
      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________ 

21/2014. sz. ülés 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. november 18-án a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, 

Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus 

Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: - 

 

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

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

Képviselőtestület napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

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

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

3. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

4. Az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

5. A Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Filus Jánosné jegyző 

 

8. Kérdések, bejelentések, interpellációk 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 
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Zárt ülés keretében 

 

9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

1. 

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

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Fábián Sándor polgármester: Október 21-én volt az utolsó ülésünk, az azóta eltelt idő 

eseményeiről számolok be. Október 23-án az iskolások által rendezett nemzeti ünnepségen 

vettem részt. 30-án a Soltút Kft. munkatársával és a műszaki ellenőrrel helyszíni bejáráson 

voltunk a Kft. által kiépített utakon, ugyanezen a napon este a Polgárőr Egyesület taggyűlésén 

vettem részt. November 4-én először Kistérségi Társulási ülésen, majd azt követően 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási ülésen voltam, este az adventi ünnepség 

megbeszélésén voltam. November 5-én az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítás 

felülvizsgálatával kapcsolatban volt egy tárgyalás, ezt minden évben áttekintjük, hogy az 

önkormányzat számára legkedvezőbbet tudjuk választani. 6-án és 7-én megyei önkormányzati 

polgármesteri fórumon vettem részt, itt megismerkedhettek a vezetők, és hasznos információk 

hangzottak el. 8-án a Művelődési Ház 50. fennállásának évfordulóját ünnepeltük meg. 

November 10-én a szennyvízhálózattal kapcsolatot megbeszélés volt Csengődön. A 

szennyvíztelep kapacitásának bővítésén kell gondolkodni, mivel a jelenlegi állapot szerint 

napi 700 m3/nap a befogadóképesség, és ehhez képest 1000-1100 m3/nap mennyiség érkezik 

be. A lakossági szennyvízmennyiséget tudná a rendszer kezelni, de sajnos az ipari szennyvíz 

is bekerül – ami nem kerülhetne be – a telepre. Ezt sürgősen orvosolni kell. KEOP-os 

pályázati lehetőség lenne erre a beruházásra, most ezzel kapcsolatban tárgyalunk. November 

11-én az önkormányzat villamos energia ellátására kaptunk új árajánlatot, ez ügyben 

értekeztem. 12-én Csengődön a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás ülésén vettem 

részt, marad továbbra is a társulás és figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy a rekultivációt 

meg tudjuk valósítani. Ezen a vonalon is tárgyalások indultak, amennyiben külön – egy-egy 

település – is meg tudja önállóan oldani akkor megbeszéltük, hogy azt természetesen meg kell 

lépni.  13-án a KEFAG illetékeseivel volt megbeszélés szociális tűzifa leszállításával 

kapcsolatban. November 14-én a KEOP-os pályázatunkkal kapcsolatban folytattam tárgyalást, 

kis technikai akadály merült fel a belépéshez szükséges jelszavunk miatt, de ezt megoldottuk, 

a pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A Művelődési Háznál tervezett közösségi helyhez a 

fabeszerzés, és a közmunkaprogramhoz kapcsolódó beszerzések voltak. A szociális célú 

tűzifát is megrendeltük. A téli közmunka keretében drótfonással szeretnénk foglalkozni, az 

ehhez szükséges alapanyag beszerzése is megtörtént. Ma a temetőnél lévő kút fennmaradási 

engedélyéhez vettek vízmintát, és készülnek a tervek, mivel ez szükséges a ravatalozó 

használatbavételi engedélyéhez. A kifizetési kérelmet már most benyújtottuk, hogy 

folyamatban van a használatbavételi engedélyezés, nehogy kicsússzunk a határidőből.  

 

 

2.  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

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

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a testületnek. 
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Filus Jánosné jegyző: Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendeletből kerüljön ki a 

társadalmi egyeztetés, mivel a lakosság részéről az elmúlt pár évben egyetlen egy alkalommal 

sem éltek ezzel a lehetőséggel. A Bizottság ezt a javaslatot megvizsgálta, hogy ezáltal a 

demokrácia mennyire sérül. Végül az előterjesztés szerinti javaslatot fogadták el. 

