendezvényeket továbbra is támogatni kell, 

hogy fenn tudjuk tartani a rendezvények színvonalát. Terveim között szerepel Tabdiról 

elszármazottak találkozójának megszervezése. 

Testvértelepülési kapcsolatunk nagyon jó, további szakmai, sport, kulturális, baráti találkozók 

létrejöttét szükséges támogatni. 

Törekedni kell a még jobb lakossági együttműködés kialakítására, minél jobb lakossági 

tájékoztatás megkeresése. 

A Képviselő-testülettel közösen szükséges minél szélesebb kapcsolatrendszer kiépítése a 

település érdekében. A helyi munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások, és a helyben történő 

foglalkoztatás támogatása fontos feladat. A közmunkaprogramoknak a jogszabályi 

változásokkal összhangban történő fejlesztése, a lehető legtöbb közmunkás foglalkoztatásával 

elő kell segíteni a települési infrastruktúra fejlesztését. 

Munkám során arra törekszem, hogy folytassam a kialakított együttműködéseket, további 

összefogásokat erősítsek helyben és térségi szinten egyaránt. Ebben kérem a Képviselő-

testület és a lakosság támogatását. 

 

5. 

SZMSZ módosítás 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A jelenlegi SZMSZ-t át kell tekinteni, mivel rendelkezni kell, 

hogy az alpolgármester főállásúként, vagy társadalmi megbízatásban lássa el a feladatát. Az 

előterjesztésben javaslom, hogy társadalmi megbízatású legyen az alpolgármester. Kérdés, 

hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete 

Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6. 

Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyagot megkapták a képviselők, a bizottság 

összetételében nem kívánok változtatni. 
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Filus Jánosné jegyző: A Bizottság már 3 fővel határozatképes, tehát ha valaki nem ér rá a 

Bizottság attól tud működni. 

 

Szkenderovits Lajosné, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József 

képviselők bejelentették személyes érintettségüket. 

 

Az érintettséggel kapcsolatban Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezetet 

terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

___/2014.(X.21.)sz. határozat 

Szociális és Ügyrendi Bizottság  

megválasztásánál képviselői érintettség 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Szkenderovits Lajosné, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, 

Kiss Sándor, Krauczi József képviselőket a Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztásakor 

a szavazásból nem zárja ki. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

70/2014.(X.21.)sz. határozat 

Szociális és Ügyrendi Bizottság  

megválasztásánál képviselői érintettség 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Szkenderovits Lajosné, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, 

Kiss Sándor, Krauczi József képviselőket a Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztásakor 

a szavazásból nem zárja ki. 

 

Ezt követően a Szociális és Ügyrendi Bizottság választása napirendi ponthoz kérdés, 

hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - 

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 
71/2014.(IX. 21.)sz. határozat 

Szociális és Ügyrendi Bizottság választása 

 

H A T Á R O Z A T   

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság 

 

 elnökének Szkenderovits Lajosné 

 tagjainak Földházi Ferenc 
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Hetényi Vivien 

Kiss Sándor 

   Krauczi József 

    

képviselőket megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

7. 

Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Javaslom alpolgármesternek megválasztani Kovács László 

képviselőt. 

 

Kovács László képviselő: Kérem a Képviselőtestületet, hogy a szavazásból zárjon ki. 

 

Az érintettséggel kapcsolatban Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezetet 

terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

___/2014.(X.21.)sz. határozat 

Alpolgármester választásnál 

Kovács László képviselő érintettsége 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Kovács László képviselőt az alpolgármester titkos 

szavazással történő megválasztásakor a szavazásból nem zárja ki. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

72/2014.(X.21.)sz. határozat 

Alpolgármester választásnál 

Kovács László képviselő érintettsége 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Kovács László képviselőt az alpolgármester titkos 

szavazással történő megválasztásakor a szavazásból nem zárja ki. 

 

A polgármester úr által tett javaslathoz kérdés, hozzászólás nem volt, a titkos szavazás idejére 

a polgármester szünetet rendelt el. 

 

(Az alpolgármester választásról készült jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvéhez csatolva.) 

 

A szavazást követően a polgármester felkérte a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a szavazás eredményét. 
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Szkenderovits Lajosné Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás 

eredményét, amire a következő határozat született 

 

 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

73/2014.(X.21.)sz. határozat 

Alpolgármester megválasztása  

 

HATÁROZAT 

  

Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése, valamint Tabdi Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet 35. § 

(1) bekezdése alapján titkos szavazással Kovács László képviselőt társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek megválasztotta. 

