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      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________

2/2015. sz. ülés 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. február 16-án Kaskantyún a Művelődési 

Házban – az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével 

együttesen – megtartott üléséről. 

 

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

Hetényi Vivien, Krauczi József képviselők, Filus Jánosné jegyző,  

Az 1. napirend tárgyalásánál Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Brada István, 

Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János, Turú Gyula Kaskantyú Község 

Képviselőtestületének tagjai,  

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Szkenderovits Lajosné, Kiss Sándor képviselők 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester 

 

Meghívottként  bejelentetten távol maradt: Picard Tünde művelődésszervező 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselő-

testületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a 

meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését, 16. napirendként Batánovics Jánosné 

Tabdi, Kossuth Lajos u. 66. fellebbezését. A Képviselőtestület a napirendi pontokat a 

kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.  

 

N A P I R E N D: 

 

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

(A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen) 

 

2. A Művelődési Ház 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

Előadó: Picard Tünde művelődésszervező 

 

3. A Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön visszafizetése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

5. Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015 projekthez többlet-önerő biztosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 
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7. A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Megállapodásának módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

8. Tabdi község polgármesterének jutalmazása, béren kívüli juttatása 

Előadó: Földházi Ferenc képviselő 

 

9. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

10.  Rendelet Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

11.  A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

12.  A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 

 Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

13.  Étkeztetés vállalkozói szerződésének módosítása 

 Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

14.  Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

15.  Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

Zárt ülés keretében 

 

16. Batánovics Jánosné Tabdi, Kossuth Lajos u. 66. fellebbezése 

 

1. 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta, biztosítva, 

hogy megismerjék a Közös Hivatal költségvetését. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos  

anyaghoz? 

 

Turú Gyula képviselő: Mivel új képviselő vagyok, még nem nagyon látom át a költségvetést, 

ezért több kérdésem is lenne. Először azt szeretném megkérdezni, hogy mit takar az anyagban 

az adóügyi ügyintéző átvétele? 

 

Fábián Sándor polgármester: A jelenlegi dolgozónk Gyed-re megy, helyette kell felvenni egy 

új kollegát. A betanítási idő alatt, terveink szerint 3 hónap, átfedéssel alkalmazzuk 

mindkettőjüket, ezt tartalmazza Tabdi költségvetése. 

 

Turú Gyula képviselő: Tehát akkor ez nem pénzeszköz átadást jelent. 

 

Fábián Sándor polgármester: Nem, ez a három hónap plusz bérköltség kizárólag Tabdit 

terheli. 
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Turú Gyula képviselő: Ki a székhelytelepülés? 

 

Fábián Sándor polgármester: Tabdi  

 

Turú Gyula képviselő: A személyi juttatásoknál szerepel a teljesítményértékelés miatti bér 

eltérítés, ez minden évben megtörténik, és ez hány %-os mértéket jelent? 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen minden évben van teljesítményértékelés, és a 

köztisztviselők egyéni teljesítményétől függ az eltérítés százalékos mértéke. 

 

Turú Gyula képviselő: A cafetériánál a dolgozóknál a köztisztviselői illetményalap ötszöröse 

a tervezett összeg, ez már tartalmazza a járulékokat is? 

 

Filus Jánosné jegyző: Igen ez az összeg a munkaadói és a munkavállalói járulékokat is 

tartalmazza. 

 

Turú Gyula képviselő: Kaskantyúnál ez négy főt jelent? 

 

Filus Jánosné jegyző: Velem együtt 4,5 fő. 

 

Turú Gyula képviselő: Mit jelent az, hogy választható, cafetéria milyen jogcímen adható. Ez 

lehet pénzbeli és természetbeni juttatás is? 

 

Filus Jánosné jegyző: Amit a cafetéria szabályai megengednek, pl. SZÉP kártya, étkezési 

utalvány, stb. azt lehet választani, pénzben nem lehet. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

1/2015.(II.16.)sz. határozat 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetése 

 

HATÁROZAT  

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján  Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiadási főösszegét 38.825.280 Ft-ban, 

bevételi főösszegét 12.000 Ft-ban állapítja meg: 

 

a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett 

létszáma: 
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ezer Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási 

költségvetés 

Összesen 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Személyi juttatás 24.701 0 0 0 24.701 

Munkaadót terhelő 

járulék 

6.676 0 0 0 6.676 

Dologi kiadás 6.718 0 0 0 6.718 

Működési célú kiadás 730 0 0 0 730 

Összesen 38.825 0 0 0 38.825 

Engedélyezett létszám (fő) 10 

Közfoglalkoztatott (fő) 0 

 

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege: 

ezer Ft-ban 

Kiemelt előirányzat 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási 

költségvetés 

Összesen 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Eredeti 

előirányzat 

Intézményi bevétel 12 0 0 0 12 

Összesen 12    12 

 

 

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 

4. pontja alapján megállapítja, hogy  

 

a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban 

jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,  

 

b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal 

működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe 

véve a 2015. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt 

bérkompenzáció támogatás várható 278.892 Ft-os összegét, 2.891.826 Ft működési 

célú pénzeszköz átadást  

 

kell tervezni. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 

együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2015. 

évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. február 16. 

 

(A napirend tárgyalását követően Kaskantyú Község Képviselőtestülete az ülésről távozott.) 
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2. 

A Művelődési Ház 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag a képviselők rendelkezésére áll. A 

művelődésszervező az ülésen nem tud részt venni, az írásos előterjesztést nem kívánja 

kiegészíteni. A települési programoknál figyelembe vette az iskolai programokat is, 

egyeztetés történt. Úgy látom, hogy egy tartalmas munkaterv készült el. Kérdés, hozzászólás 

van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

2/2015.(II.16.)sz. határozat 

A Művelődési Ház 2015. évi  

munkatervének jóváhagyása 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a 

Művelődési Ház 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
        2/2015.(II.16.)sz. határozat melléklete 

MŰVELŐDÉSI HÁZ TABDI 

M U N K A T E R V 

2015. év 

 

Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget és 
életesélyt javító tanulási lehetőségek szervezése: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK   

Judo Heti 2 óra 10 fő/alkalom 

Felnőtt színjátszó szakkör Heti 2 óra 11 fő/alkalom 

Gyermek táncszakkör Heti 1 óra 6 fő/alkalom 

Gyermek színjátszó szakkör / Kezdő és haladó / Heti 2 óra 22 fő/alkalom 

Hastánc Heti 3 óra 10-15 fő/alkalom 

Meridián torna Heti 5 

alkalommal/ 

30 perc 

10-15 fő/alkalom 

Teremfoci ovódásoknak Heti 1 óra 10 fő/alkalom 

 
A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

 Szüreti termények kiállítása Szeptember 

27. 

50 fő 

Helyi értékek kiállítása Szeptember 50-150fő 
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27. 

Amatőr festők kiállítása Szeptember 

27. 

50-150 fő 

 

 
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

A 48-as forradalom megemlékezése az iskola szervezésében   Március 16. 60-80 fő 

Sport és Gyermek nap az iskola Sz.m.k. és helyi szervezetek 

összefogásával 

Május 2. 50-100 fő  

1956-as forradalom megemlékezése az iskola szervezésében  Október 22  

Szent Erzsébet Templom Búcsúja November 50-80 fő 

Mindenki Karácsonya az óvoda és iskola részvételével December 170 fő 

 
Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása keretében: 
 

Program 

megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

Szórakoztató előadás az óvodában Február 13 50-100 fő 

Jankó Együgyű országban.( Zenés mesejáték a  

 kezdő gyermek színjátszók és tánc körösök bemutatója)  

A 3 különös királykisasszony.  (Zenés mesejáték a  

 haladó gyermek színjátszók és tánc körösök bemutatója)  

 

Április 24.  

 

    Május 8. 

70-100 fő  

 

70-100 fő 

Tabdi Amatőr Felnőtt Színjátszók bemutatója: Február 20. 

Június 6. 

Szept. 26. 

December.11.  