 

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

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

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete 

A Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

3. 

A szociális célú tűzifa támogatásról szól önkormányzati rendelet megalkotása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyagot annyival egészíteném ki, hogy a tűzifát 14 

ezer Ft/m3 helyett 10 ezer Ft/m3-ért kapjuk meg. A mennyiség marad 86 m3, a fennmaradó 

rész visszautalásra kerül majd. Juhar fát kapunk, ez is keményfa, és ezt ennyiért lehet 

beszerezni. Javaslom, hogy a jogosultsági feltételeknél az egy főre jutó jövedelmet emeljük 

meg, legyen a határ az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a. Ezáltal többen tudnának tűzifát 

igényelni. 

 

Krauczi József képviselő: Esetleg ez lehetne a nyugdíjminimum 200%-a, én ezt javaslom. 

 

A Képviselőtestület Krauczi József módosító javaslatát 1igen és 6 nem szavazattal, Fábián 

Sándor polgármester módosító javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta, majd Fábián Sándor 

polgármester a módosított rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról 
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4. 

Az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyaghoz kérdés, javaslat van-e a képviselők részéről? 

 

Kovács László alpolgármester: A 12 havi részletfizetést 6 hónapra javaslom módosítani, és 

azt két részletben lehessen megfizetni. 

 

Krauczi József képviselő: A főútnál lévő sarki háznál mi a helyzet, ott a főúthoz nem fizettek 

hozzájárulást a lakók. 

 

Fábián Sándor polgármester: Amennyiben korábban nem fizetett a másik útépítésnél 

hozzájárulást, akkor fizetnie kell. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez Kovács László alpolgármester 5. § (2) 

bekezdéséhez tett módosító javaslatát 7 igen szavazatta a Képviselő-testület elfogadta, Fábián 

Sándor polgármester a módosított rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete 

az útépítési hozzájárulásról 

 

5. 

A Kiskőrösi többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

 (Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A módosítás az önkormányzati választások során történt 

változások miatt szükséges.  

 

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: 

 
80/2014.(XI. 18.)sz. határozat 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 

Társulás megállapodásának 

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

módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

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

módosító okirat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Melléklet a 80/2014 (XI.18). számú. határozathoz 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL  

(módosítás) 

 

amely létrejött  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

I. 

ELŐZMÉNYEK 

 

 

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

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel a Felek társulási 

megállapodást kötöttek, melynek eredményeképp létrejött a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. 

 

     II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

 

1. A megállapodás I. fejezetének 6. és 7. pontjában szereplő: 

 

6. A Társulás lakosságszáma: 56.610 fő (2013. január 1. napján) 

 

7. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 
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      Név Székhely Lakosságszám 

2013. 01.01. 

Akasztó Község Önkormányzata 

Bócsa Község Önkormányzata 

Császártöltés Község Önkormányzata 

Csengőd Község Önkormányzata 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Imrehegy Község Önkormányzata 

Izsák Város Önkormányzata 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

Kecel Város Önkormányzata 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

Páhi Község Önkormányzata 

Soltszentimre Község Önkormányzata 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

Tabdi Község Önkormányzata 

Tázlár Község Önkormányzata 

6221 Akasztó, Fő u. 40. 

6238 Bócsa, Rákóczi u. 27.  

6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 

6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35. 

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2. 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

6075 Páhi, Vasút u. 2. 

6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

3422 

1914 

2466 

2181 

2380 

706 

6021 

1034 

8835 

14575 

1235 

1334 

7622 

1145 

1740 

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

6. A Társulás lakosságszáma: 56.332 fő (2014. január 1. napján) 

 

7. A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma: 

 

 

      Név Székhely Lakosságszám 

2014. 01.01. 

