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7/2015. sz. ülés 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. április 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban megtartott üléséről 

 

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

Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, 

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként jelen vannak: Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke, Nagy Mihály 

Szőlőskert Horgászegyesület elnöke, Tóth Sándorné Nyugdíjas Klub vezetője 

 

Bejelentetten távol maradt: Krauczi József képviselő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a megjelent civil szervezetek 

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

kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését, 14. napirendi pontként a 2015. 

évi nyári gyermekétkeztetést felvenni. A Képviselő-testület a kiegészített napirendi ponttal a 

napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

N A P I R E N D: 

 

 

1. Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

Előadó: Filadelfia Segítő Szolgálat vezetője 

 

2. Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évre 

kitűzött céljaikról 

Előadó: Helyi civil szervezetek vezetői 

 

3. A „250 x 100 Biztonság Tabdi község biztonságáért” programról tájékoztató 

Előadó: Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke 

 

4. A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint Kiskőrös HTP 2014. évi 

beszámoló jelentése 

Előadó: Paksi Dénes tű. Alezredes és Babud Jenő tű. Alezredes 

 

5. Tabdi község önkormányzata gazdasági programjának jóváhagyása (2015-2019.) 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

6. Energetikai pályázattal kapcsolatos döntések 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

7. 2015. évi közbeszerzési terv módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 
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8. Energetikai beruházás közbeszerzési eljárása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

9. Ajánlat felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

10. Víziközmű-rendszer működtetése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

11. Testvér-települési együttműködés, 2015. évi közös programok jóváhagyás 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

12. Beszámoló az önkormányzati társulásban ellátott feladatokról 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

13. Vételi ajánlat a Tabdi 0135/52 hrsz-ú ingatlanra 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

14. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

15. Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

1. 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Filadelfia Integrált Szociális Intézmény megküldte írásos 2014. 

évi szakmai beszámolóját, melyet a képviselők is megkaptak. Az intézmény vezetőjét 

meghívtuk a testületi ülésre. Kérdés, észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban? 

 

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

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2015. (IV.29.) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, Tabdi 

községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2015. (IV.29.) sz. határozat 

Tájékoztató a házi segítségnyújtás ellátásáról 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete a Filadelfia Segítő Szolgálat által előterjesztett, Tabdi 

községben ellátott házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

2. 

Tájékoztató a civil szervezetek 2014. évi tevékenységéről  

és a 2015. évre kitűzött céljaikról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az egyesületek részéről megküldött írásos tájékoztatókat a 

képviselőknek eljuttattuk. A megjelent civil szervezetek vezetőit megkérem, hogy 

amennyiben szeretnék kiegészíteni írásos tájékoztatójukat, azt egyenként megtehetik. 

 

Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke: Kiegészíteném a tájékoztatómat, mivel április 

24-én közgyűlésünk volt, ahol elfogadtuk a 2015. évi költségvetésünket 541 ezer forint 

bevétellel és kiadással. Bevételünk 300 ezer Ft önkormányzati támogatásból, 177 ezer Ft saját 

bevétel, és 64 ezer Ft a Postával megkötött szerződésünkből adódik. Két pályázatot 

nyújtottunk be, mindkettő érvényes. Működési pályázatunkra májusban küldik a támogatási 

szerződést. 

 

Fábián Sándor polgármester: Köszönöm a Polgárőr Egyesület munkáját, amely tükrözi az 

önkormányzat és a civil szervezetek közötti jó együttműködést pályázatok benyújtása és azok 

megvalósítása terén is. 

 

Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke: A csoport vezetője beteg, és ezért engem, mint a 

szervezet tagját, kért meg hogy képviseljem. Köszönjük az elmúlt évi önkormányzati 

támogatást, a csoport ez évi működése biztosított. 

 

Nagy Mihály Szőlőskert Horgászegyesület elnöke: Nem kívánom kiegészíteni az írásos 

tájékoztatónkat. Tavaly kiköltekeztük magunkat, elkészült az esőbeálló. Az idei évben 

bizakodóbban vagyunk a költségvetésünkre vonatkozóan. 

 

Tóth Sándorné Nyugdíjas klub vezetője: Az írásos anyaghoz csak annyit tennék hozzá, hogy a 

programunknál már van pontos dátum a mindenki névnapjára. Ez május 27-én lenne, melyhez 

igénybe kívánjuk venni a Művelődési Házat. Továbbá szeretném megköszönni az 

önkormányzat előző évi támogatását. 

 

Fábián Sándor polgármester: A Sportegyesület elnökeként szeretném elmondani, hogy az 

Egyesület a 2013-2014-es évet a 11. helyen végezte. A 2014-2015. őszi idényen 9-ik helyet 

szerezte meg csapatunk. A tavaszi idény biztatóbb képet mutat. Jelenleg a bajnokság közepén 

tartunk. Heti rendszerességgel edzünk 21 igazolt játékosunk van, a létszám fele helyi lakos. 

Biztonságosan működik az egyesület, a költségeink csökkentek, hogy egy osztállyal lejjebb 
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kerültünk, az önkormányzat támogatásával a kiadásainkat fedezni tudjuk. Terv lenne az öltöző 

felújítása, valamint amennyiben sikerült a sportpálya mellett kialakítani a rendezvény 

területünket, még impozánsabb lesz a környezet.  

 

Fábián Sándor polgármester: A képviselők nevében tolmácsolom a vezetőknek, hogy szoros 

kapcsolatot kívánunk velük fenntartani, mivel minden szervezet működése meghatározó a 

település életében. Ismételten megköszönöm munkájukat. A képviselők részéről van-e kérdés 

a tájékoztatókkal kapcsolatban? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület a civil szervezetek általi tájékoztatást 

megköszöni. 

 

(A tájékoztatót követően Tóth Sándorné Nyugdíjas klub vezetője és Nagy Mihály Szőlőskert 

Horgászegyesület elnöke távoztak az ülésről) 

 

3. 

