
      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________

6/2015. sz. ülés 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. április 3-án a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban megtartott üléséről 

 

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

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

Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: - 

 

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

ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását, melyet a Képviselő-

testület egyhangúlag elfogadott.  

 

N A P I R E N D: 

 

1. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló új helyi rendelet megalkotása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

3. A köztemető fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

4. Az óvodai beiratkozás idejének, és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

5. 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. Tabdi Munkácsy M., Jókai dűlő, Rácz János dűlő útépítési engedélyezési tervének 

elkészítése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. KEOP-4.10.0/F-2014. energetikai pályázat 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló új rendelet megalkotása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 



 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag tartalmazza, hogy miért volt szükség az új 

rendeletre, a jelenlegi szabályozásnak megfelelően kellett összeállítani. 

 

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

előterjesztésben foglalt rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelete 

 

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséréről 

 

2. 

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: A Kormányhivatal kérésének megfelelően javaslom, hogy a 

rendeletünkből kikerüljön a lakókörnyezet vizsgálata, mely az előterjesztésben is szerepel. 

Ezen túl még további módosítást is javaslok a következők szerint. A múlt héten tartott 

továbbképzésen hívták fel a figyelmünket, hogy bizonyos juttatásoknál, melyet az 

önkormányzat ad, szükséges figyelni, hogy az járulékköteles-e vagy sem. A mi 

rendeletünkben szerepel a születési segély, melynek feltételeit a szociális törvény alapjai 

szerint kell megállapítani. Ezt a támogatási formát eddig kizárólag Tabdi lakcímhez kötöttük, 

szociális feltétel nem volt meghatározva. Módosításként javaslom még, hogy a rendelet 6 

alcím 9. § (1) bekezdésében a támogatás folyósítási feltételeként határozza meg a képviselő-

testület, hogy a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem lehet magasabb az 

öregségi nyugdíjminimum ötszörösénél. Továbbá módosító javaslatom lenne, hogy a lakhatási 

támogatásnál a 4 alcím 6. § (1) bekezdésben a lakáshasználat jogcímét a tulajdonoson és 

bérlőn kívül egészítsük ki szívességi lakáshasználóra is, mivel ez egy életszerű helyzet pl. 

szülő-gyermek esetében. Ennek megfelelően a rendelet 1. számú mellékletében szereplő 

kérelem nyomtatvány 4. pontjához kerüljön be a lakáshasználat jogcíme is. 

 

A Képviselő-testület Filus Jánosné módosító javaslatát elfogadta. 

 

Fábián Sándor polgármester írásos előterjesztésben foglalt rendelet-tervezetet a módosított 

javaslatokkal együtt terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

 



 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3. 

A köztemető fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati 

 rendelet módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy a szociális temetkezés 

bevezetésének időpontját 2016. január 1. napjában határozták meg, ezért a helyi rendeletünket 

eszerint szükséges módosítani. 

 

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

előterjesztésben foglalt rendelet-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről szóló 17/2014.(XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. 

Az óvodai beiratkozás idejének és az óvodai felvételi körzetnek a meghatározása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Minden tavasszal ez a téma napirenden van, egyeztettünk az 

óvodavezetővel a beiratkozás időpontjáról, Tabdi községben csak egy körzet van. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

16/2015.(IV.3.)sz. határozat 

Az óvodai beiratkozás idejének és az óvodai 

felvételi körzetnek a meghatározása 



HATÁROZAT 

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évtől a Tabdi Napköziotthonos 

Óvoda (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.) felvételi körzetét Tabdi község közigazgatási 

területével megegyezően határozza meg: 

 

2. A Képviselő-testület a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2015. 

május 5.-én 800 - 1600 óráig tartó időszakban határozza meg. Az óvodai beiratkozás helye 

Tabdi Napköziotthonos Óvoda 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7. 

 

3. A beiratkozás idejéről és helyéről a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

Képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

 

 

Határidő: 2015. május 5.  

Felelős: polgármester, óvodavezető 

5. 

2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Ez egy kötelező napirend, az önkormányzatnak ezt akkor is el 

kell készítenie, ha várhatóan nem végez közbeszerzés köteles beruházást. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

17/2015.(IV.3.)sz. határozat 

Az önkormányzat 2015. évi  

közbeszerzési terve 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervét 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a határozat 1. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hivatalos 

honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 



17/2015.(IV.3.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2015. év 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárás-rend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

II. Építési beruházás - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 

 

 

 



6. 