170 fő 

200 fő 

170 fő 

170 fő 

 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
keretében: 
 

Program 

Megnevezése 

Tervezett időpont Résztvevők tervezett 

létszáma 

Nyugdíjas klub (igény szerinti szervezés) Heti 3 óra 15 fő 

Asszony klub (igény szerinti szervezés) Heti 3 óra 13 fő 

Baba-Mama klub Heti 2 óra 6 fő 

Közösségi internet használat Naponta 3-6 fő 

Fénymásolás, lapbeolvasás, laminálás (teljes lakosság részére 

nyújtott szolgáltatás) 

Naponta 10-15 fő 

Iskolai és óvodai rendezvények Program szerint Alkalmanként 150-

160 fő 

  Rendezvények fotózása, digitalizálása Alkalmanként  

 

Pszichológiai tanácsadás Heti 3 óra 3 fő/hetente 

Falugazdász Heti 7 óra Változó 

 

Az egyéb, művelődést, szórakozást segítő lehetőségek biztosítása: 
 

Program 

Megnevezése 

Tervezett 

időpont 

Résztvevők tervezett 

létszáma 

 

Szilveszter 

Dec. 31 130 fő 
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TERVEZETT KÖZSÉGI (ÖNKORMÁNYZATI) RENDEZVÉNYEK 
 

Program Tervezett időpont Művelődési Ház feladatai 

 

Dankó Napok Június 19-20-21 Részletes program  

szerint 

 

Falunap az iskola, óvoda, helyi közösségek 

részvételével 

  Június 6. Részletes program  

szerint 

Szüreti nap az óvoda és helyi közösségek 

részvételével 

Szeptember 27. Részletes program szerint 

Adventi esték 4 alkalommal Nov. 27, dec. 4, dec. 11, 

dec. 18. 

Részletes program szerint 

 

 

TERVEZETT KÖNYVTÁRI PROGRAMOK 
 
 

Program Tervezett időpont Résztvevők tervezett létszáma 

Kézműves napok húsvétra 

 

Április 20-60 fő 

Országos Könyvtári napok 

 

október 60-100 fő 

Helytörténet bővítése, a községgel 

kapcsolatos cikkek gyűjtése 

Egész évben  

Könyvtár órák iskolás és óvódás 

csoportoknak 

Egész évben  

 

3.  

A Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az egyesület a részükre 2014. évben nyújtott támogatás 

összegéről határidőben, és a megjelölt célra elszámolt a beszámolójuk alapján. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

3/2015.(II.16.)sz. határozat 

A Polgárőr Egyesület támogatásának 

elszámolása 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület által benyújtott, a Képviselő-testület 

által a 28/2014.(IV.14.) számú határozattal jóváhagyott 300.000 Ft támogatás felhasználásáról 

szóló számadást elfogadja. 
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4. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön visszafizetése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Tudjuk, hogy az egyesület a kölcsönt visszafizetni nem tudja. 

Ezt pályázati pénzből kívánta teljesíteni, de sajnos a késedelmes kifizetési kérelem benyújtása 

miatt ettől elestek. A kölcsön összegét az önkormányzat tulajdonában lévő Tűzoltó Szertár 

felújítására fordították, ezáltal az önkormányzati ingatlan értéke nőtt. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

4/2015.(II.16.)sz. határozat 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

részére nyújtott kölcsön 

visszafizetése 

HATÁROZAT 
 

Tabdi Község Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2012. július 4-én 

megkötött megállapodás szerint nyújtott 2.366.914.- Ft kölcsön összegéből, az Egyesület által 

a tűzoltó szertár felújítására fordított 1.602.260.- Ft összeg visszafizetési kötelezettségét – 

pályázati támogatás elutasítása miatt – törli. A megállapodásban szereplő összegből a 

fennmaradó 764.654. Ft az Egyesület részére kifizetésre nem kerül. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.  

Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az elmúlt évben többször módosítottuk költségvetésünket, még 

egyszer módosítani szükséges, az állami támogatások miatt, melyről az értesítést január 

hónapban kaptuk meg. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor 

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

elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 
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Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. 

A KEOP-1-3.0/09-11-2011-0015 projekthez többlet-önerő biztosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A többlet-önerő biztosításáról már beszéltünk, ez az összeg 

lehet, hogy változhat, de jelenleg ezzel a költséggel számolunk, a költségvetésünkbe ezt 

tervezzük. 
 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

5/2015.(II.16.)sz. határozat 

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015 

projekthez többlet-önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete 

 

1. hozzájárul a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015 számú projekt megvalósítása során Tabdi 

Község Önkormányzatát terhelő 1.270.435 Ft többlet-önerő biztosításához. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a többlet-önerő biztosításáról szóló nyilatkozat, 

valamint a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és 

Tabdi Község Önkormányzata között a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2015. február 16. 

 

7. 

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag tartalmazza, hogy mi miatt szükséges a 

megállapodást módosítani. 

 

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

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

6/2015.(II.16.)sz. határozat 

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás megállapodásának 

módosítása 

 

HATÁROZAT  
 

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

Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását a határozat-tervezet 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti 

módosított-az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

6/2015.(II.16.)sz. határozat mellékelte 

 

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. 
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     II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

 

1. 

 

A megállapodás 1. sz., 2. sz. és 3. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz., 2. sz. és 3. sz. 

melléklete lép. 

 

Kiskőrös, 2015……………hó ……..nap. 

1. számú melléklet  

Szavazatok száma a Tanácsban 

Sorszám Település 
Beruházás 

nettó összege 
ezer forintban 

Szavazatok 
száma 

Szavazatok 
aránya 

% 

1 Akasztó 209 362 2 5,4 

2 Császártöltés 246 823 3 6,4 

3 Csengőd 258 825 3 6,7 

4 Fülöpszállás 267 027 3 6,9 

5 Imrehegy 100 149 1 2,6 

6 Jakabszállás 154 100 2 4 

7 Kaskantyú 196 038 2 5 

8 Kecel 482 606 5 12,4 

9 Kiskőrös 550 283 6 14,2 

10 Kunszállás 96 654 1 2,5 

11 Páhi 102 693 1 2,6 

12 Soltszentimre 139 739 1 3,6 

13 Soltvadkert 720 175 7 18,6 

14 Tabdi 139 629 1 3,6 

15 Tázlár 215 861 2 5,5 

Összesen:  3 879 964 40 100 
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2. számú melléklet 

 

A társulási tagok befizetési kötelezettsége 2015. évtől 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sorszám Település 
Éves befizetési 

kötelezettség  (Ft) 

1. Akasztó 
364 110 

2. Császártöltés 
431 538 

3. Csengőd 
451 767 

4. Fülöpszállás 
465 252 

5. Imrehegy 
175 312 

6. Jakabszállás 
269 711 

7. Kaskantyú 
337 139 

8. Kecel 
836 105 

9. Kiskőrös 
957 475 

10. Kunszállás 
168 570 

11. Páhi 
175 312 

12. Soltszentimre 
242 740 

13. Soltvadkert 
1 254 158 

14. Tabdi 
242 740 

15. Tázlár 
370 853 

Összesen:  6 742 782 



13 

 

3. sz. melléklet 

 

A Társulási Megállapodás 6. sz. módosításáról szóló képviselő-testületi határozatok száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Tabdi község polgármesterének jutalmazása, béren kívüli juttatása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Földházi Ferenc képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Krauczi József képviselő: A polgármester feladatai az elmúlt időszakhoz képest megnőttek, 

szerintem nem várható el, hogy ilyen kevés összegért végezze a munkáját, ami ilyen 

sokrétegű. Ez nem volt jó döntés a kormányzat részéről, ezért is javaslom, hogy a 

polgármester bérét az előző évi szintig egészítsük ki. 

 

Fábián Sándor polgármester bejelentette, hogy nem kíván a szavazáson részt venni. 

 

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: 4 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Sorszám Település 
Önkormányzati határozat 

száma 

1. Akasztó  

2. Császártöltés  

3. Csengőd  

4. Fülöpszállás  

5. Imrehegy  

6. Jakabszállás  

7. Kaskantyú  

8. Kecel  

9. Kiskőrös  

10. Kunszállás  

11. Páhi  

12. Soltszentimre  

13. Soltvadkert  

14. Tabdi  

15. Tázlár  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2015.(II.16.)sz. határozat 

Polgármester jutalmazása, béren 

kívüli juttatása 

HATÁROZAT  

 

1. A Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Fábián 

Sándor polgármester úr a falu lakosainak megelégedésére sikeresen végezte, végzi 

munkáját, ezért méltánytalan, hogy a jogszabály változások miatt egy sikeres 

településvezetőnek jelentősen csökkenjen a jövedelme.  

 

2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester részére megbízatásának 

időtartamára biztosítja a kieső jövedelmet 148. 908 Ft/hó összeggel, ennek 

megfelelően 2 172 745 Ft. jutalomban részesíti. A jutalom összege négy részletben 

kerül kifizetésre, negyedévente az utolsó hónap 30. napjáig. 