A „250 x 100 Biztonság Tabdi község biztonságáért”  

Programról tájékoztató 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Andriska László Polgárőr Egyesület elnöke: Az írásos anyag tartalmazza a program célját. A 

program 250 településen, megyénkben 11 településen működik. A mintaprogramot a 

Belügyminisztérium 200 ezer Ft-tal támogatta, melyből 4 téliesített dzsekit és 3 formaruhát 

vásároltunk.  

 

Fábián Sándor polgármester: Köszönjük a programról szóló tájékoztatást. Kérdés van-e a 

képviselők részéről? 

 

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, a Képviselő-testület köszöni a tájékoztatást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. 

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskőrös HTP  

2014. évi beszámoló jelentése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a 

Kiskőrös http közösen tájékoztató jelleggel küldték meg beszámolójukat, melyet minden 

képviselőnek megküldtünk. Kérdés, hozzászólás van-e a beszámolóval kapcsolatban? 

 

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

határozat-tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

    /2015.(IV.29.)sz. határozat 

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi  

Kirendeltség, valamint a Kiskőrös HTP 

2014. évi beszámoló jelentése 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 
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1. Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 

valamint a Kiskőrösi HTP 2014. évi beszámoló jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma:  6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

21/2015.(IV.29.)sz. határozat 

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi  

Kirendeltség, valamint a Kiskőrös HTP 

2014. évi beszámoló jelentése 

 

HATÁROZAT 

 

2. Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 

valamint a Kiskőrösi HTP 2014. évi beszámoló jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

5. 

Tabdi község önkormányzata gazdasági programjának jóváhagyása (2015-2019.) 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A képviselők megkapták a javaslatot, kérdés, hozzászólás, 

kiegészítés van-e a gazdasági program előterjesztésével 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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

22/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Gazdasági program elfogadása 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági 

programját – e határozat melléklete szerint - elfogadja. 

 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

Felelős: polgármester, képviselő-testület 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

TABDI 

 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

  

(2015-2019.) 

 

GAZDASÁGI PROGRAMJA 

  

  
  

Bevezetés 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116.§-a képviselő-testület át 

nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. 

Az Mötv. 116.§-a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan: 

 

A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi 

önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok 

átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 

szolgálják. 

 

A gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – kiemelten tartalmazza az 

egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.  

 

A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítéses során mindenképpen 

figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években számos új jogszabály került megalkotásra. Ezen új jogszabályok 

alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, finanszírozását, elsősorban a kötelező és önként vállalt 

feladatok eddigitől eltérő meghatározásával. 

Az átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, az egészségügy, valamint a közszolgáltatások területét.  

 

A gazdasági programot a képviselőtestületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia. 
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A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell 

venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 

  

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

  

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, 

- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, 

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

  

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő testületnek két irányba is 

koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

  

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy 

valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok 

megvalósításához. 

  

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek kell 

a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. 

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező 

források (állami támogatások), hanem szükség van 

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi 

források nagyobb mértékű kihasználására. 

 

Az előző képviselő testület által 2011. évben elfogadott gazdasági programjában meghatározott fejlesztési 

elképzelések szinte teljes egészében megvalósultak. Figyelemre méltó eredmény, hogy szinte valamennyi 

beruházáshoz sikerült a megfelelő forrást elnyerni, biztosítani. 

 

Tabdi község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 
 

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra. 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

-     általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, 

-     egyablakos ügyintézés bevezetése, 

 

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly fenntartását célzó intézkedéseket hozott, és 

szerkezet-átalakító reformokat dolgozott, dolgoz ki. 

   

A kormány fejlesztési irányai 
  

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és 

tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében 

határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is. 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti és 

kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az életformában létező 

csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni, korszerűsíteni kell a közúthálózatot, korszerűsíteni kell 

a vasúti közlekedést. 

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb környezetet. 

  

Tabdi község gazdasági helyzete és a várható változások 

 

A pénzügyi helyzet 
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt kettő évben az alábbiak jellemezték:  
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- az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe 

vennie. 

- működési hitel felvételére  nem került sor, 

- fejlesztési hitel felvételére  nem került sor, 

-  a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás a megtakarításoknak köszönhetően  biztosítva volt. 

  

A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti bevétele és kiadása között hiány nem mutatkozik. Az 

Önkormányzat az előző ciklusban jelentős energiát fordított a költségvetési egyensúly elérésére, és a 

fejlesztésekre kíván jelentős anyagi eszközöket fordítani. 

  

Kiadások 

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy 

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a kötelező 

munkabéremelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.), 

 - a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, 

megfontoltabb gazdálkodás. 

  

Bevételek 
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 A költségvetési bevételek közül 

-   nőttek az önkormányzatok működési bevételei, 

- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek. 

  
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke 

csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség. 

  

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi 

források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan 

helyi adó rendszer fenntartására, megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony 

eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba 

hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. 

- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a 

fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő 

hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás, bérmunka lehetőségére), 

valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges 

hozamokat, hasznokat. 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség 

szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

 

A gazdasági program 
   

Fejlesztési elképzelések 
Tabdi Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános fejlesztési 

elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott 

témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 

  

Fontos, hogy kialakult jó kapcsolatot fenntartsuk a helyi vállalkozókkal, hiszen az Ő jelenlétük biztosítja a 

megélhetéshez és fejlesztéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. Terület biztosításával továbbra is segíteni kell 

az új munkahelyek letelepedését.  

A cél, hogy e gazdálkodókat itt tartsuk településünkön illetve ezzel minél több helyi lakosnak tudjanak 

munkahelyet biztosítani. 

 

A helyi sajátosságok jelentős perspektívát mutatnak a gazdaságfejlesztésben. A program ideje alatt 

népszerűsítjük ezeket: 
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- A környék adottságai a szőlőtermelésben, kertészetben, mezőgazdaságban rejlő lehetőségek kihasználására 

kiválóan alkalmasak, az ilyen vállalkozások megtelepedését segítjük. 

 

- A mezőgazdasági, élelmiszeripari nagyüzemek mellett van létjogosultsága a családi gazdaságoknak is a 

környéken, támogatjuk szövetkezésüket talpon maradásuk érdekében. 