Akasztó Község Önkormányzata 

Bócsa Község Önkormányzata 

Császártöltés Község Önkormányzata 

Csengőd Község Önkormányzata 

Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Imrehegy Község Önkormányzata 

Izsák Város Önkormányzata 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

Kecel Város Önkormányzata 

Kiskőrös Város Önkormányzata 

Páhi Község Önkormányzata 

Soltszentimre Község Önkormányzata 

Soltvadkert Város Önkormányzata 

Tabdi Község Önkormányzata 

Tázlár Község Önkormányzata 

6221 Akasztó, Fő u. 40. 

6238 Bócsa, Rákóczi u. 27.  

6239 Császártöltés, Keceli u. 107. 

6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35. 

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2. 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. 

6237 Kecel, Fő tér 1. 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 

6075 Páhi, Vasút u. 2. 

6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. 

6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

6236 Tázlár, Templom köz 2. 

3416 

1919 

2441 

2172 

2340 

705 

5975 

1010 

8814 

14502 

1231 

1319 

7628 

1136 

1724 

2. A megállapodás 1. számú melléklete jelen megállapodás módosítás melléklete szerint módosul  

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

Kiskőrös, 2014……………hó ……..nap. 

 

Önkormányzat megnevezése   Polgármester aláírása  Képviselőtestületi döntés

                   kelte, száma 

 

Akasztó Község Önkormányzat _____________________  ______________________ 
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Bócsa Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Császártöltés Község Önkormányzata_____________________  ______________________ 

 

Csengőd Község Önkormányzat_____________________  ______________________ 

 

Fülöpszállás Község Önkormányzata_____________________  ______________________ 

 

Imrehegy Község Önkormányzata_____________________  ______________________ 

 

Izsák Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata_____________________  ______________________ 

 

Kecel Város Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Kiskőrös Város Önkormányzata_____________________  ______________________ 

 

Páhi Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Soltszentimre Község Önkormányzata____________________  ______________________ 

 

Soltvadkert Város Önkormányzata_____________________  ______________________ 

 

Tabdi Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

 

Tázlár Község Önkormányzata _____________________  ______________________ 

          

 

6. 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

 megállapodásának módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Itt szintén a változások átvezetése miatt kerül sor a módosításra. 

 

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: 

 
81/2014.(XI. 18.)sz. határozat 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása 
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3. Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás megállapodásának módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező 

módosító okirat aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

      Melléklet a 81/2014.(XI.18.)sz. határozathoz 

 

KEOP-2009-1.3.0. Ivóvízminőség javítása /a továbbiakban KEOP program/ megvalósítására 

létrehozott 

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

(módosítás) 

 

I. 

ELŐZMÉNYEK 

 

A jelen megállapodás I.1. pontjában felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének k) pontja, valamint  a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján 

megállapodnak abban, hogy az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvízellátás 

(mint önkormányzati feladat-és hatáskör) biztosítása, célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében 

jogi személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 

 

A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 

kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása érdekében 

hozták létre, s hogy az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, 

az ivóvízminőség javítása céljából vállalt feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult 

objektumokat, berendezéseket a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják, a vállalt 

szolgáltatások ellátásáról költségvetésük és társulási szerződésük keretében gondoskodnak. 

 

     II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

 

1. A megállapodás I. fejezetének I.1. pontjában szereplő: 

 

 

I. A TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSA 

 

I.1. A Társulás tagjai, alapvető adatai és működési szabályai: 

 

So

rsz

ám 

A tag önkormányzat neve, 

képviselője 

 

A tag 

önkormányzat 

székhelye 

Lakosság-

szám  

(2013. 

január 1.) 

Önkormány-

zati határozat 

száma 

1. Akasztó Község Önkormányzata 

Suhajda Antal Pm. 

Akasztó, 

Fő u. 40. 

3422 1/2010. 

2. Csengőd Község Önkormányzata 

Baltás István Pm. 

Csengőd, 

Dózsa Gy. u. 35. 

2181 1/2010. 
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3. Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Csehszakáll Sándor Pm. 

Fülöpszállás, 

Kossuth u. 2. 

2380 1/2010. 

4. Imrehegy Község Önkormányzata 

Gyenizse Lajosné Pm. 

Imrehegy, 

Kossuth tér 11. 

706 1/2010. 

5. Jakabszállás Község Önkormányzata 

Szabó Mihály Pm. 