 

3. A képviselő-testület a polgármester részére 2015. évre 193 250 Ft. béren kívüli 

juttatást állapít meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 

  

9. 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Jogszabály szerint erről döntenie kell a testületnek. Kérdés, 

hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

8/2015.(II.16.)sz. határozat 

Saját bevételek és adósságot 

keletkeztető ügyletek középtávú 

terve 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A 

§-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből  eredő fizetési 

kötelezettségek 2016-2018. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
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A SAJÁT BEVÉTELEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ 

ÜGYLETEKBŐL 

 EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 2016-2018. ÉVEKRE 

( A 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján) 

 

         ezer Ft-ban 

Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 

BEVÉTELEK 

Helyi adó 31.500 32.000 32.000 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, 

hasznosítása 

2.000 2.000 2.000 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 500 500 200 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, 

részesedés értékesítése 

 

0 

 

0 

 

0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 2.526 2.500 2.500 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Összesen: 36.526 37.000 36.700 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 0 0 0 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdés a-g) pontja 

szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke  

 

0 

 

0 

 

0 

 

10. 

Rendelet Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Nagyon részletesen, nagyon szépen kidolgozott anyag készült el, 

ezt meg is köszönöm a pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Krauczi József képviselő: A Szociális és Ügyrendi Bizottság a költségvetés tervezetét 

megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián 

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

elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete 

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
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11. 

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Március 1. napjától új szabályozásra van szükség a szociális 

ellátásoknál. Sokat beszéltünk korábban a rendelet kidolgozásáról, mivel ez plusz költséget ró 

az önkormányzatra. Úgy gondolom, hogy az idén még szükség lesz módosításra, mivel még 

nem tudjuk, hogy mire lesz elég a költségvetésünkbe tervezett keretünk. 

 

Krauczi József képviselő: A Szociális és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet 

megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián 

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

elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

12. 

A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A térítési díjak emeléséről már tárgyaltunk tavaly novemberben, 

akkor a testület úgy döntött, hogy a minőségi problémák miatt az emeléssel nem ért egyet. 

 

Krauczi József képviselő: A Szociális és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet 

megtárgyalta és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet az előterjesztés szerint 

javasolja elfogadásra. A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy igaz változatosabb lett az étel, de 

még mindig szükséges lenne javítani a minőségen. 

 

Fábián Sándor polgármester: A képviselők közül többen is testközelből tapasztalhatják a 

minőséget, és ha úgy látják, akkor feltétlen jelezni szükséges ezt a vállalkozó felé. 

 

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián 

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

elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét 

képező alábbi rendeletet alkotta: 
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Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátásokról 

 

13. 

Étkeztetés vállalkozói szerződésének módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A vállalkozói szerződést az étkezési térítési díjak változása miatt 

szükséges módosítani.  

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

9/2015.(II.16.)sz. határozat 

Étkeztetés vállalkozói szerződésének 

módosítása 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete az étkeztetés ellátására a Kredit Kft-vel (6200 Kiskőrös, 

Vörösmarty u. 12.) kötött vállalkozói szerződését a határozat melléklete szerint módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
9/2015. (II.16.) sz. határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 

 

mely létrejött egyrészről Tabdi Községi Önkormányzata, székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. (a 

továbbiakban: önkormányzat), mint megrendelő,  

 

másrészről a Kredit Kft. székhelye: 6200 Kiskőrös, Vörösmarty utca 12. (a továbbiakban: vállalkozó) mint 

szolgáltatást nyújtó  

 

együttesen, mint szerződő felek, a köztük 2015. január 1. napjától létrejött, a Kft. 6224 Tabdi, Vasút utca 1. szám 

alatt üzemeltetett, Gondűző Vendéglő elnevezésű melegkonyhás vendéglátó egységéből biztosított, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben élőírt gyermekétkeztetés és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt étkeztetés alapszolgáltatás ellátására 

kötött vállalkozási szerződés módosítására az alábbiak szerint:  

 

1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a 2015. január 1. napjától az étkeztetés ellátására kötött vállalkozási 

szerződésnek a szolgáltatás díját meghatározó mellékletét 2015. április 1. napjától közös megegyezéssel az 

alábbiak szerint módosítják: 
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Melléklet 

Vállalkozói díj 2015. április 1. napjától 

 

Gyermekétkeztetés  

 

Élelmezés megnevezése Nyersanyag költség 

Ft/adag ált. 

forgalmi adó nélkül 

Rezsiköltség 

Ft/adag ált. 

forgalmi adó nélkül 

Szolgáltatás díja összesen 

Ft/adag ált. 

forgalmi adó nélkül 

Általános iskola    

Tízórai 95 55 150 

Ebéd (menza) 286 215 501 

Tízórai + ebéd 381 270 651 

Uzsonna 95 55 150 

Napközis ellátás 476 325 801 

Óvoda    

Tízórai 90 50 140 

Tízórai + ebéd 340 200 540 

Uzsonna 90 50 140 

Egész napos ellátás 430 250 680 

 

Szociális étkeztetés 

 

Étkeztetés 

formája 

1 ebéd ára 

általános forgalmi adóval együtt 

Normál étkeztetés  

 

850 Ft 

Diétás étkeztetés  

 

nincs megállapítva. 

 

 

2. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek. 

 

3. Ez a szerződés a 2015. január 1. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása, amely a 

szerződéssel együtt érvényes. 

 

Tabdi, ____________________ 

 

 __________________________   ________________________ 

  Önkormányzat képviseletében       Kredit Kft. képviseletében 

 

14. 

Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést minden képviselő megkapta, az abban 

foglaltakat megismerhette. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Kovács László alpolgármester: A határozat-tervezetben szereplő személyek a bizottsági 

tagságot elvállalták? 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen beszéltem velük és vállalják a tagságot. 

 

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: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 
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A Képviselő-testület 5igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2015.(II.16.)sz. határozat 

Települési Értéktár és Települési Értéktár 

Bizottság létrehozása 

 

HATÁROZAT  

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) és (2) bekezdése alapján Települési Értéktárat 

és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 

2. A Képviselő-testület a Tabdi Települési Értéktár Bizottság elnökének Szikszai Lászlót, 

tagjainak Lengyel Pálnét és Picard Tündét megválasztja. 

3. A Képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával és működésével 

kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan a határozat mellékletét képező 

Szabályzatot elfogadja. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-kiskun Megyei Közgyűlés 

Elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2015. március 18. 

Felelős: polgármester 

10/2015. (II. 16.) sz. határozat melléklete 

TABDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

SZERVEZETI ÉS MÜKŐDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a 

magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdése alapján a következőképpen határozza meg: 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 

 

1. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával a Tabdi 

Települési Értéktár Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) hatalmazza fel. 

 

1.1. A Bizottság megnevezése:   Tabdi Települési Értéktár Bizottság 

1.2. A Bizottság székhelye:  Tabdi Községi Önkormányzat székhelye 

 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

1.3. A Bizottság létszáma:   3 fő. 

 

2. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározására, védelmük és megőrzésük feltételeinek 

biztosítására irányuló feladatok ellátására vonatkozó szabályok megalkotása, a Bizottsági munka szabályainak 

megalkotása. Települési értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény, a 

Tabdi község szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi 

termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Bizottság annak minősít. 

 

3. A Bizottság munkájába külső szakértőket vonhat be – így például a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, 

megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket –, 

amennyiben ezek esetleges költségvonzata esetén Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes 

tájékoztatás alapján a szükséges előirányzatot biztosítja. 

 

4.A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el. 

 

II. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE 

 

5. A Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi 

XXX. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló  
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114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban Hkr.) tartalmazza, tevékenységét a Htv. és a Hkr. előírásai, 

valamint e szabályzatban foglaltak szerint végzi.  

 

6. A Bizottság feladatai: 

6.1. a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való 

gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap 

útján, stb.), 

6.2. a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési 

Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása, 

6.3. javaslattétel a Bizottság működéséhez kapcsolódó pénzeszközök biztosítására és 

felhasználására Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé, 

6.4. félévente - legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig - a képviselő-testület tájékoztatása, 

6.5. Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel. 

 

7. A Bizottság feladatkörében eljárva a Bizottság elnökének feladatai: 

7.1. a Bizottság ülésének összehívása, vezetése, 

7.2. a Bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás, 

7.3. a Bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, 

szervezetek előtt, 

7.4. a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása. 

 

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

 

8. A Bizottság szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik és félévente, legkésőbb az adott 

félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek. A beszámoló tartalmazza 

legalább az adott időszakban hozott bizottsági döntések, a települési értéktárba felvett értékek megnevezését, 

ismertetését, az elutasított kérelmek rövid tartalmát, a Bizottság döntései alapján tett intézkedéseket. 