 

- A mezőgazdasági gazdálkodás ösztönzésére önkormányzati szintű szakmai rendezvények szervezési feladatait 

vállaljuk. 

 

- Érdemesnek tartjuk foglalkozni vegyszermentes, biotermékek előállításával is.  

  

A településfejlesztési politika célkitűzései 

 

Tabdi Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati 

vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a 

megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert 

módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti 

fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, 

fejlesztését szolgálják. 

 A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések 

-     Tovább fejlesztjük a település új honlapját, melynek karbantartása és információkkal való 

feltöltése elsődleges feladat. 

 - A honlapon biztosítani kell a helyet 

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, 

- a turisztikai kiadványnak, 

- a település intézményeinek, 

- a helyi civil szervezeteknek, 

- a településen megrendezett programoknak. 

- A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. 

  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények 

kerüljenek előtérbe, 

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy 

- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, 

- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. 

  

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, 

melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. 

  

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – 

figyelembe kell venni a következőket: 

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, 

- melyekhez a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a 

korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy 

- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik, idézhetik elő, 

- melyek munkahelyet teremtenek, 

  

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek 

- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló 

beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, 

- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott 

közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható. 

  

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a 

településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. 

A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a 

rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 
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Felkészülés a pályázatokra, pályázatok benyújtása 

Mivel a Képviselő-testület 2015-2019 éves mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg 

ismét, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 

  

A sikeres pályázatok érdekében: 

- a pályázatok figyelésére, megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező 

személyt/személyeket kell keresni és megbízni, 

            - pályázati önerő biztosítása az éves költségvetésben 

- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való 

illesztéséhez, 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell 

készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban 

megadott határidő gyakran nem elegendő, 

 

Településfejlesztési célok  

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését 

segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. 

Településfejlesztési célok: 

- belterületi, külterületi szilárd közút építésének folytatása (Munkácsy, Jókai, Rácz, Rákóczi utcák)  

            - járda építés folytatása, 

- művelődési ház felújítása, félkész épület sorsának rendezése 

- középületek, szolgálati lakások felújítása, környezetének rendezése, parkolók, parkok kialakítása, 

- plébánia felújítása, 

- Vasút, Liszt, Táncsics utca aszfaltburkolatának felújítása, 

- elkerülő, ipari út aszfaltozása, 

- hulladéklerakó rekultivációja, 

            - turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása. 

  

 A fejlesztési bevételek biztosítása, az adópolitika célkitűzései 

 

A Tabdi Községi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az 

jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő 

magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy 

meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, 

ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott 

bevételszerzési lehetőségeket, 

- adófajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági 

program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az 

adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, 

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet 

módosításokról, 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely 

- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, 

- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, 

  

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy 

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek 

nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók 

alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről, 

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör 

adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások 

egyeztetésének eredményéről, 

- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert 

felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést, 

- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az 

adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább évente tájékoztatást kapjon. 
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Az adóztatásban dolgozó személy anyagi érdekeltségének növelése érdekében a Képviselő-testület áttekinti a 

dolgozó anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, 

teljesítményértékelést követő béremelés stb.) 

  

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóbevételek 

maximalizálására törekszik. 

  

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 
  

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala útján látja el. 

  

A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő 

közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:  

            - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

            - csatornázás, 

            - köztemető fenntartás, 

            - helyi közutak és közterületek fenntartása, 

            - köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 

            - helyi tűzvédelem, 

            - közbiztonság helyi feladatainak ellátása, 

            - gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 

            - gondoskodás az egészségügyi ellátásról, 

            - gondoskodás a szociális ellátásról, 

            - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, 

            - közösségi tér biztosítása, 

            - közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása, 

            - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 

            - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

  

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

  

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, 

- az információs szolgáltatás kiterjesztése, 

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 

- a közintézmények akadálymentesítése. 

  

Az közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 

- elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje, 

- iroda-berendezések megújítása, 

- az épület tetőszerkezetének és külső vakolatának felújítása, szigetelése 

  

  

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során 

- kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges 

- szolgálati lakás, 

- bérlakás, 

- szociális bérlakás állomány állagának javítását. 

  

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A 

hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások 

gazdaságos kihasználására törekszik. 

 

Köztemető 

  

  

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. 
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A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi 

feladatok vannak: 

- Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről. 

- Biztosítani kell azt, hogy a köztemetők megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek.  

  

Helyi közutak, járdák  

 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, 

melyek megfelelnek a település igényeinek. 

A település belterületének még földes útjait ( Rákóczi, Munkácsy, Jókai) fel kell számolni pályázat, önerő útján 

el kell készíteni a szilárd aszfalt utakat, valamin meg kell teremteni az ipari út aszfaltozását Vasút utca ás a Nagy 

Mihály düllő között. A Vasút és Liszt Ferenc, Táncsics utcák útburkolatának felújítása is szükségszerű, hiszen az 

elmúlt években jelentősen károsodtak. 

 

A Kossuth Lajos, Vasút u., Petőfi u., Rákóczi u., Dózsa Gy. u., Liszt F. u., Táncsics u., Mészáros L. u., Dankó, 

Baross u. egyes szakaszain a járdafelújítást folytatni szükségszerű, Szent István utcán új járda kialakítása, 

egyúttal az utcák vízelvezető árkokkal való ellátása is szükségszerű helyenként.  

 

A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső szolgáltatóval végezzük. 

  

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek 

érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. 

- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, ehhez kérni 

kell támogatók, önkéntesek segítségét. 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. 

- Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. 

  

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat 

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az 

Önkormányzat a Izsák-Kom Kft. szolgáltatóval végezteti, 

- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a 

szemétégetés negatív környezeti hatásáról, 

- elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, 

- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 

- évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók 

bevonásával, 

- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladék gyűjtők ürítéséről, 

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve 

rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról. 

- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik. 