Jakabszállás, 

Petőfi u. 14. 

2736 1/2010. 

6. Kaskantyú Község Önkormányzata 

Újházi Zsolt Pm. 

Kaskantyú, 

Hunyadi u. 16. 

1034 1/2010. 

7. Kecel Város Önkormányzata 

Haszilló Ferenc Pm. 

Kecel, 

Fő tér 1. 

8835 1/2010. 

8. Kiskőrös Város Önkormányzata 

Domonyi László Pm. 

Kiskőrös, 

Petőfi tér 1. 

14575 7/2010. 

9. Páhi Község Önkormányzata 

Oroszi István Pm. 

Páhi, 

Vasút u. 2. 

1235 3/2010. 

10. Soltszentimre Község Önkormányzata 

Nagy István Pm. 

Soltszentimre, 

Hősök tere 1. 

1334 3/2010. 

 

11. Tabdi Község Önkormányzata 

Fábián Sándor Pm. 

Tabdi, 

Kossuth u. 9. 

1145 6/2010. 

12. Tázlár Község Önkormányzata 

Kószó Endre Pm.  

Tázlár, 

Templom köz 2. 

1740 2/2010. 

13. Császártöltés Község Önkormányzata 

Frick József Pm. 

Császártöltés, 

Keceli út 107. 

2466 40/2010. 

14. Soltvadkert Város Önkormányzata 

Lehóczki Ferenc Pm. 

Soltvadkert, 

Kossuth u. 6. 

7622 50/2010. 

15. Kunszállás Község Önkormányzata 

Kovács Imre Pm. 

Kunszállás, 

Dózsa Gy. u. 24. 

1704 55/2010. 

 

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

II. A TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSA 

 

I.1. A Társulás tagjai, alapvető adatai és működési szabályai: 

 

 

So

rsz

ám 

A tag önkormányzat neve, 

képviselője 

 

A tag 

önkormányzat 

székhelye 

Lakosság-

szám  

(2014. 

január 1.) 

Önkormány-

zati határozat 

száma 

1. Akasztó Község Önkormányzata 

Suhajda Antal Pm. 

Akasztó, 

Fő u. 40. 

3416 1/2010. 

2. Csengőd Község Önkormányzata 

Lajter Ferenc Pm. 

Csengőd, 

Dózsa Gy. u. 35. 

2172 1/2010. 

3. Fülöpszállás Község Önkormányzata 

Gubacsi Gyula Pm. 

Fülöpszállás, 

Kossuth u. 2. 

2340 1/2010. 

4. Imrehegy Község Önkormányzata 

Túriné Czeglédi Edit Pm. 

Imrehegy, 

Kossuth tér 11. 

705 1/2010. 

5. Jakabszállás Község Önkormányzata 

Szabó György Róbert Pm. 

Jakabszállás, 

Petőfi u. 14. 

2728 1/2010. 

6. Kaskantyú Község Önkormányzata 

Újházi Zsolt Pm. 

Kaskantyú, 

Hunyadi u. 16. 

1010 1/2010. 

7. Kecel Város Önkormányzata 

Haszilló Ferenc Pm. 

Kecel, 

Fő tér 1. 

8814 1/2010. 

8. Kiskőrös Város Önkormányzata 

Domonyi László Pm. 

Kiskőrös, 

Petőfi tér 1. 

14502 7/2010. 



 10 

9. Páhi Község Önkormányzata 

Oroszi István Pm. 

Páhi, 

Vasút u. 2. 

1231 3/2010. 

10. Soltszentimre Község Önkormányzata 

Nagy István Pm. 

Soltszentimre, 

Hősök tere 1. 

1319 3/2010. 

 

11. Tabdi Község Önkormányzata 

Fábián Sándor Pm. 

Tabdi, 

Kossuth u. 9. 

1136 6/2010. 

12. Tázlár Község Önkormányzata 

Bán Róbert László Pm.  

Tázlár, 

Templom köz 2. 

1740 2/2010. 

13. Császártöltés Község Önkormányzata 

Takácsné Stalter Judit Pm. 

Császártöltés, 

Keceli út 107. 