 

9. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 

 

10. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket a helyi 

önkormányzat- az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - biztosítja. 

 

11. A Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési feladatok ellátásáról a Tabdi Közös 

Önkormányzati Hivatal gondoskodik.  

 

13. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülése nyilvános. 

13.1. A Bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat 

a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak legkésőbb az ülést megelőző 3. napon 

megkaphassák.  

13.2. A Bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhat a nemzeti értékmentésben 

közreműködő civil szervezetet vagy egyéb, szakértelemmel rendelkező személyt. 

 

14. A Bizottság az ülésének időpontjáról, napirendjéről a Bizottság elnöke a település lakosságát a www.tabdi.hu 

honlapon, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján keresztül a meghívó kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja.  

 

15. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés. 

 

16. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a jelenléte szükséges. 

A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja meg. 

 

17. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a 

Bizottság egyszerű szótöbbséggel fogad el. A Bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, 

összefoglalja és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

 

18. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

18.1. az ülés időpontját és helyét, 

18.2. a jelenlévők nevét, 

18.3. a tárgyalt napirendi pontokat, 

18.4. a tanácskozás lényegét, 

18.5. a Bizottság határozatait, melyekben rögzíteni kell a Bizottság javaslatait, állásfoglalását, 

véleményét, 

http://www.tabdi.hu/
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18.6. a szavazás számszerű eredményét, 

18.7. a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

 

19. A jegyzőkönyv mellékletét képezi 

20.1. a meghívó és a tárgyalt írásbeli előterjesztést, 

20.2. az írásban benyújtott kiegészítés, 

20.3. a jelenléti ív. 

 

IV. A JAVASLATTÉTEL ÉS  DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI 

 

20. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, 

szükség és lehetőség szerint a javaslattevő dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára 

vonatkozóan a Hkr. 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. melléklete az irányadó. 

 

21. A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Bizottság érdemi 

tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba 

történő felvételt ismételten indítványozza. 

 

22. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 9. pontban írt szavazati aránnyal 

a Bizottság dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.  

 

23. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza, a Bizottság tagja a 

döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.  

 

24. A Bizottság a döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.  

 

25. A Bizottság határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal 

kell ellátni, a döntés időpontját hónap, nap és a TTÉB (Tabdi Települési Értéktár Bizottság) betűjelzés 

feltüntetésével. 

 

V. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL 

 

26. A Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a Hkr. 1. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – 

szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.  

 

27. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon 

belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 

 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

28. Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

 

 

Tabdi, 2015. február  ______ 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  _____/2015. (II. 

16.) számú határozatával jóváhagyta. 
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15. 

Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

Fábián Sándor polgármester: A Vasút utcai önkormányzati lakás megüresedett, egyik bérlő 

elköltözött. Ma kimentünk átvenni a lakást, és azt tapasztaltam, hogy nagyon rossz állapotban 

van. Megsüllyedt, egy komolyabb felújításra van szükség. Amennyiben a képviselők is 

szeretnék látni, akkor szívesen megmutatom. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Az alap jó állapotban van? 

 

Fábián Sándor polgármester: Igen, a közfalak süllyedtek meg, nagy repedések vannak, a 

burkolat is süllyedt, a fürdőszobát teljesen fel kell újítani és egy teljes nyílászáró cserére is 

szükség lesz. 

 

Földházi Ferenc képviselő: A felújítás önerőből történne? 

 

Filus Jánosné jegyző: Igen, mivel ilyen célra pályázati forrás nincs. 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárta, a 16. napirend 

tárgyalása zárt ülésen folytatódott. 

 

Kmft. 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  



          jzk. 1. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Önkormányzat Képviselő-testületének Tabdi község önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 

rendelet 1. melléklete, a rendelet 3. melléklet helyére e rendelet 2. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 Fábián Sándor           Filus Jánosné 

             polgármester           jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 23.   

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

Filus Jánosné jegyző 



1. melléklet a 2/2015.(II.23.) 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 15.991 
 

0 
 

0 
 

0 
 
0 

15.816 15.991 

Szoc.és gyermek- 
jóléti feladatok 

támogatása 

0 0 10.367 16.682 0 0 0 0 10.367 16.682 

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 0 454 0 0 0 0 0 454 

2014. évi 

bérkompenzáció 
0 0 0 1.218 0 0 0 0 0 1.218 

E-útdíj bevétel- 

kiesés m. tám. 
0 0 0 3.079 0 0 0 0 0 3.079 

Szoc. ágazati pót- 

lék miatti tám. 
0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 

„Itthon vagy – 

M.o. szeretlek 

pály. támogatás 

0 0 0 325 0 0 0 0 0 325 

Szoc. célú tűzelő- 

anyag támogatás 
0 0 0 1.529 0 0 0 0 0 1.529 

2013. é. pótl.tám. 0 0 0 352 0 0 0 0 0 352 

Költségvetési  

támogatás 
0 0 66.989 82.120 0 0 0 0 66.989 82.120 

Védőnői finansz. 0 0 0 0 1.619 1.841 0 0 1.619 1.841 

Közfoglalkozta- 
tásra átvett tám. 

0 0 0 0 27.277 28.340 0 0 27.277 28.340 

Diákmunka tám. 0 0 0 0 0 355 0 0 0 355 

Gyermekvédelmi 

utalvány tám. 
0 0 0 0 0 899 0 0 0 899 

Átvett tám. 

össszesen 
0 0 0 0 28.896 31.435 0 0 28.896 31.435 

Magánszemélyek 

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

Helyi iparűzési 

adó 
32.000 35.400 0 0 0 0 0 0 32.000 35.400 

Gépjárműadó 6.000 6.411 0 0 0 0 0 0 6.000 6.411 

Pótlék, bírság 0 1.315 0 0 0 0 0 0 0 1.315 

Közhatalmi 

bevételek 
41.000 46.126 0 0 0 0 0 0 41.000 46.126 

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 89 241 89 241 
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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. 

Lakóingatlan bér- 

beadás 
0 0 0 0 0 0 458 686 458 686 

Nem lakóingatlan 

bérbeadás 
0 0 0 0 0 0 3.017 2.761 3.017 2.761 

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 

Közös hivatalra 

átvett bevétel 
0 0 0 0 0 0 1.979 5.555 1.979 5.555 

Közfoglalkoztatás 

Termény értéke- 

sítés bevétele 

0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

Saját bevételek 0 0 0 0 0 0 12.842 17.142 12.842 17.142 

Működési bevé- 

telek összesen 
41.000 46.126 66.989 82.120 28.896 31.435 12.842 17.142 149.727 176.823 

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 

 

3.255 

 

0 

 

0 

 

3.387 

 

3.255 

Ravatalozó 
kápolna felújítás 

0 0 0 0 12.531 1.621 0 0 12.531 1.621 

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 

 

 

3.000 

 

 

0 

 

 

3.000 

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 

Közbiztonság 

fejlesztés tám. 

0 0 0 2.783 0 0 0 0 0 2.783 

Felhalmozási 

bevétel össze-sen 

 

0 

 

0 

 

0 

 

22.783 

 

25.918 

 

14.876 

 

0 

 

4.860 

 

25.918 

 

42.519 

BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN 

 

41.000 

 

46.126 

 

66.989 

 
103.451 

 

54.814 

 

46.311 

 

12.842 

 

22.002 

 

175.645 
 

219.342 
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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 0 117 111 117 111 

Intézményi 

működési bev. 