  

A helyi tűzvédelem  

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében 

- támogatja a helyi tűzoltó egyesületet, 

- közreműködik a tűzoltó egyesület eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati 

tevékenységben, 

 

 A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok 

tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, 

- támogatja polgárőr egyesület működtetését (szorgalmazza a polgárőr egyesület aktív tevékenységét, 

helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket), 
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- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, 

   

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról 

 

Az oktatás szakmai szintjének emelését, a nevelés eredményességét, segítő programok, fejlesztési elképzelések 

támogatását, az iskolánkat igénybe vevő gyerekek felkészültségét és életesélyét növelő, a tehetség 

kibontakoztatását, a lemaradók felzárkóztatását önkormányzatunk a legfontosabb feladatok közé sorolja. Az 

iskolai rendezvények, tanórán kívüli megmozdulások (előadások, koncertek, versenyek, tárlatok, stb.) által is 

gazdagodnak tanulóink. Az önkormányzat számít a pedagógusok innovációs készségére, új elképzelések 

kidolgozásában. Ehhez erejétől telhetően minden támogatást meg is kíván adni. 

  

Az előttünk álló években várhatóan a gyermekek számának folyamatos csökkenésével vagyunk kénytelenek 

számolni. Az ebből következő fenntartói gondok (állami normatíva csökkenés, csoportfinanszírozás) ellen 

hathat, ha az ott folyó szakmai munka színvonala eredményeként vonzóbb lesz az óvoda.  

A napközis étkeztetéssel kapcsolatosan értékelni kell a vállalkozói szerződésben foglaltak megvalósulásának 

tapasztalatait! 

  

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, 

és a sport támogatása 

 

Közművelődés 

 

A községi művelődési ház és könyvtár átépítését felújítását el kell végezni! A mai kor igényeinek megfelelően 

átalakításra, korszerűsítésre szorul az épület, a teljes akadálymentesítéssel együtt. A művelődési ház 

korszerűsítése nem várhat tovább, a terveket mihamarabb el kell készíttetni, hogy a maitól jobban betölthesse 

szerepét. Gyerekeink olvasóvá nevelése a jövőjüket, pályájukat, tanulmányi eredményeiket határozza meg. 

A művelődési ház, mint kulturális szolgáltató intézmény működtetését fent kell tartani. 

A tizenéves fiatalok szabadidős tevékenységét, közösségi életét segítjük a feltételek minél színvonalasabb 

megteremtésével, általuk is elfogadott szervező, animátor megbízásával. 

  

Civil szervezetek 

 

Az eddig is jól működő Nyugdíjas Club kapcsolatainak megőrzése, programjainak megvalósítását szakmailag és 

anyagilag, pályázatok írásával is támogatnunk kell, hogy minél többeknek tudják tartalmassá tenni a nyugdíjas 

éveket. 

A Szőlőskert Horgász Egyesülettel meglévő kapcsolatunk további fejlesztése a község javát szolgálja.  

  

A Polgárőregyesület működésének biztonságos technikai és anyagi feltételeit meg kell teremteni! Ehhez az 

egyesület vezetésével való hatékony együttműködés révén juthatunk el, közös pályázataink útján. 

  

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását 

is. Ennek érdekében 

- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, 

rendben tartásáról. 

- Támogatja a település sportegyesületét. 

- Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét. 

   

 Kommunikációs csatornák 

 

Minden évben tartunk falugyűlést a tavaszi időszakban, a honlapot tovább kívánjuk fejleszteni, azt folyamatosan 

töltjük tartalommal, és karbantartjuk. 

 

Azon őrködünk és dolgozunk, hogy a programunkban vállaltak mielőbb megvalósuljanak, és ezzel Tabdi 

rajtamaradjon az elmúlt ciklusban elért fejlődési pályán az itt lakók megelégedésére.  

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, bízunk minden Tabdi élő polgár támogatásában, segítségében. 

 

 Fábián Sándor 

 polgármester 
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Záradék: 

 

Tabdi Község 2015-2019. évre szóló Gazdasági programját a képviselő-testület a 22/2015.(IV. 29.) számú 

határozatával elfogadta. 

 

A határozat kihirdetve: 2015. április 30. 

A kihirdetés módja: Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábla 

 

 

 Filus Jánosné 

 jegyző 

6. 

Energetikai pályázattal kapcsolatos döntések 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A határozat-tervezet az ülés előtt került kiosztásra. 

Hiánypótlásként kértek nyilatkozatot, hogy a beruházás nem Natura 2000 területen valósul 

meg, illetve a csökkent támogatási összeg miatt szükséges újabb nyilatkozatok megtételére. 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

23/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Energetikai pályázattal kapcsolatos 

döntések 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Községi Képviselő-testülete   

 

1. vállalja a KEOP 4.10.0/F pályázat keretében hőszigetelési munkák és napelem 

rendszer kivitelezése Tabdi község önkormányzati intézményeiben elnevezésű 

pályázat csökkentett támogatási összeggel történő megvalósítását, változatlan műszaki 

tartalommal, 

2. vállalja a 2015. augusztus 31-i megvalósulási határidő betartását, 

3. felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés, valamint a pályázat 

megvalósításával kapcsolatos dokumentációk, nyilatkozatok aláírásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. 

2015. évi közbeszerzési terv módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
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Fábián Sándor polgármester: Az energetikai pályázat kapcsán a közbeszerzési tervünket is 

módosítani szükséges, mivel új közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Tavaly már 

folytattunk le közbeszerzési eljárást erre a beruházásra, azonban a benyújtott pályázatunkat 

csökkentett támogatási összeggel fogadták el, így ismételten le kell folytatni az eljárást. 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

24/2015.(IV.29.)sz. határozat 

2015. évi közbeszerzési terv módosítása 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a 17/2015.(IV.3.) számon elfogadott 2015. évi összesített 

közbeszerzési tervét módosítja. A módosított egységes szerkezetű közbeszerzési tervet a 

határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenésről 

gondoskodjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/2015.(IV.29.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

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 45300000-0 

45321000-3 

45331100-7 

45421000-4 

Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) A 

pontja szerinti 

eljárás 

Kezdés: 2015. 05. 20. 

Megvalósítás: 2015. 