Tabdi, Munkácsy M., Jókai dűlő, Rácz János dűlő  

útépítési engedélyezési tervének elkészítése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A képviselőkkel már korábban beszéltünk arról, hogy folytatjuk 

a tavaly megkezdett folyamatot, és a községben új utakat látunk el szilárd útburkolattal. Az 

előterjesztés a tervek elkészítéséről szól. 

 

Földházi Ferenc képviselő: Liszkai Pál úrral terveztessük meg a Szt. István utcai járdát is, 

vagy legalábbis a lehetőségről kellene vele beszélni. 

 

Fábián Sándor polgármester: Meg fogom kérdezni, hogy hogyan lehet, és hogy elkészíti-e.  

 

Krauczi József képviselő: Az utak esetében tudjuk, hogy kb. ez hány m2, mekkora lesz a 

költsége. Előzetes felmérés történt-e ezügyben? 

 

Fábián Sándor polgármester: Ezt nem tudom megmondani pontosan, de kb. a tavaly elkészült 

utaknál felmerült költségekkel lehet számolni. 

 

Krauczi József képviselő: Javaslom, a Dózsa Gy. utcánál a temetőig történő útjavítást, a 

felmérés ezen a szakaszon már tavaly megtörtént. 

 

Fábián Sándor polgármester: Arra a szakaszra ez a technológia nem megfelelő, ezt már tavaly 

is megbeszéltük. Új kopóréteget kell rátenni, ehhez nem fog kivonulni a kivitelező cég, mivel 

igen kicsi szakaszról van szó. Az útalap hibáit egyenlőre csak javítani tudjuk salakkal. A 

megyei TOP források között az önkormányzat tervei között szerepel a Vasút utca, illetve az 

elkerülő út elkészítése, ha ez megvalósításra kerülne, akkor erről szó lehet, hiszen az hasonló 

technológiával készülne el. Mart aszfaltot a Dózsa György utca esetében nem lehet 

alkalmazni. 

 

Krauczi József képviselő: Jó, rendben, akkor ezt mindenképpen tartsuk figyelembe. 

 

Fábián Sándor polgármester: Az utak építését akár már az idén is elkezdhetjük. 

 

Földházi Ferenc képviselő: A Szent István utcai járda meddig tartana? 

 

Fábián Sándor polgármester: A Szt. István utca 5. számtól a jobb oldalon lévő utolsó házig. 

Ehhez szüksége lenne lehatárolási tervet készíteni, mert korábban ez csak a Kossuth Lajos 

utcára készült el. 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Két menetben kellene megcsinálni a járdát, az első 

szakaszban az utolsó házig, a második szakaszban pedig a temetőig. 

 

Fábián Sándor polgármester: A külterületi szakasz kivitelezése már komolyabb beruházás 

lenne, mivel ott már magánkézben lévő gazdasági területek vannak, a másik oldalon pedig a 

csatorna miatt nincs hely a kivitelezésre. Kerékpárút-fejlesztés esetén szóba kerülhet a 

megvalósítás. 
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Krauczi József képviselő: Az útépítő mérnök tudására van szükség, hogy felmérjük a 

lehetőségeket. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

18/2015.(IV.3.)sz. határozat 

Tabdi Munkácsy M., Jókai dűlő, 

Rácz János dűlő útépítési engedélyezési 

tervének elkészítése 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete 

  

1. egyetért a község úthálózatának további fejlesztésével a Munkácsy utca, Jókai dűlő, 

Rácz János dűlő tekintetében, 

2. megbízza a Liszkai Bt-t (6200 Kiskőrös, Bethlen G. u. 26.) a kiviteli tervek 

elkészítésével utanként 130.000.- Ft + Áfa, mindösszesen 390.000 Ft.- + Áfa 

összegért, 

3. felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. 

KEOP-4.10.0/F-2014. energetikai pályázat 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az új képviselők számára ismeretlen a cég, a régi képviselők 

tudják, hogy a pályázat elkészítésével őket bíztuk meg. A benyújtott pályázatunk elbírálása 

pozitív lett, így a megbízási szerződés szerint fizetési kötelezettségek terhelik az 

önkormányzatot, melyek a pályázat szerint elszámolhatók. A pályázat sarkalatos pontja volt, 

hogy a közbeszerzési eljárást előre kellett lefolytatni, ennek is költségei voltak. A 

közbeszerzést a Polaris-Nord Kft. nyerte meg. A generál kivitelező alvállalkozókkal fogja 

elvégeztetni a munkát, akik akár helyi vállalkozók is lehetnek. A kivitelezői költségek 

szállítási finanszírozással kerülnek kifizetésre, tehát nem az önkormányzaton keresztül megy, 

hanem a kivitelező kapja meg közvetlenül a támogatást. Tehát ez nem okozhat likviditási 

problémát az önkormányzat számára. A kiviteli munkákat folyamatosan ellenőrizni 

szükséges, ehhez kérem a képviselők segítségét. 