0 0 0 0 0 0 10 74 10 74 

Egyéb működési 

bevétel 

0 0 0 0 0 2.112 0 0 0 2.112 

Működési 

bevétel összesen 

0 0 0 0 0 2.112 127 185 127 2.297 

Tabdi Napközi-

otthonos Óvoda 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen 0 0 0 0 0 2.112 127 185 127 2.297 

 

 

 

 

 

 

          ezer forintban 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevételek összesen 175.772 221.639 

 

 

 

 

           ezer forintban 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
Előző évek pénz- 

maradványának 

igénybevétele 

Önkormányzat 59.369 

Hivatal 54 

Óvoda 31 

Összesen 59.454 
Értékpapír 
visszaváltás 

 

16.810 
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2. melléklet a 2/2015. (II.23.) 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 176.823 85.331 42.519 92.893 

Finanszírozási (értékpapír) 4.595 50.000 12.215  

Teljesítés     

Költségvetési     

Finanszírozási     

Céltartalék     

Eredeti előirányzat  5.000  29.900 

Módosított előirányzat  0  0 

Teljesítés     

Összesen 181.418 135.331 54.734 92.893 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal     

Eredeti előirányzat 127 37.703 0 0 

Módosított előirányzat 2.297 51.999 0 50 

Teljesítés     

Tabdi Napköziotthonos Óvoda     

Eredeti előirányzat 0 17.410 0 0 

Módosított előirányzat 0 17.630 0 0 

Teljesítés     

Költségvetési szervek összesen 2.297 69.629 0 0 

Önkormányzat mindösszesen 183.715 204.960 54.734 92.943 

 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

 

Költségvetési egyenleg Működési  Felhalmozási 

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET   

Eredeti  10.302  

Módosított  0  

Teljesítés   

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY   

Eredeti  0 62.239 

Módosított  21.245 38.209 

Teljesítés   

 

Hiány belső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Működési bevételi többlet igénybe- 

vétele 

  

Eredeti  0  

Módosított  0  

Teljesítés   

Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele 

  

Eredeti  0 51.937 
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Módosított  21.245 38.209 

Teljesítés   

Összesen 21.245 38.209 

 

Hiány külső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Hitel   

Eredeti  0 0 

Módosított  0 0 

Teljesítés   
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jzk. 2. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

 

Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Főösszegek 

1. § 

 

A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetése  

a) bevételi főösszegét 170.464.000 Ft-ban,  

b) kiadási főösszegét  170.464.000 Ft-ban,   

c) működési többletét    4.784.000 Ft-ban, 

d) felhalmozási hiányát   4.784.000 Ft-ban 

állapítja meg.  

 

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 

2. § 

 

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott  

a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 

a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. 

melléklet B) pontja  

b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 

helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és 

engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja  

tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület  

a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) 

költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott működési többlet  

és az 1. § d) pontjában jóváhagyott felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 

3. melléklet  

b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, 

c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 

számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 

7. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 

3. Tartalékok 

3. § 

 

A Képviselő-testület az 1. § a) és b) pontok főösszegét 7.538.000 Ft felhalmozási céltartalék 

figyelembevételével hagyja jóvá. 
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4. A hiány finanszírozása 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a 

működési költségvetés többletének 4.784.000 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos 

egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a 

tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához 

szükséges. 

 

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, 

értékpapírt értékesítsen. 

b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott 

előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat 

létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási 

előirányzatok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a 

feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási 

előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével 

    ba) a képviselő-testület működése  

 bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnő ellátás, fogorvosi ellátás 

 bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a gyermekjóléti szolgálat,  

       családsegítő szolgálat, szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, 

                  szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak,  

 bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár, 

 be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki 

                  szolgálat, közterületek fenntartása, 

 bf) hulladékgazdálkodási feladatok, 

 bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó 

       szolgáltatások, 

 bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül  

       a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása, 

 bi) a helyi közfoglalkoztatás, 

 bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok   

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.  

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2015. 

december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül 

elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a 

legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Fábián Sándor           Filus Jánosné 

             polgármester           jegyző 
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Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 23. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

Filus Jánosné jegyző 



1. melléklet a 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2015. 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 Eu forrás- 

ból származó tám. 

 

Egyéb saját 

bevételek 

 

Összesen 

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

Önkormányzat 
működésének ált. 

támogatása 
  

 

 

37.943 

      

 

 

37.943 
Köznevelési fela- 
datok támogatása 

  16.725       16.725 

Szoc.és gyermek- 
jóléti feladatok 

támogatása 
  13.426       13.426 

Kulturális felada- 

tok támogatása 
  1.295       1.295 

Központosított 

előirányzatok 
          

Kiegészítő támo- 

gatások 
          

Költségvetési  

támogatás 
  69.389       69.389 

Védőnői 

finanszírozás 
    1.650     1.650 

Közfoglalkozta- 

tásra átvett tám. 
    29.614     29.614 

Átvett tám. 

össszesen 
    31.264     31.264 

Magánszemélyek 

komm.adója 
3.000         3.000 

Helyi iparűzési 

adó 
 

32.000 
        32.000 

Gépjárműadó 6.000         6.000 
Közhatalmi 

bevételek  
41.000         41.000 

Szociális 

étkeztetés 
      1.473   1.473 

Temetőfenntartás       127   127 
Lakóingatlan bér- 

beadás 
      686   686 

Nem lakóingatlan 

bérbeadás 
      2.207   2.207 

Fogorvosi ellátás        69   69 
Óvodai étkeztetés       515   515 
Iskolai étkeztetés       1.220   1.220 
Kamat       500   500 
Közf. termény- 
értékesítés 

      500   500 

Közös hivatalra 
átvett bevétel 

      2.892   2.892 

Saját bevételek       10.189   10.189 
Működési bevé- 
telek összesen 

41.000  69.389  31.264  10.189   151.842 
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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) 

     

5.535 

    

5.535 

 

Ravatalozó 
kápolna felújítás 

    10.735    10.735  

Lakossági hozzá- 
járulás útépítésre 

        

2.340 

  

2.340 

 

Felhalmozási 
bevétel össze-
sen 

    16.270  2.340  18.610  

BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN 
41.000 41.000 69.389  47.534  12.529  170.452  

 

 

 

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 

          

Intézményi 

működési bev. 

          

Működési 

bevétel összesen 

      12  12  

Tabdi Napközi-

otthonos Óvoda 

      -  -  

Mindösszesen       12  12  

 

          ezer forintban 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevételek összesen 170.464  

 

 

 

 

 

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
Előző évek pénz- 

maradványának 

igénybevétele 

 

- 

Értékpapír 

visszaváltás 
- 
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 2. melléklet a 3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2015. 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 6.494  1.633  1.929    10.056  

Engedélyezett létszám (fő) 1  

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0  

Egészségügyi feladatok 

Védőnői ellátás 1.189  320  594    2.103  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Fogorvosi ellátás     282    282  

Háziorvosi 

ügyelet 

      586  586  

Szociális, gyermekjóléti feladatok 

Gyermekjóléti 

szolgáltatás 

1.133  308  422    1.863  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Családsegítő 

szolgálat 

1.133  308  109    1.550  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Szociális 

étkeztetés 

    3.040    3.040  

Óvodai étkezés     2.992    2.992  

Iskolai étkeztetés     7.695    7.695  

Szociális ellátás     1.854  1.970  3.824  

Nyári gyermek-

étkeztetés 

    699    699  

Szociális ösztön- 

díjak 

      340  340  

Kulturális, művelődési feladatok 

Közművelődés 1.028  285  2.177    3.490  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Könyvtár 1.029  285  684    1.998  

Engedélyezett létszám (fő) 0,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Településüzemeltetési feladatok 

Köztemető 

fenntartása 

1.517  241  222  174  2.154  

Engedélyezett létszám (fő) 1 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Közvilágítás     3.000    3.000  

Közutak 

fennartása 

    1.900    1.900  

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 
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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. 

Tanyagondnoki 

szolgálat 

1.520  416  2.038    3.974  

Engedélyezett létszám (fő) 1 

-ebből közfoglalkoztatott (fő)  0 

Közterületek 

fenntartása 

    500    500  

Hulladékgazdálkodási feladatok 

Települési hulla- 

dékkezelés 

    233    233  

Környezet egészségügyi feladatok 

Állategészségügyi 

feladatok 

      254  254  

Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

Sportpálya 

fenntartása 

    381  400  781  

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Lakóingatlanok 

fenntartása 

    50    50  

Nem lakóingatl. 

 fenntartása 

    370    370  

Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 

Polgárvédelmi 

feladatok 

    7  200  207  

Tűzvédelmi 

feladatok 

    40  200  240  

Helyi közfoglalkoztatás 
Közfoglalkoztatás 25.734  3.610  2.642    31.986  

Engedélyezett létszám (fő) 27 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 27 

Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 

Ivóvízminőség-

javító Társulás 

      243  243  

Többcélú Kistér- 

ségi Társulás 

      102  102  

Hátsági Rekulti- 

vációs Társulás 

      50  50  

Érdekképviseleti 

tagdíjak 

    46    46  

Közös Hivatal 

2014.elszámolása 

      483  483  

Kötelező önkor- 

mányzati feladatok 
 összesen 

40.777  7.406  33.906  5.002  87.091  

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) 

Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok,  

Rendezvények     1.265    1.265  

Testvértelepülés- 

sel v. kapcsolat 

    127    127  

Önként vállalt 

feladatok össz. 