08. 15. 

2015. 08. 15. nem 

       

       

       

III. Szolgáltatás megrendelés - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 

 

 



8.  

Energetikai beruházás közbeszerzési eljárása 

 

 

Fábián Sándor polgármester: A határozat-tervezet az ülés előtt került kiosztásra. Mint már az 

előző napirendben is szó volt róla ismételt közbeszerzési eljárást kell megindítani a költségek 

és a támogatás intenzivitása miatt. A beruházás három részre van osztva, gépészetre, 

napelemre, és építészetre. A közbeszerzési dokumentáció nagyban megegyezik az 

előzőekhez. 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

25/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Energetikai beruházás közbeszerzési 

eljárása 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete a „KEOP 4.10.0/F pályázat keretében hőszigetelési munkák 

és napelem rendszer kivitelezése Tabdi község önkormányzati intézményeiben” elnevezésű 

nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli (Kbt. 122/A §) közbeszerzési eljárást 

megindítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. 

Ajánlat felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Filus Jánosné jegyző: Az ajánlatkérésnél tévesen szerepel a lakossági létszám, a helyes adat 

1121 fő. Ezt a közszolgáltatást már korábban is biztosítani kellett volna az önkormányzatnak, 

azoknál a háztartásoknál, amelyek nincsenek a szennyvízhálózatra kötve. Nem tolonganak 

azok a szolgáltatók, akik megfelelő engedélyekkel is rendelkeznek. 3 helyről kell az ajánlatot 

beszerezni. A feladattal kapcsolatban sok ellentmondás vetődött fel, szakmai kérdésekben van 

még fehér folt számomra is, pl. árképzés. A kérdéseimmel az Energetikai Hivatalt is 

megkerestem, de még válasz nem érkezett, ők felügyelik ezt a területet. Az előterjesztésben a 

jogszabályban előírtak szerepelnek. 

 

Kovács László alpolgármester: Ez az 50 háztartás olyan, akik egyébként rá tudnának 

csatlakozni a szennyvízhálózatra? 
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Filus Jánosné jegyző: Most ezt így nem vizsgáltuk meg, a nem rácsatlakozók száma az 50, ezt 

az adatot a Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft-től kaptuk meg. 

  

Fábián Sándor polgármester: Pályázati forrással meg tudjuk valósítani a bővítést, azoknál a 

háztartásoknál ahol nem történt meg a rácsatlakozás. 

 

Filus Jánosné jegyző: A kiskőrösi, vagy a csengődi szennyvíztisztító van közelebb? 

 

Földházi Ferenc képviselő: Csengőd közelebb van, bár ha a vállalkozó kiskőrösi neki az van 

közelebb. 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

26/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Ajánlati felhívás szennyvíz 

begyűjtésére 

 

HATÁROZAT 

 

1. Tabdi Község Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére az ajánlati felhívást 

a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja  

 

2. Ajánlatételre az alábbi gazdálkodó szervezeteket kéri fel  

 Gulyás és Társa Kft. 6221 Akasztó, Deák Ferenc u. 8. 

 Ti-Tó Csatornatisztító és Szolgáltató Kft. 6320 Solt, Fűzfa u. 25. 

 Vadkert Komszolg Kft. 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.  

 

3. Megbízza a polgármestert az ajánlati falhívással kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

26/2015. (IV.29.) sz. határozat 1. számú melléklete 

 

Tabdi Község Önkormányzata 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

Tel: 78/310-246 Fax: 78/310-277 

 

 

AJÁNLATKÉRÉS 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység elvégzésére nem közbeszerzési eljárásban 

ajánlatételre felkért ajánlattevők részére 
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I. Ajánlatkérő: 

Neve: Tabdi Község Önkormányzata 

Címe: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

Képviseli: Fábián Sándor polgármester 

Telefon: 78/310-246 

E-mail: hivatal@tabdi.hu 

 

Kapcsolattartó neve: Filus Jánosné jegyző 

Telefon: 78/310-246, 20/5303475 

E-mail: tabdijegyzo@t-online.hu 

 

II. A szerződés tárgya: 

Tabdi község közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyre történő elhelyezése. 

 

III.  A szerződés típusa: 

Közszolgáltatási szerződés 

 

IV. A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. augusztus 1. 

 

V. A közszolgáltatási szerződés tervezett időtartama: 

2015. augusztus 1. – 2020. július 31. 

 

VI. A közszolgáltatás jellemzői: 

A felhívás a településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló 

létesítmények kiürítésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányul. A közszolgáltatás Tabdi 

község egész közigazgatási területére kiterjed. 

 

A község lakosságának száma 2015. január 1. napján: 1121 fő 

 

Tabdi községben a csatornázás 2001 évben valósult meg. A csatornahálózatra 50 háztartás nincs 

rákötve. A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. adatszolgáltatása szerint ezen háztartások évi 

vízfogyasztása összesen 3 492 m3. 

Várható háztartási szennyvíz mennyisége kb. 1000 m3 / év 

 

Tabdi község esetében a kijelölt ártalmatlanító hely: 6200 Kiskőrös szennyvíztisztító telep. 

 

A díj kéttényezős. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó 

nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A díj megállapításánál a szippantott 

szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel 

összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

Tabdi község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás most kerül kialakításra, előzőleg közszolgáltatási díj nem került 

megállapításra az önkormányzat részéről. 

 

Az ajánlattevő a csökkenő kapacitásból eredő esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése 

iránti igényt nem érvényesíthet. 

 

VII. Alkalmassági követelmények: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) alapján: 

 

44/F. §  (1) A közszolgáltató - az önkormányzati rendeletben előírt módon - folyamatosan köteles 

gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, 

vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.  

(2) A begyűjtő a begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A vízügyi hatóság a 

bejelentés alapján nyilvántartást vezet a begyűjtési tevékenységet végzőkről.  

(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki  

a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás 

tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,  

mailto:hivatal@tabdi.hu
mailto:tabdijegyzo@t-online.hu
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b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak 

bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,  

c) közbeszerzési eljárás vagy - ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges - kijelölés 

alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.  