2441 40/2010. 

14. Soltvadkert Város Önkormányzata 

Lehoczki Ferenc Pm. 

Soltvadkert, 

Kossuth u. 6. 

7628 50/2010. 

15. Kunszállás Község Önkormányzata 

Kovács Imre Pm. 

Kunszállás, 

Dózsa Gy. u. 24. 

1677 55/2010. 

 

2. A megállapodás VIII. fejezetének 3. pontjában szereplő: 

 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és 

gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Suhajda Antal  

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szabó Mihály, Oroszi István  

 

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és 

gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

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

Kiskőrös, 2014……………hó ……..nap. 

 

7. 

Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási  

megállapodásának módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítására is a változások átvezetése miatt került sor. 

 

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: 
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82/2014.(XI. 18.)sz. határozat 

Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati 

Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete az IZSÁK-KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 
     Melléklet 82/2014.(XI.18.) számú határozathoz 

 

IZSÁK-KOM FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 

2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

A 2013. július 16-án aláírt Társulási Megállapodás 2.-3.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 

 

2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

- Csengőd Község Önkormányzata (6222. csengőd Dózsa György u.35. képviseli: Lajter Ferenc 

polgármester), 

- Fülöpháza Község Önkormányzata (6042. Fülöpháza, Kossuth L. u.3. képviseli: Balogh József 

polgármester) 

- Fülöpszállás Község Önkormányzata (6085. Fülöpszállás, Kossuth L.u.2. képviseli: Gubacsi Gyula 

polgármester) 

- Harta Nagyközség Önkormányzata (6326. Harta Templom u.68. képviseli: Dollenstein László 

polgármester) 

- Izsák Város Önkormányzata (6070. Izsák Szabadság tér 1. képviseli: Mondok József polgármester), 

- Kaskanytú Község Önkormányzata (6211. Kaskantyú Hunyadi u.10. képviseli: Újházi Zsolt 

polgármester), 

- Kunadacs Község Önkormányzata (6097.Kunadacs Rákóczi u.2. képviseli: Farkas Ildikó 

polgármester), 

- Orgovány Nagyközség Önkormányzata (6077. Orgovány Molnár G.u.2. képviseli: Vass Ignác 

alpolgármester), 

- Páhi Község Önkormányzata (6075. Páhi Vasút u.2. képviseli: Oroszi István polgármester) 

- Solt Város Önkormányzata (6320. Solt Béke tér 1. képviseli: Kalmár Pál polgármester) 

- Soltszentimre  Község Önkormányzata (6223. Soltszentimre Hősök tere 1. képviseli: Nagy István 

polgármester) 

- Szabadszállás Város Önkormányzata (6080. Szabadszállás Kálvin tér 1. képviseli: Dr Báldy Zoltán 

polgármester), 

- Tabdi Község Önkormányzata (6224. Tabdi Kossuth L.u.9. képviseli: Fábián Sándor polgármester) 

- Újsolt Község Önkormányzata (6320. Újsolt Petőfi S.u.3. képviseli: Pintér Sándor János 

polgármester)  

3.) A társuláshoz tartozó települések lakossága: 

- Csengőd                               2.172 fő 

- Fülöpháza 

- Fülöpszállás                         2.340 fő 

- Harta 

- Izsák                                     5.985 fő 

- Kaskantyú                            1.010 fő 

- Kunadacs 

- Orgovány 



 12 

- Páhi                                      1.231 fő  

- Solt 

- Soltszentimre                        1.319 fő 

- Szabadszállás 

- Tabdi                                     1.136 fő 

- Újsolt 

 

Jelen módosítást a tagok 14 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták és a képviselő-testületi 

határozatuk eredeti példányát a módosításhoz csatolták. 

 

I z s á k, 2014. december __. 