    1.392    1.392  

MŰKÖDÉSI 

KIADÁSOK  
40.777  7.406  35.298  5.002  88.483  

Engedélyezett létszám (fő) 32,5 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 27 
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Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok 

 

Feladat 

 

Beruházás 

 

Felújítás 

 

Egyéb felhalmozási 

kiadás 

 

Összesen 

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

Településfejlesztési feladatok 

Pék-tó felé vezető út  300      300  

Tárolóhelyiség 

kialakítása  
1.000      1.000  

Közösségi főzőhely 1.000      1.000  

Térfigyelő kamera- 

rendszer kiépítése 
2.783      2.783  

Ivóvízminőség jav. 

program 
    1.271  1.271  

Helyi közfoglalkoztatás 

Talajmaró  577      577  

Fóliaváz 399      399  

Kétfejes eke 160      160  

Rendezvényterület 2.959      2.959  

Erdő 524      524  

Szikkasztóárok 700      700  

Szárzúzó 325      325  

Járdaépítés Dózsa u. 452      452  

Járdaépítés Dankó u. 452      452  

Járdaépítés Baross u. 452      452  

Tárolóhelyiség  

(szendvicspanel) 
2.000      2.000  

Egyéb önkormányzati feladatok 

Önkormányzati 
könyvelő szoftver 

292      292  

Önkormányzati  
vagyonkataszter  

szoftver 

210      210  

FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 

14.585    1.271  15.856  

           ezer forintban 

Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 

Önkormányzat összesen 104.339  

 

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  

24.701  6.676  6.718  730  38.825  

Engedélyezett létszám (fő) 10 

-ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

Tabdi Napközi- 
otthonos Óvoda 

14.195  3.733  1.689  145  19.762  

Engedélyezett létszám (fő) 5 

- ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 

 

Összesen 

38.896  10.409  8.407  875  58.587  

Engedélyezett létszám (fő) 15 

- ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 
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ezer forintban 

Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 

Összes kiadás önkormányzat költségvetési szervekkel 

együtt 

162.926  
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3. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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  151.842 88.483 18.610 15.856 

Finanszírozási (értékpapír)      

Céltartalék    7.538 

Módosított előirányzat     

Költségvetési     

Finanszírozási (értékpapír)     

Teljesítés     

Költségvetési     

Finanszírozási     

Céltartalék     

Eredeti előirányzat     

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Összesen 151.842 88.483 18.610 23.394 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal     

Eredeti előirányzat 12 38.825 0 0 

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Tabdi Napköziotthonos Óvoda     

Eredeti előirányzat 0 19.762 0 0 

Módosított előirányzat     

Teljesítés     

Költségvetési szervek összesen 12 58.587 0 0 

Önkormányzat mindösszesen 151.854 147.070 18.610 23.394 
 

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 

 

Költségvetési egyenleg Működési  Felhalmozási 

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET   

Eredeti  4.784  

Módosított    

Teljesítés   

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY   

Eredeti   4.784 

Módosított    

Teljesítés   

 

Hiány belső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Működési bevételi többlet igénybe- 

vétele 

  

Eredeti   4.784 

Módosított    

Teljesítés   

Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele 

  

Eredeti    
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Módosított    

Teljesítés   

Összesen   

 

Hiány külső finanszírozása 
 

Finanszírozás Működési  Felhalmozási 

Hitel   

Eredeti  0 0 

Módosított  0 0 

Teljesítés   

 

4. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT  TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 

PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI  
ezer Ft-ban 

Feladat 

program, projekt 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

       

       

Összesen 0   0   

 
5. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT  TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI KIADÁSAI 

(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) 

 
ezer Ft-ban 

Feladat 

program, projekt 

megnevezése 

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

       

       

Összesen 0   0   

 

6. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

2015. 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 

Pék-tó felé vezető út  

szilárdburkolatú út kiép.terv 

300    

 

 

 

  

13.781 

Tárolóhelyiség kialakítása 1.000      1.000 

Közösségi főzőhely 1.000      1.000 

Térfigyelő rendszer 

kiépítése 

 

2.783 

      

2.783 

1 db talajmaró 577      577 

Fóliaváz 

1 db kétfejes eke 

399 

160 

     399 

160 

Rendezvényterület 

kialakítása 

2.959      2.959 
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Erdő telepítés 524      524 

Szikkasztóárok 700      700 

1 db szárzúzó 325      325 

Járdaépítés Dózsa Gy. 452      452 

Járdaépítés Dankó u. 452      452 

Járdaépítés Baross u. 452      452 

Tárolóhelyiség Baross G. u. 2.000      2.000 

Könyvelő szoftver vásárlás 292      292 

Vagyonkataszter szoftver 210      210 

Összesen 14.585      14.585 

 
 

7. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN 

MEGHATÁROZOTT, 2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ 

HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK 
 

a) Az önkormányzat 2015. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 

számításának figyelembe vehető bevételei 

ezer Ft-ban 

Bevétel megnevezése Eredeti  

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés Bevétel 

50 %-a 

Helyi  

adó 

 

35.000 

   

17.500 

Vagyon, vagyoni értékű jog 

értékesítéséből hasznosításából 

származó bevétel 

 

2.424 

 

   

1.212 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 

részvény, részesedés értékesítéséből 

származó bevétel 

 

 

0 

   

 

0 

Bírság, pótlék,  

díjbevétel 

 

2.481 

   

1.241 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

 

0 

   

0 

 

Összesen 

 

39.905 

   

19.953 

 
b) 2015. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 

 

ezer Ft-ban 

Feladat, 

fejlesztési cél 

adósságot keletkeztető ügylet 

megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet 

futamidejének 

vége 

 

A kezesség 

érvényesíthető-

ségének  

vége 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

--- 0 0   -- 

Összesen 0 0  - - 

 
c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek 

 

ezer Ft-ban 

Feladat, 

fejlesztési cél 

adósságot keletkeztető ügylet 

megnevezése 

Adósságot keletkeztető ügylet értéke Az ügylet 

futamidejének 

vége 

 

A kezesség 

érvényesíthető-

ségének  

vége 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés 

--- 0 0  - - 

Összesen 0 0  - - 
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jzk. 3. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) 

bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1), a) pontjában 

és (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés f) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Tabdi község bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében, valamint a 7.§ (2) bekezdésében 

meghatározott személyekre. 

 

2. Szociális ellátások formái és eljárási rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:  

a) települési támogatás keretében igényelhető ellátások:  

aa) lakhatási támogatás,  

ab) rendkívüli települési támogatás,  

b) születési segély, 

c) köztemetés 

(2) Szociális szolgáltatások:  

a) tanyagondnoki szolgáltatás, 

b) étkeztetés,  

c) házi segítségnyújtás,  

d) családsegítés. 

 

3. § 

 

(1) A szociális ellátás a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kérelemre történik. A 

kérelmet Tabdi Községi Önkormányzathoz (6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.) 

személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. 

(2) Rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság, családgondozó kezdeményezésére. 
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(3) A települési támogatás, valamint a térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet 

az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon; az étkeztetés igénybevételére a 2. melléklet 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett 

jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő munkáltató igazolást, nyugdíjigazolást 

vagy a jövedelmet igazoló egyéb iratot kell csatolni. 

(4) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője 

környezettanulmányt végezhet.  

(5) Az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának 

ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a 

jogosultat. 

(6) A rendszeres ellátásokat utólag, tárgyhónapot követő hónap 5-ig, az eseti ellátásokat a 

megállapítást követő 5 napon belül kell folyósítani. 

(7) A pénzbeli ellátások folyósítása a számlaszám igazolása mellett lakossági folyószámlára 

utalással történik. Kivételes esetben a polgármester a házipénztárból történő kifizetést is 

engedélyezheti. Indokolt esetben az ellátás postai úton is kifizethető. 

(8) Szociális ellátás megtérítésének elrendeléséről, méltányosságból történő elengedéséről, 

csökkentéséről vagy a részletekben történő megfizetés engedélyezéséről a Szociális és 

Ügyrendi Bizottság dönt. 