(4) A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell történnie.  

(5) A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési 

helyére történő biztonságos eljuttatásáért.  

(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a hulladék 

eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti 

állapot helyreállításáról gondoskodni.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján: 

 

4. § (1) A közszolgáltatási feladatok ellátására ajánlatot tevőnek legkésőbb a közszolgáltatás 

megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell  

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, 

berendezésekkel és eszközökkel;  

b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag 

engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 

berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező 

vállalkozással kötött szerződéssel;  

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező 

környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;  

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és járműkezelő 

településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - szakemberrel; továbbá  

e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 

folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.  

(2) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek szerződésben 

kell rögzíteniük  

a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,  

b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, valamint  

c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.  

(3) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a (2) bekezdés szerinti szerződését az ajánlathoz 

csatolniuk kell.  

 

15. § (1) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 

költségtervben a Vgtv. 44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is 

alkalmaznia kell.  

 

A közszolgáltatás végzésére vonatkozó részletes szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, és a közszolgáltatási 

szerződés-tervezet tartalmazza. 

 

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja: 

A legalacsonyabb összegű árajánlat. 

 

IX.  Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 

2015. május 15. 12.00 óra 

 

X. Az ajánlatok benyújtásának módja, helye: 

Az ajánlatokat egy példányban személyesen, illetve postai úton: Tabdi Község Önkormányzata 6224 

Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.” 

 

XI.  A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi jóváhagyást követően, legkésőbb 2015. június 

15. 
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XII.Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 

Az ajánlatot az ajánlatkéréshez mellékelt Ajánlati adatlapon kell benyújtani. 

Csatolandó: 

 Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell 

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,  

b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, 

felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,  

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és 

eljárásokra,  

d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,  

e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,  

f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,  

g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának 

meghatározására, valamint beszedésének módjára,  

h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint  

i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára  

vonatkozó javaslatot.  

 Aláírási címpéldány egyszerű másolata, 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozat, hogy az elmúlt két lezárt üzleti év közül legalább egy 

tekintetében a cég nyereséges volt, továbbá nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve 

felszámolási eljárás nincs folyamatban, 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek (továbbiakban: Vgtv.), a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Korm. 

rendelet) és a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes 

törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. 

törvénynek (továbbiakban: Rezsi Tv.) megfelelően készített díjkalkuláció, mely kitér a 

feladatellátást biztosító személyi és tárgyi feltételekre is, 

 Hatályos begyűjtési és szállítási engedély másolata a tevékenység végzésére vonatkozóan. 

 

Tabdi, 2015. április _____ 

 

 

 Fábián Sándor 

 polgármester 
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1. számú melléklet 

 

Ajánlattételi adatlap 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

 

Tabdi 

 

 

Ajánlattevő neve: ____________________________________________________________ 

 

Kapcsolattartó és elérhetősége: ________________________________________________ 

 

Cím: ____________________________________________________________________ 

 

Telefon, fax: ______________________________________________________________ 

 

E-mail cím: _______________________________________________________________ 

 

Alapdíj: ________________________ 

 

Nettó ürítési díj összesen (ártalmatlanítási díjjal együtt): ______________________ Ft/m3 

 

ebből az ártalmatlanítási díj: ___________________ Ft/m3 

 

 

 

Dátum: _______________________________ 

 

 

 

Cégszerű aláírás: 
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2. számú melléklet 

 

Segédlet a költségkalkuláció elkészítéséhez 

 

A Vgtv. 44/D. § (1) – (7) bekezdésében foglaltak szerint: 

 

44/D. §  (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségével arányos díjat kell fizetni.  

(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni:  

a) a háztartási szennyvíz mennyisége,  

b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen 

belül a begyűjtés költségei,  

c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek,  

d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások 

költségei.  

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított 

költségvetési támogatással.  

(4) A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves 

díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a 

begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás 

költségeit is.  

(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 

Programban részt vevő önkormányzatok esetében.  

(6) A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a 

környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület 

felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.  

(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató 

költségelemzés alapján az (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a 

közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti elő.  

 

 

A Korm. rendelet 14. § és 15. §-ban foglaltak szerint: 

 

14. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása során költségnek és ráfordításnak minősül különösen  

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges járműveknek, gépeknek, 

berendezéseknek és eszközöknek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a 

fenntartással, karbantartással, visszapótlással és fejlesztéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket és 

ráfordításokat is;  

b) a számlázás és díjbeszedés költsége;  

c) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése 

érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; továbbá  

d) a közszolgáltatás biztosításához szükséges eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, 

korszerűsítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadás és ráfordítás.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos adatokat a közszolgáltató évente a települési önkormányzat 

rendelkezésére bocsátja.  

15. § (1) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a 

Vgtv. 44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.  

(2) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs 

sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit részletesen meg kell 

határozni és a közszolgáltatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni.  

 

 

A Rezsi Tv. 1. §-ban foglaltak szerint: 

 

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében 

meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) 
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bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában 

meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő 

időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen 

alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.  

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:  

a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozó 

közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az adott ingatlantulajdonosra, vagy 

- ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott - a szolgáltató által az adott településen a közszolgáltatási 

szerződésben megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg 

(beleértve az alapdíjat),  

b) a tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az önkormányzati rendeletben 

megállapított közszolgáltatási díj, vagy az önkormányzat és a közszolgáltatók között 2013. január 31-én 

hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre 

jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat).  

c)  Az a) és b) pontban foglaltak alkalmazhatóságának hiányában az adott településen szolgáltatást teljesítő 

szolgáltató által 2013. január 31. és 2013. június 30. közötti időszakban alkalmazott legalacsonyabb 

szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat).  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjmérséklés az önkormányzati díjrendelet szerinti kedvezmény, 

mentesség vagy ingyenesség esetén alkalmazandó díjkompenzáció összegét nem növeli.  