 

 

( Lajter Ferenc:)                        Csengőd Község Önkormányzata            határozat száma: 

polgármester 

 

(: Balogh József:)                      Fülöpháza Község Önkormányzata         határozat száma: 

polgármester 

 

(: Gubacsi Gyula:)                     Fülöpszállás Község Önkormányzata      határozat száma: 

polgármester 

 

(: Dollenstain László:)               Harta Nagyközség Önkormányzata         határozat száma: 

polgármester 

     

(: Mondok József:)                     Izsák Város Önkormányzata                    határozat száma 

polgármester 

(: Újházi Zsolt:)                          Kaskantyú Község Önkormányzata         határozat száma: 

polgármester                   

 

(: Farkas Ildikó:)                         Kunadacs Község Önkormányzata          határozat száma: 

polgármester 

 

(: Vass Ignác:)                             Orgovány Nagyközség Önkormányzata  határozat száma: 

alpolgármester 

 

(: Oroszi István:)                         Páhi Község Önkormányzata                    határozat száma 

polgármester  

 

(: Kalmár Pál:)                            Solt Város Önkormányzata                         határozat száma 

polgármester 

   

(: Nagy István:)                           Soltszentimre Község Önkormányzata      határozat száma: 

polgármester 

 

(: Dr Báldy Zoltán:)                   Szabadszállás Város Önkormányzata          határozat száma: 

polgármester 

 

(: Fábián Sándor:)                       Tabdi Község Önkormányzata                    határozat száma: 

polgármester 

 

(: Pintér Sándor János:)               Újsolt Község Önkormányzata                    határozat száma: 

polgármester 
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8. 

Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

 

Filus Jánosné jegyző: A pénzügyes kollegákkal beszéltük a polgármester úr cafetéria 

juttatásáról, mely egész évre betervezésre került. Korábban erről a juttatásról a 

polgármesterek jogállásáról szóló jogszabály rendelkezett, úgy hogy a Kttv. vonatkozó 

rendelkezéseit kellett a polgármesterekre alkalmazni, ezt hatályon kívül helyezték. A hatályos 

helyi önkormányzatokról szóló (Mötv) törvény nem szabályozza le ezt a kérdést, tervezik 

ennek rendezését, de ez még nem született meg. Határozatot kellene hozni, hogy a 

polgármester részére az idei évben betervezett cafetéria jogszerűen kiadható legyen. 

 

Fábián Sándor polgármester bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy a szavazásban nem 

kíván részt venni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezetet 

terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

___/2014.(XI.18.)sz.határozat 

Polgármester 2014. évi cafetéria juttatása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

Tabdi Község Képviselő-testülete a 2014. október 12.-én megválasztott polgármester részére 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezett cafetéria juttatást biztosítja, és azt 

változatlan feltételekkel részére 2014. évben kiadja. 

 

Határidő: december 31. 

Felelős: jegyző 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

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

 

83/2014.(XI.18.)sz.határozat 

Polgármester 2014. évi cafetéria juttatása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

Tabdi Község Képviselő-testülete a 2014. október 12.-én megválasztott polgármester részére 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervezett cafetéria juttatást biztosítja, és azt 

változatlan feltételekkel részére 2014. évben kiadja. 

 

Határidő: december 31. 

Felelős: jegyző 

 

Fábián Sándor polgármester: Van egy termőföld vételre igény még a tavalyi évről. Arról 

szeretném a képviselőket megkérdezni, hogy ezt a területet eladjuk, vagy sem, hogy ezt az 



 14 

elvi döntést tudjam tolmácsolni. A vevőt esetleges csere is érdekelné. A terület, amit szeretne 

egy kb. fél hektáros terület, melyen akácok vannak, a felajánlott terület kicsit kisebb és egy 

parlag terület. 

 

Krauczi József képviselő: Értékbecslő megnézi mennyit ér a terület? 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen, de az értékbecslő is kiadással jár. A csereföld a Rácz János 

dűlőben található. Nekem az a véleményem, hogy ne adjuk el a területet. 

 

Krauczi József képviselő: Amennyiben egy helyi lakos meg akar élni, mezőgazdasággal 

foglalkozni, ehhez az önkormányzat segítséget nyújthat. 

 

Fábián Sándor polgármester: Egyéb helyeken több parlag területe is van, tehát másutt is tud 

gazdálkodni. Tehát arról kellene elvi állásfoglalást hoznunk, hogy eladjuk ezt a területet vagy 

sem. 