 

3. Szociális juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 

4. § 

 

(1) A lakhatási támogatásra és az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként 

a kérelem benyújtója, illetve a juttatás jogosultja köteles a lakókörnyezete: az általa 

életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 

terület, és a járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására, ennek körében: 

a) belterületi lakás vagy lakóház esetén szeméttároló edény elhelyezésére és 

rendeltetésszerű használatára, 

b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, a szemét és lom eltávolítására, 

gyom-mentesítésére, az ott tárolt tárgyak rendezett elhelyezésére, 

c) az ingatlan előtti járda – ennek hiányában egy méter széles területsáv – tisztán 

tartására, szemét- és gyom-mentesítésére, téli időszakban a hó eltakarítására és 

síkosság-mentesítésére, 

d) a lakás vagy lakóház, továbbá a hozzá tartozó udvar, és kert rágcsálóktól, kártevőktől, 

élősködőktől való mentesítésére, az állattartásra szolgáló helyiségek tisztántartására, 

e) az ingatlan állagának, használhatóságának megóvása érdekében a pénzügyi kiadással 

nem járó, vagy az érintett anyagi lehetőségéhez igazodó karbantartási munkák 

elvégzésére. 

 

4. Lakhatási támogatás 

5. § 

 

(1) A Szociális és Ügyrendi Bizottság lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a 

szociálisan rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás 

fenntartásával kapcsolatos kiadásaik viseléséhez. 

(2) A támogatást elsősorban olyan, a lakásfenntartással kapcsolatos díjhátralék és jövőben 

esedékes rendszeres kiadás kifizetésére kell természetbeni szociális ellátás formájában 

nyújtani, melynek elmulasztása – a kérelmező nyilatkozata szerint – a lakhatást a 

legnagyobb mértékben veszélyezteti. Kivételes esetben – amennyiben a lakás 



 43 

fenntartásával kapcsolatos havi kiadás nem éri el a lakhatási támogatás havi összegét – 

pénzbeli formában is nyújtható. 

6. § 

 

(1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelemben megjelölt lakásban 

bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa vagy 

bérlője; akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékát és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. 

(2)  Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül. 

(3) A lakhatási támogatás összege 2 500 Ft/hó. 

(4) Egyszemélyes háztartás esetén a lakhatási támogatás összege 3 000 Ft/hó, gyermekét 

egyedül nevelő szülő esetén a támogatás összege 3 500 Ft/hó. 

(5) A lakhatási támogatást 6 hónap időtartamra kell megállapítani úgy, hogy a jogosultat a 

kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 

(6) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 

a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

7. § 

 

(1) A lakhatási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni ha:  

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény 

következett be,  

b) a jogosult azt kéri,  

c) a jogosult meghal.  

(2) A megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése 

hónapjának utolsó napja. 

 

5. Rendkívüli települési támogatás 

 

8. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 százalékát,  

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

százalékát,  

c) ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója csak 

nyugellátásban vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesül, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát,  

d) egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, 

e) a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belüli betegség, elemi kár esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát. 

(2) A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, családonként havonta legfeljebb egy 

alkalommal, egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. 

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapításáról a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt, 

meghatározza a segély formáját, összegét, a folyósítás, továbbá döntése szerint a 

felhasználás igazolásának módját.  

(4) A támogatás nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, és nem haladhatja meg az 5000 Ft-ot. 
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(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható 

különösen Erzsébet utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás 

támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának 

kifizetéséhez nyújtott támogatásként. 

(6) Rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a polgármester abban az esetben, ha a 

kérelmező jövedelmi helyzete, betegsége, ellátatlansága, vagy egyéb ok miatt azonnali, 

sürgős támogatásra szorul. A sürgősség a kérelemben foglaltak, vagy a bemutatott iratok, 

igazolások alapján vélelmezhető. A segélyt kétség esetén, környezettanulmány alapján 

kell megállapítani. 

 

6. Születési segély 

9. § 

 

(1) Születési segélyben részesül a gyermek születését követően az anya. 

(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét 

egyedül nevelő anya a szülés napját megelőzően legalább egy évvel Tabdi községben 

bejelentet lakóhellyel rendelkezzen. Amennyiben a Tabdi községi állandó lakóhely 

lakcím-bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatás nem illeti meg a szülőt. 

(3) Nem illeti meg a támogatás azt, akinek a bejelentett lakóhelye ugyan Tabdi községben 

van, de életszerűen nem tartózkodik ott. 

(4) A támogatás jogosságáról a polgármester határozatban dönt. A támogatás összege 

gyermekenként 30.000 forint. 

 

7. Köztemetés 

10.§ 

 

(1) Az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt. 

(2) A Szociális és Ügyrendi Bizottság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása 

esetén a köztemetés költségének megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a 

kötelezettet. 

 

8. Étkeztetés 

11. § 

 

(1) Az étkeztetés keretében a napi egyszeri meleg ételt – a kérelmező jövedelmi helyzetétől 

függetlenül – annak kell biztosítani, aki önmaga, vagy eltartottjai részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel erre nem képes. 

(2) Az étkeztetés megállapításáról, a személyi térítési díj összegéről, a díj csökkentéséről 

vagy elengedéséről a polgármester dönt. 

 

9. Házi segítségnyújtás 

12.§ 
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Tabdi Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a 

Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálata (6200 Kiskőrös, Szűcs József 

utca 12.) útján biztosítja. 

10. Családsegítés 

13. § 

 

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, az egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulók 

számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 

az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott családsegítés szolgáltatást Tabdi Község 

Önkormányzata Családsegítő Szolgálata (6224 Tabdi, Szent István utca 1.) biztosítja. 

 

11. Térítési díj 

14.§ 

 

(1) Az étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.  

(2) Az étkeztetés személyi térítési díja kérelemre csökkenthető, illetve elengedhető, ha a 

jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, és a díj megfizetése a 

kötelezett és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói megélhetését veszélyezteti.   

 

12. Záró rendelkezések 

15. § 

 

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. március 1. napján lép hatályba. 

(2) A 3. melléklet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - Tabdi Község Képviselő-

testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete. 

(4) Tabdi Község Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 24.) 

önkormányzati rendeletének 2. melléklete 2015. március 31. napján veszti hatályát. 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 23. 

 

Filus Jánosné jegyző 



1. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal A kérelem illetékmentes 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

 
KÉRELEM 

 

 

I. Az igénylő adatai:  
 

1.) Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  

/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: _________________________________ 

Születési helye: _________________________Anyja neve:_________________________  

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: _______________________________ 

 

2.) Állampolgársága : magyar  

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező  

hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert  

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______  

( a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

3.) Családi állapota:  

egyedülálló (hajadon, nőtlen)  

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  

házastársától külön élő  

elvált  

özvegy  

(a megfelelő rész aláhúzandó)  

 

4.) Lakóhely: ___________________helység ____________________utca________sz. 

Tartózkodási hely: _______________helység ____________ _______utca________sz. 

Értesítési és utalási cím: ________________helység _______________utca________sz. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész 

aláhúzandó)  

 

5.) Folyószámlát vezető pénzintézet neve: _________________________________________ 

A bankszámla száma: _________________________________________________________ 

 

6.) A kérelem benyújtásának időpontjában: 

 

a) lakhatási támogatás esetén a kérelmezővel közös háztartásban (azonos címen) élők 

száma _______ fő, 

 

b) rendkívüli települési támogatás és személyi térítési díj csökkentési kérelem esetén a 

kérelmező családjában élők száma _______fő: 
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Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni fok Taj szám 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége.  

 

közeli hozzátartozó:  

a) a házastárs, az élettárs,  

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt 

évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,  

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 

gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, 

illetve a szülő házastársa vagy élettársa;  

 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége.)  

 

II. A támogatási kérelem típusa, indoka: 

 
a) lakhatási támogatás 

b) rendkívüli települési támogatás 

c) személyi térítési díj csökkentése 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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III. Jövedelemnyilatkozat 

A jövedelem 

típusa 

Kérelmező Házastárs 

vagy 

élettárs 

A közös háztartásban élő 

további személyek 

Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 

jövedelem   

     

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      

 

Egy főre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ______________Ft/hó. 

( A kérelemhez mellékelni kell a táblázatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló 

iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
IV. Egyéb nyilatkozatok:  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 

ellenőrizheti.  

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli.  
 

Tabdi, 20___ év_________________hó _____nap  

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 

Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 

szövegrészt áthúzással törölni!)  