 



3. számú melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Tabdi Község Önkormányzata (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. adószáma: 

15724894-2-03, képviseli: Fábián Sándor polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről ____________________________(székhelye: ___________________________ 

cégjegyzékszáma: _______________________ adószáma: ____________________________ 

képviseli: ______________________________ ), mint közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) között 

Tabdi község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

(átvétele, elszállítása, ártalmatlanítás céljából történő átadása) tárgyában alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

az Önkormányzat – vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles 

gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

 

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató alkalmas a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátására. 

 

1.3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vgtv. szerinti kötelező közfeladat ellátására irányuló közszolgáltatási 

szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény alkalmazási körébe, mivel a 

közszolgáltatás becsült éves nettó árbevétele nem éri el a hatályos szolgáltatási közbeszerzési értékhatárt. 

 

2. A szerződéskötés célja 

 

A szerződéskötés célja, hogy a közszolgáltatási szerződés a Vgtv., Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól szóló ____/2015. (  ) önkormányzati rendelete, és a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa Tabdi 

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás teljes körű, jogszabályoknak megfelelő ellátását. 

 

3. A szerződés tartalma, hatálya 

 

3.1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót Tabdi közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló 

gyűjtőhelyről történő begyűjtésével, továbbá a szennyvíznek ártalmatlanítás céljából a kijelölt ártalmatlanító 

telepen történő elhelyezésével (a továbbiakban: közszolgáltatás). 

 

3.2. A Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban lévő jogszabályi 

előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti. 

 

3.3. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 5 éves határozott időre, 2015. augusztus 1. napjától 2020. 

július 31. napjáig kötik meg. 

 

3.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás teljesítéséhez Közszolgáltató alvállalkozókat 

foglalkoztathat. Az alvállalkozókkal a Közszolgáltató megállapodást köt a szennyvíz begyűjtésére és szállítására. 

A megállapodás részletesen szabályozza a közreműködők által beszállítandó szennyvíz összetételével 

kapcsolatos – külön jogszabályokban meghatározott – előírásokat, az általuk ellátandó feladatokat, valamint a 

rájuk vonatkozó, betartandó környezetvédelmi és technológiai előírásokat. A Közszolgáltató és az általa 

megbízott alvállalkozó között esetlegesen felmerülő vitás kérdés nem veszélyeztetheti a Közszolgáltatónak jelen 

szerződéssel vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 

 

3.5. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából az átvételre 

köteles Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) által üzemeltetett Kiskőrös 

városi szennyvíztisztító telepére szállítja. 
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4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai 

 

4.1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás 

ellátásához, és biztonságos bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a 

saját költségén folyamatosan elvégzi, amelynek – adott közszolgáltatásra vetített – költségeit a jogszabályban 

meghatározott módon a közszolgáltatási díjban érvényesítheti. 

 

4.2. A közszolgáltatás során a szennyvíz gyűjtését, szállítását a Közszolgáltató elfolyás és környezetszennyezés 

nélkül, az e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban végzi – alvállalkozók esetében végezteti – a közterületek 

szennyezése nélkül. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét. 

 

4.3. A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán belül a vele egyeztetett 

időpontban köteles a szolgáltatást elvégezni. Az elmulasztott szolgáltatást, ha az a Közszolgáltató hibája miatt 

nem történt meg 24 órán belül; ha a Közszolgáltatótól független kívül álló okok miatt hiúsult meg a szolgáltatás, 

48 órán belül, vagy a rajta kívül álló ok megszűnése után azonnal köteles pótolni. Az elmulasztott szolgáltatás 

pótlásának időpontjáról a Közszolgáltató az ingatlan tulajdonosát köteles külön értesíteni. 

 

4.4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy közszolgáltatási tevékenysége keretében összegyűjtött 

szennyvizet kizárólag a 3.5. pontban kijelölt átadási helyen helyezi el, a települési szennyvíztisztító telep 

szennyvízfogadó műtárgyába. 

 

4.5. A Közszolgáltató az ártalmatlanítás céljából beszállított szennyvízről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza 

a szennyvíz mennyiségét, minőségét, származási helyét. 

 

4.6. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékeként jogosult a szolgáltatást igénybe vevő megrendelőktől 

számla kibocsájtása ellenében az Önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltatási díj beszedésére. A 

Közszolgáltató a közszolgáltatási díjból származó bevételével nem fedezett költségei fedezetére az 

Önkormányzattól megtérítésre, kompenzációra nem jogosult. 

4.7. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatási 

költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülöníti és ezeket a költségeket a közszolgáltatás díjából részben 

sem finanszírozza. 

 

4.8. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni 

(továbbiakban: költségelszámolás), és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani. 

A költségelszámolásban a Közszolgáltató bemutatja 

 a tárgyévben, az azt megelőző évben elszállított, valamint a következő évben várható háztartási 

szennyvíz mennyiségét, 

 a Közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások tárgyévi és az azt követő 

évben várható alakulását, ezen belül a begyűjtés költségeit, 

 a közszolgáltatás fejleszthető fenntartása érdekében szükséges felújításokat, karbantartásokat és azok 

költségeit, 

 a közszolgáltatás ellátásához szükséges tervezett beruházásokat és azok költségeit. 

 

4.9. A Közszolgáltató a költségelszámolás részeként javaslatot tehet a közszolgáltatás díjának módosítására. 

 

4.10. Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos – ügyfélszolgálati tevékenységet 

biztosít a közszolgáltatás megrendelői, igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a 

megrendeléseket, kifogásokat, panaszokat a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell kezelni. A 

közszolgáltatással kapcsolatos panaszokról, kifogásokról, azok kezeléséről és megoldásáról a Közszolgáltató az 

Önkormányzatot a 4.8. pont szerinti költségelszámolással egyidejűleg, de külön beszámoló keretében 

tájékoztatja. 

 

5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai 

 

5.1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás 

hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat megadja, továbbá 

elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási 

tevékenység összehangolását. 
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5.2. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a 

Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről 

Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. 

 

5.3. Önkormányzat a közszolgáltatás elvégzésére Közszolgáltató részére kizárólagos jogot biztosít. 