 

Fábián Sándor polgármester: Kérem Kovács László alpolgármestert, hogy alpolgármesterként 

is tegye le az esküt. 

 

Ezt követően Kovács László alpolgármester a Képviselő-testület előtt letette az esküt. 

 

8. 

Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: Az írásos előterjesztés kiküldésre került, melyben szerepel, hogy a 

korábbi szabályozáshoz képest változás történt, nincs már mérlegelési lehetőség, 

lakosságszám-arányosan került megállapításra az illetmény. Valamint költségátalány 

megállapítására nincs lehetőség, a polgármester költségtérítésre jogosult. 

 

Krauczi József képviselő: Elképzelhető, hogy ezt az összeget emelni fogják a későbbiekben. 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

74/2014.(IX. 21.)sz. határozat 

Polgármester illetményének 

költségtérítésének megállapítása 

 

H A T Á R O Z A T   
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Tabdi Község Képviselő-testülete Fábián Sándor főállású polgármester illetményét 2014. 

október 12. napjától 299 200 Ft-ban, költségtérítését 44 870 Ft-ban állapítja meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

 

9. 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. A társadalmi 

megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről, vagy meghatározott részéről lemondhat a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával. 

 

Kovács László alpolgármester: Az alpolgármesteri tiszteletdíjam egészéről lemondok. 

(Írásos lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

10. 

Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: Az Mötv. alapján a Képviselő-testület az alakuló ülésen vagy az azt 

követő ülésén megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendeletét. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Mikor lesz a következő testületi ülés? 

 

Filus Jánosné jegyző: Ezt nem tudom pontosan megmondani, de elképzelhető november 

végén. 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

75/2014.(IX. 21.)sz. határozat 

SZMSZ felülvizsgálata 

 

H A T Á R O Z A T   
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Tabdi Község Képviselő - testülete megbízza a Szociális és Ügyrendi Bizottságot, hogy 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét vizsgálja felül 

és az erről szóló előterjesztését a következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület 

elé. 

 

Felelős: Szoc. és ÜB. és a jegyző 

Határidő: következő testületi ülés 

 

11. 

Tájékoztató a képviselő vagyonnyilatkozat tételi, összeférhetetlenségi, méltatlansági, 

személyes érintettségi és a képzési kötelezettségéről 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: Az írásos anyag kiküldésre került, amennyiben a benne foglaltakkal 

kapcsolatban kérdés merül fel, szívesen válaszolok. 

 

Földházi Ferenc képviselő: A köztartozásmentességről kell az igazolás, erre van egy 

formanyomtatvány, és úgy kell megkérni? 

 

Filus Jánosné jegyző: Igen, ügyfélkapun keresztül, vagyis mindenkinek rendelkezni kell 

ügyfélkapuval. 

 

12. 

Társulási Tanácsba történő delegálás 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: A testületi előterjesztésben szerepel, hogy valamennyi önkormányzati 

társulási tanácsba képviselőt kell delegálnia a testületnek. Tabdi Község Önkormányzata négy 

Társulás tagja.  

 

I. Képviselő delegálása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

76/2014.(X. 21.)sz. határozat 

Képviselő delegálása a Kiskőrösi 

Többcélú Kistérségi Társulás 

tanácsába 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsba Fábián 

Sándor polgármestert delegálja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

II. Képviselő delegálása a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulási Tanácsba 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

77/2014.(X. 21.)sz. határozat 

Képviselő delegálása a Kiskőrös és 

Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 

Tanácsába 

 

H A T Á R O Z A T   

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás Tanácsába Fábián Sándor polgármestert delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

III. Képviselő delegálása az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

78/2014.(X. 21.)sz. határozat 

Képviselő delegálása az Izsák-

Kom Fejlesztési Önkormányzati 

Társulás tanácsába 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsba Fábián Sándor polgármestert delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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IV. Képviselő delegálása a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába 

 

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: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

79/2014.(X. 21.)sz. határozat 

Képviselő delegálása a Hátsági 

Rekultivációs Önkormányzati 

Társulás tanácsába 

 

H A T Á R O Z A T   

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsba Fábián Sándor polgármestert delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

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 

11/2014.(X. 21.) önkormányzati rendelete 

a Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. 

(IX. 18.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület - saját tagjai közül – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a 

Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2014. október 21-én 1730órakor lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Tabdi, 2014. október 21. 1715óra 

 

 