 

Kiss Sándor képviselő: Ha segítünk neki ezzel, akkor tudom csak támogatni. 

 

Fábián Sándor polgármester: Tehát elvileg nem zárkózik el a testület az eladástól, köszönöm, 

ezt fogom tolmácsolni a vevőnek. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárta, a zárt ülésen tárgyalt 

9. napirend tárgyalásáról külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  
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jkv.1.sz. melléklete 

 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2014.(XI.19.) 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 d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

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

(IX. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 29. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Szociális és Ügyrendi Bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túl átveszi az Mötv. 

37.§ (1) bekezdésben foglalt nyilatkozatot, kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására 

irányuló kezdeményezést, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt 

köztisztviselőjének közreműködésével ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatának 

nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.” 

 

2.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

(2) Hatályát veszti 

a) az SZMSZ 6. § (1) bekezdése, 

b) az SZMSZ 8. § (6) – (11) bekezdése, 

c) az SZMSZ 42. § (1) bekezdés b) pontja 

 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Tabdi, 2014. november 19. 

 

 

 

Filus Jánosné 

jegyző 
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          jkv.2.sz. melléklete 

 

 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásról 

 

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet 

2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 

vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon Tabdi állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, akinek  

a) a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona, és   

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.  

 

(2) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és 

ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni 

kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes 

ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása 

miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik. 

 

2.§ 

 

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM. rendelet 

(továbbiakban: BM. rendelet) 2.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt támogatásban 

részesülő személy, valamint a 2.§ (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában  megjelölt család. 

 

3. § 

 

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy 

ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében 

történik. 
 

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás 

nem kérhető.  

 

4. § 
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(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet melléklete szerinti kérelemre 

indul. A jogosultság megállapításához csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó 

jövedelemigazolást, jövedelemnyilatkozatot.  

 

(2) A kérelmeket 2014. november 24. napjától december 5. napjáig lehet benyújtani Tabdi 

Község Önkormányzatához. 

(3) A kérelmeket Tabdi Község Képviselő-testülete Szociális és Ügyrendi Bizottsága 

(továbbiakban: Bizottság) bírálja el.  

 

(4) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.  

 

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány végezhető.  

 

(6) A Bizottság a rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget a jogosultak között egyenlő 

arányban osztja el, azonban a kiosztott tűzifa mennyisége háztartásonként nem haladhatja 

meg az 5 m3-t.  

 

5.§ 

 

A Bizottság döntését követő 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a 

támogatásként megállapított tűzifa kiosztásáról.  

 

 

6.§ 

 

A támogatás kizárólagos forrása a BM. rendelet alapján az Önkormányzat részére 

megállapított 1 529 080,- Ft. támogatás és az Önkormányzat által biztosított 109 220,- Ft. 

önrész, összesen 1 638 300,-Ft. A forrás kimerülése után érkezett kérelmeket el kell utasítani 

függetlenül attól, hogy megfelelnek az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek. 

 
7.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. április 1-én hatályát veszti. 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 
2014. november 19. 

 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 



1. melléklet 

KÉRELEM TŰZIFA VÁSÁRLÁSÁHOZ 

 

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani 

szíveskedjenek. 

 

A kérelmező adatai: 

 

családi és utónév: …………………………………………………………………. 

születési név:………………………………………………………………………. 

anyja neve: ………………………………………………………………………… 

születési helye, ideje: ……………………………………………………………… 

állandó lakcíme: …………………………………………………………………… 

a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: …………………………………… 

 

Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök: 

aktív korúak ellátása,  

időskorúak járadéka,  

adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás,   

lakásfenntartási támogatás.  

Családomban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.  

 

Jövedelemnyilatkozat 

 
A jövedelem 

típusa 

Kérelmező Házastárs 

vagy élettárs 

A közös háztartásban élő további 

személyek 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó  
     

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

     

Alkalmi munkavégzésből származó      
Táppénz, gyermekgondozási támogatás      
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátás 
     

Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 
     

Egyéb jövedelem      
Összes jövedelem      

 

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben igazolt 
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal 

életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított. 