 

6. A Közszolgáltatási szerződés módosítása és megszűnése 

 

6.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a szerződés 

rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot, hozzájárulást stb. a másik fél kérése 

esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a nyilatkozat 

írásba foglalása szükséges. 

 

6.2. Jelen szerződést az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal, közös megegyezéssel – 

kizárólag a jogszabályban nem határozott tartalmi elemeit – módosíthatják. 

6.3. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

 a 3.3. pontban meghatározott időtartam lejártával, 

 a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

 elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

 felmondással. 

 

6.4. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződést csak a Vgtv.-ben meghatározott 

esetekben mondhatja fel. A felmondási idő 6 hónap. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.1. Szerződő felek a jelenszerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen szerződésből származó bármilyen 

vitájuk elintézésére a Kiskőrösi Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

7.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Vgtv. 

az Önkormányzati rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Felek a szerződést elolvasás után, valamint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

 

Tabdi, 2015. _________________ 

 

 

 

 _______________________ _____________________ 

 Fábián Sándor  

 polgármester 

 

10. 

Víziközmű-rendszer működtetése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, javaslom a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

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: 6 fő 
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Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 1 igen és 5 nem szavazattal a határozatot nem fogadta el. 

 

11. 

Testvér-települési együttműködés, 2015. évi közös programok jóváhagyása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a programokat, ezzel kapcsolatban 

az alpolgármester úrral egyeztetünk. 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

27/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Testvér-települési együttműködés, 

2015. évi közös programok jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete Vérvölgy testvértelepüléssel közösen megrendezésre kerülő 

2015. évi programjait az alábbiak szerint fogadja el: 

 

- 2015. június 5-6-7. napján Tabdi község vendégül látja Vérvölgy község képviselőit, 

vállalkozóit a falunapon. 

- 2015. szeptember 25-26-27. napján Tabdi község vendégül kívánja látni Vérvölgy 

község küldöttségét a szokásos szüreti nap alkalmából. 

- 2015. decemberében Tabdi község vendégül látja a tervek szerint Vérvölgy Község 

küldötteit és a község egyházi vezetőjét az Adventi napok alkalmával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

12. 

Beszámoló az önkormányzati társulásban ellátott feladatokról 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A Képviselő-testületet év közben mindig tájékoztatom a 

társulásokban történtekről. Az írásos anyag az ülés előtt került kiosztásra. A hétvégi orvosi 

ügyeletnél másik szolgáltatóval tárgyaltak, bővülhet a települések köre.  

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

28/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Beszámoló az önkormányzati társulásban 

ellátott feladatokról 

 

H A T Á R O Z  A T 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete az önkormányzati társulásban ellátott feladatokról, valamint 

a polgármester Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

13. 

Vételi ajánlat a Tabdi 0135/52 hrsz-ú ingatlanra 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést megkapták a képviselők, kérdés, hozzászólás 

van-e a napirenddel kapcsolatban? 

 

Szkenderovits Lajosné képviselő: Ez melyik terület? 

 

Fábián Sándor polgármester: Ez a vízműtelep mellett van, erről már korábban is beszéltünk a 

képviselőkkel, hogy ezt a területet meg kellene vásárolni.  

 

Kiss Sándor képviselő: Javaslom, hogy a vételárat nettó 400 ezer Ft-ban határozzuk meg. 

 

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

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

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

29/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Vételi ajánlat a Tabdi 0135/52 hrsz-ú 

ingatlanra 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Tabdi Község Képviselőtestülete 

 

1. vételi ajánlatot nyújt be Kőhegyi Tibor tulajdonában lévő Tabdi 0135/52 hrsz-ú 5426 

m2 nagyságú telek adásvételére, 

 

2. a vételárat nettó 400 000 Ft -ban határozza meg, 
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3. felhatalmazza a polgármestert – a vételi ajánlat elfogadása esetén - az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. május 17. 

 

14.  

Pályázat benyújtása 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők az ülés előtt megkapták. 

 

Filus Jánosné jegyző: A rendeletet még nem hirdették ki, de a pályázatot 7-ig be kell nyújtani. 

440 Ft-ot kapunk egy ebédre, ebből az összegből nem tudjuk az ebédet biztosítani, a vendéglő 

ezt többért tudja elkészíteni. Önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők 30%-ára tudunk pályázni 43 maximum 53 munkanapon. 

 

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: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

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

 

30/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Pályázat benyújtása 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetésre 

 

H A T Á R O Z A T   
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztere által 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés biztosítása támogatására meghirdetett pályázatra, 

2. a nyár folyamán 17 kiskorú gyermek részére 43 munkanapon biztosítja a napi egyszeri 

meleg étkezést, 

3. az étkezés megvalósításához szükséges 143276 Ft önkormányzati forrást a 2015. évi 

költségvetésében biztosítja, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázat esetén megkösse a szükséges 

szerződést. 

 

Határidő: 2015. május 7, 8, június 16. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

15. 

Kérdések, bejelentések, interpellációk 

 

Fábián Sándor polgármester: Hetényi Vivien óvodapedagógus kérelmet nyújtott be 

tanulmányainak támogatására. A kérelmet a képviselők megkapták. Mikor kezdődne a 

képzés? 
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Hetényi Vivien képviselő: 2015. őszén. 

 

Filus Jánosné jegyző: Ez két évig tart? 

 

Hetényi Vivien képviselő: Nekem 1 év, mivel szakvizsgám meg lesz. 

 

Hetényi Vivien képviselő a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

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

alábbi 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: 

 

31/2015.(IV.29.)sz. határozat 

Hetényi Vivien óvodapedagógus 

képzési támogatása 

 

Tabdi Község Képviselő-testülete  

 

1. önkormányzati támogatással hozzájárul a Tabdi Napköziotthonos Óvoda 

óvodapedagógusának, Hetényi Viviennek „közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga” szakképzéséhez. 

 

2. a 2 féléves képzés során félévenként 70.000.- Ft támogatást nyújt. 

 

3. a 70.000.- Ft/félév képzési támogatást a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: augusztus 31. 

 

Kmft. 

 

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

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  

 

 

 

 

   