 

Tabdi, 20___ év_________________hó _____nap  

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 

 



2. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal A kérelem illetékmentes 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

 

 

KÉRELEM 

étkeztetés igénybevételére 

 

1) Az ellátást igénybe vevő adatai: 

Név:  ______________________________________________________________________  

Születési név:  _______________________________________________________________  

Anyja neve: _________________________________________________________________  

Születési helye, időpontja: ______________________________________________________  

Lakóhelye: __________________________________________________________________  

Tartózkodási helye: ___________________________________________________________  

Állampolgársága: _________________ Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: __  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ____________________________________________  

 

2.) Tartásra köteles személy 

neve: __________________________________születési neve: ________________________  

lakóhelye:  __________________________________________________________________  

telefonszáma:  _______________________________________________________________  

 

3.) Legközelebbi hozzátartozójának, törvényes képviselőjének 

neve: __________________________________születési neve: ________________________  

lakóhelye:  __________________________________________________________________  

telefonszáma:  _______________________________________________________________  

 

4.) Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó adatok: 

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ____________________________________  

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: _________________________________  

az étkezés módja:  

 helyben fogyasztás  elvitel 

 lakásra történő kiszállítással  

 normál étkeztetés  diétás étkezés  

 

5.) A kérelem indokolása (amire tekintettel kéri az étkeztetés megállapítását): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.) Jövedelemnyilatkozat 

 

A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell: 

a kérelem benyújtását megelőző hónap rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást 

(nyugdíjszelvényt, munkáltatói igazolást, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás 

másolatát, vagy adóhatósági igazolást, gyermek utáni tartásdíjat, családi pótlékot, GYES, 

GYET ellátást megállapító okiratot, stb.) továbbá  

 

a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban keletkezett nem rendszeres jövedelmeiről 
szóló igazolást (pl. ösztöndíj, bérleti díj, egyszeri támogatások, stb.) kivéve az alkalmi 

munkavégzésből származó jövedelmet, melyről az érintettnek a 3. sorban kell nyilatkozni. 

A jövedelemnyilatkozatban a rendszeres havi nettó jövedelmet, valamint kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónapban keletkezett nettó jövedelem egy havi átlagát kell feltüntetni: 

 

 

 A jövedelem típusa Nettó összege 

1. 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

származó  
 

2. 
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló tevékenységből származó 
 

3. Alkalmi munkavégzésből származó  

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatás  

5. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátás 
 

6. 
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 
 

7. Egyéb az előzőekben fel nem sorolt jövedelem  

8. Összes jövedelem  

 

 

7.) Kérelmező nyilatkozata az alapellátások igénybevételéről:  

Alulírott 

______________________________________________________________________ (név) 

_____________________________________________________________ (lakcím) szám 

alatti lakos (kérelmező) nyilatkozom, hogy 

 

a) más szolgáltatótól az alábbi alapellátásban részesülök:* 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- támogató szolgáltatás, 

- idősek és fogyatékosok részére nyújtott nappali ellátás, 

- bentlakásos intézményi elhelyezés, 

- közösségi ellátás, 

- pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás, 

 szolgáltató intézmény megnevezése: ………………………………………………………... 

 

b) Más szolgáltatótól, intézménytől semmilyen ellátásban nem részesülök*  

 

( *Megfelelő választ aláhúzással jelezze.) 
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Kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális 

igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy az 

eljáró hatóság a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV illetékes adóigazgatósága útján 

ellenőrizheti. 

 

 

Dátum: _______ év _______________ hó ______ nap 

 

 

 _____________________________ _________________________ 

 törvényes képviselő aláírása az ellátást igénybe vevő aláírása 

 

 

 

 

Kérelem átvétele személyes benyújtás esetén: 

 

Dátum: _____________________________ 

 

 _____________________________ _________________________ 

 kérelmet benyújtó aláírása átvevő ügyintéző aláírása 

 

 



 

3. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

ÉTKEZTETÉS  

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Szociális 

 ellátás 

Intézményi térítési díj 

(általános forgalmi adóval) 

Étkeztetés (helyben fogyasztás, elvitel, 

házhoz szállítás esetén) 

630 Ft/ellátási nap 
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jzk. 2. melléklete 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekvédelmi ellátásokról 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében és a 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásként gyermekjóléti szolgáltatás vehető igénybe. 

 

(2) Tabdi község önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait – a képesítési 

előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával – gyermekjóléti szolgálat működtetésével 

biztosítja. 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 

 

2.§ 

 

Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 

 

3.§ 

 

(1) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat az ellátást nyújtó közoktatási 

intézmény vezetője csökkentheti, vagy teljes mértékben elengedheti, ha a család egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és a gyermek az étkezést 

kedvezmény hiányában nem tudja igénybe venni. 

 

(2) A térítési díjkedvezményt legalább hat hónapra, ha a tanítási, nevelési év végéig hat 

hónapnál kevesebb van hátra, a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani. 

 

(3) A térítési díjkedvezmény iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 

benyújtani. 

 

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban, nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző egy évben keletkezett jövedelem. 

 

(5) A térítési díjkedvezmény iránti kérelemhez benyújtandó nyilatkozat és igazolás tartalmát a 

rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

4.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.  
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(2) Hatályát veszti 

a) Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló16/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelet, 

b) Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló16/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2012. (III. 30. ) 

önkormányzati rendelet. 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 23. 

 

 

Filus Jánosné jegyző 

 
1. melléklet az 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 

 

Gyermekétkeztetés Intézményi térítési díj Ft/fő/nap 
(általános forgalmi adó nélkül) 

Óvodai ellátás (tízórai + ebéd + uzsonna) 430 

Óvodai ellátás (tízórai + ebéd) 340 

Óvodai ellátás (tízórai) 90 

Általános iskolai napközis ellátás 

(tízórai + ebéd + uzsonna) 

 

476 

Általános iskolai ellátás (tízórai + ebéd) 381 

Általános iskolai ellátás (ebéd) 286 

Általános iskolai ellátás (tízórai) 95 
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2. melléklet az 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 
 

A GYERMEK 

 

családi és utóneve: ___________________________________________________________ 

születési családi és utóneve: ____________________________________________________ 

születési helye és ideje: ________________________________________________________ 

anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________ 

TAJ száma: _________________________________________________________________ 
Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________________________________________________ 

Állampolgársága: _________ ha külföldi állampolgár a Magyarországon tartózkodás jogcíme: 

bevándorolt  letelepedett  menekült  vagy ___________________________________ 

 

A SZÜLŐ VAGY MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, ILLETVE TARTÁSRA KÖTELES SZEMÉLY 

 

családi és utóneve: ___________________________________________________________ 

születési családi és utóneve: ____________________________________________________ 

születési helye és ideje: ________________________________________________________ 

anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________ 

Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________________ 

Tartózkodási helye: ___________________________________________________________ 

Állampolgársága: _________ ha külföldi állampolgár a Magyarországon tartózkodás jogcíme: 

bevándorolt  letelepedett  menekült  vagy ___________________________________ 

 

A gyermekkel egy családban élő személyek adatai: 

 
Sor-

sz. 

 

Családi és 

utónév 

Születési 

idő 

Rokonsági 

fok 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a családban élő személyeknek:  
>a kérelem benyújtását megelőző hónap rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást (nyugdíjszelvényt, 

munkáltatói igazolást, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy adóhatósági igazolást, gyermek 

utáni tartásdíjat, családi pótlékot, GYES, GYET ellátást megállapító okiratot, stb.) továbbá  

>a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban keletkezett nem rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást (pl. 

ösztöndíj, bérleti díj, egyszeri támogatások, stb.) kivéve az alkalmi munkavégzésből származó jövedelmet, 

melyről az érintettnek a 3. sorban kell nyilatkozni. 

A jövedelemnyilatkozatban a rendszeres havi nettó jövedelmet, valamint kérelem benyújtását megelőző 12 

hónapban keletkezett nettó jövedelem egy havi átlagát kell feltüntetni: 

 
 A jövedelem 

típusa 

Szülő v. 

más tv-s 

képviselő 

Házas- v. 

élettárs 

A családban élő további 

hozzátartozók 

 

1 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó  

      

 

2 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

 

3 

Alkalmi munkavégzésből  

származó 

      

 

4 

Táppénz, gyermekgondozási támogatás       

 

5 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátás 

      

 

6 

Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 

      

 

7 

Egyéb az előzőekben fel nem sorolt 

jövedelem 

      

 

8 

Összes 

jövedelem 

      

 

A kérelem indokolása (az időszakosan vagy tartósan jelentkező, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 

leírása; (amennyiben van, az ezt bizonyító irat csatolása). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________Csatolt mellékletek száma: ______db 

 

A gyermek étkeztetését kedvezmény hiányában milyen módon biztosítja: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a gyermekvédelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul 

veszem, hogy az eljáró szerv a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát ellenőrizheti. 

Dátum: ______________________________ 
       _________________________________________ 

        kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 

A kérelmezővel közös háztartásban élő, az ellátás megállapításához nyilatkozatot tett személyek aláírása:  

_____________________________       ___________________________  __________________________ 

 

_____________________________       ___________________________  __________________________ 