 

Tabdi, 2014. ……………………….. 

 

 …………………………………. 

 ügyfél 
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                                                                                                       jkv.3.sz. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete 

az útépítési hozzájárulásról 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tabdi község közigazgatási területén a jóváhagyott 

településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel összhangban lévő, 

önkormányzati beruházásban megvalósuló helyi közút építésére, valamint az azokkal érintett 

ingatlanok tulajdonosai által fizetendő útépítési hozzájárulásokra. 

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az útépítésekre, amelyeket az Önkormányzat, továbbá a 

közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti együttműködés alapján valósítanak meg. 

 

2. Fogalom meghatározások 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített, vagy 

beépíthető földrészlet. 

2. Érintett ingatlan: útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépülő úttal és arról 

az ingatlanra gépkocsibejáró (útcsatlakozás) létesíthető. 

3. Érintett ingatlan tulajdonosa: aki a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában 

az érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa. 

4. Útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló földút helyén szilárd burkolatú út építése, 

útalappal ellátott út szilárd burkolattal történő ellátása, földút útalappal történő ellátása az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, közútként nyilvántartott területen. 

5. Beruházás összköltsége: a helyi közút létesítésével kapcsolatban felmerült összes költség, 

amelynek meghatározására a beruházás pénzügyi lezárását követően kerül sor. Amennyiben a 

beruházás megvalósításához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott, úgy a 

beruházáshoz ténylegesen felhasznált támogatás összegével a beruházás összköltségét csökkenteni 

kell. 

6. Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

7. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározott jövedelem. 

 

3 Útépítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó rendelkezések 
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3.§ 

 

(1) Az önkormányzat által megvalósított helyi közút építési beruházásáról a képviselő-testület 

dönt, melynek megvalósítását követően az érintett ingatlanok tulajdonosai útépítési hozzájárulást 

kötelesek fizetni. 

 

(2) Az útépítési hozzájárulás mértéke ingatlanonként 30 000 forint, de legfeljebb az útépítés 

bekerülési költsége. Amennyiben a beruházás összköltsége alacsonyabb, mint az összes érintett 

ingatlantulajdonos által fizetendő útépítési hozzájárulás összege, úgy az egy ingatlanra jutó fizetési 

kötelezettség összegét arányosan csökkenteni kell. 

 

4.§ 

 

(1) Az érintett ingatlan tulajdonosai által fizetendő útépítési hozzájárulást a polgármester 

határozattal írja elő. 

 

(2) A hozzájárulást az ingatlannak a fizetési kötelezettséget előíró határozathozatalának 

időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának kell megfizetnie. 

 

(3) Ha az ingatlannak több tulajdonosa van az útépítési hozzájárulás a tulajdonostársakat tulajdoni 

hányaduk arányában, egyetemlegesen terheli. 

 

(4) A hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egy összegben kell az 

Önkormányzat részére megfizetni. 

 

5.§ 

 

(1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható. 

 

(2) A polgármester a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtott kérelemre 2 

részletben történő kamatmentes részletfizetést engedélyezhet, melynek megfizetése a határozat 

meghozatalától számított 6 hónapon belül esedékes, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. A kérelemhez 

a családtagok jövedelmének igazolására 30 napnál nem régebbi a jövedelem típusának megfelelő 

igazolásokat, vagy azok egyszerű másolatát kell becsatolni. 

 

6.§ 

 

E rendelet alapján nem kell útépítési hozzájárulást fizetni: 

a) ha az út építéséhez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó 

kártalanítás összegének megállapítása során az út megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe 

vették, 

b) ha az út az ingatlan tulajdonosai által önként vállalt hozzájárulásból létesült, 

c) a sarki ingatlan tulajdonosának, aki korábban az egyik – ingatlana melletti – út megépítése során 

útépítési érdekeltségi hozzájárulást vagy útépítési hozzájárulást fizetett. 
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4. Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Tabdi, 2014. november 19. 

 

 

 

Filus Jánosné 

jegyző 

 

 