 

Kovács László alpolgármester: A munkálatok ideje alatt hova fogjuk az Óvodát költöztetni? 
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Fábián Sándor polgármester: Ezt előre még nem tudom megmondani, még a támogatási 

szerződés sem érkezett meg, pontos időpontokat sem tudok mondani a kivitelezésre, csak 

annyit, hogy 2015. évben be kell fejezni. 

 

Krauczi József képviselő: Amennyiben elkezdődnek a Művelődési Háznál a munkák ismét 

szeretnénk áttekinteni a terveket, hogy minden törvényesen menjen. Két képviselővel 

beszéltünk erről, hogy a terveket újra áttekintjük. 

 

Fábián Sándor polgármester: Erről már döntött a Képviselő-testület, ismert mindenki előtt a 

Művelődési Ház terve, de természetesen bármikor meg lehet nézni. Nem lehet ezen 

módosítani, falakat bontani. 

 

Kiss Sándor képviselő: Ez egy korábbi döntés volt már nem? 

 

Fábián Sándor polgármester: De igen. Krauczi képviselő úrnak elküldjük a terveket, és ismét 

meg lehet tekinteni. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

19/2015.(IV.3.)sz. határozat 

KEOP-4.10.0/F-2014. energetikai pályázat 

 

HATÁROZAT 

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a „Tabdi Község intézményeinek energetikai 

korszerűsítése” című megnyert pályázat teljes körű lebonyolításával az Europatender 

Consulting Kft-t (2030 Érd, Avar u. 22.) bízza meg. 

2. A pályázat lebonyolításával felmerülő költségeket a 2015. évi költségvetésében a 

nyertes pályázati forrás terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

Kmft. 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  
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   jkv. 1. sz. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelete 

 

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről 

 

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdése alapján az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § 
 

(1)A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok 

megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét biztosítja. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Tabdi község közigazgatási területére. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre. 

 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki mezőgazdasági művelés alatt álló, és erdő területre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

 

A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, 

gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, falomb, 

kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány (a 

továbbiakban együtt: kerti hulladék). 

 

3. Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 

3. § 

 

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. 

 

(2) A kerti hulladék kivételesen indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerint égetéssel 

semmisíthető meg. 

 

4. A kerti hulladék égetésének szabályai 

4. § 

 

(1) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az 

égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, 

feltételekről. 
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(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. Az 

égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag 

nem alkalmazható. 

 

(3) Amennyiben az égetés közben az időjárás úgy változik meg, hogy az a biztonságos égetést 

veszélyezteti az égetést azonnal be kell fejezni. 

 

(4)A kerti hulladékkal együtt kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék nem 

égethető. 

 

(5) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), 

valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék 

semmisíthető meg. 

 

(6) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú 

cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása 

mellett szabad. 

 

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis 

adagokban történhet. 

 

(8) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell 

oltani. 

 

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak 

a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról. 

 

(10) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az 

égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

5. § 
 

(1) Közterületen kerti hulladékot égetni tilos. 

 

(2) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt tilos a kerti hulladék égetése. 

 

5. Záró rendelkezések 

6.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2013. (V. 2.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

2015. április 7. 

Filus Jánosné jegyző 
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          jkv.2.sz.melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2015.(IV.7.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. 

alcíme és a 4. §-a hatályát veszti. 

 

2.§ 

 

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelemben megjelölt lakásban 

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

vagy szívességi használója; 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.” 

 

3.§ 

 

A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. § (2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét 

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

bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 százalékát. Amennyiben a 

Tabdi községi állandó lakóhely lakcím-bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a 

támogatás nem illeti meg a szülőt.” 

 

4. § 

 

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 7. 

Filus Jánosné jegyző 
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  1. melléklet a 8/2015.(IV.7.) 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)  

A lakásban tartózkodás jogcíme: _____________________________ 

 

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 
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    jkv.3.sz. melléklete 

 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015.(IV.7.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről szóló 17/2014.(XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről szóló 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati 

rendelet 5. §-a és 2. melléklete 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 7. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 

 

 


