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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Tabdi  Község  Képviselő-testülete  2015.  október  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: Andriska László Tabdi Polgárőr Egyesület elnöke

Bejelentetten távol maradt: Krauczi József képviselő

A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  külön  köszönti  Andriska  László  elnök  urat,
megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti
napirend elfogadását. A Képviselőtestület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztató Tabdi biztonságáért program időarányos végrehajtásáról
Előadó: Andriska László Tabdi Polgárőr Egyesület elnöke

2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fábián Sándor polgármester

3. Javaslat  a  helyi  iparűzési  adóról  és  a  magánszemélyek kommunális  adójáról  szóló
helyi adórendelete felülvizsgálatáról
Előadó: Fábián Sándor polgármester

4. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1. naptól történő
ellátása
Előadó: Fábián Sándor polgármester

5. Közszolgáltatási  és  vagyonkezelési  szerződés  megszűntetése,  valamint  víziközmű
bérleti-üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft-vel
Előadó: Fábián Sándor polgármester

6. Előlegfizetési szerződés a Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Kft-vel
Előadó: Fábián Sándor polgármester

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



1.
Tájékoztató Tabdi biztonságáért program időarányos végrehajtásáról

(Írásos tájékoztató csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester: Az  elnök  úr  írásos  tájékoztatója  kiküldésre  került,  átadom
Andriska Lászlónak a szót, amennyiben szeretné kiegészíteni az írásos anyagot.

Andriska  László  Tabdi  Polgárőr  Egyesület  elnöke: Köszöntöm a testület  tagjait.  Sikernek
tartom,  hogy  törvény  szabályozza  a  polgárőrök  feladatát.  Az  emberek  továbbra  is  úgy
tekintenek  ránk,  mint  segédrendőrökre,  a  mi  feladatunk  a  bűnmegelőzési  tevékenység,
katasztrófavédelmi  feladatok.  A „250 x 100 Biztonságért”  programban sikeresek vagyunk.
Megfelelő ruha állománnyal,  és technikai  eszközzel  rendelkezünk. Eredményesen tudjuk a
lakosságot kiszolgálni. Településünkön főútvonal nem halad át ezért visszaszorul az átutazó
bűnözők  száma.  Köszönetet  mondok  a  képviselőknek  és  a  polgármesternek,  hogy
segítségükkel  sikeresen  tudtunk  pályázni,  és  megvásárolni  a  polgárőr  gépjárművet,  mely
szintén jelentősen segíti a munkánkat.

Fábián  Sándor  polgármester: Köszönjük  a  Polgárőr  Egyesület  munkáját,  és  az  elnök  úr
részletes tájékoztatóját.  Elnök úrnak további sikeres munkát kívánok, jó erőben, egészségben.

A képviselők a Tabdi Polgárőr Egyesület tájékoztatását tudomásul vették.

(Andriska László a napirend tárgyalását követően az ülésről távozott.)

2.
A szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, mely tartalmazza, hogy hány
forintot  nyert  az  önkormányzat  a  tűzifa  beszerzéséhez,  és  azt  is,  hogy  ezt  hogyan  lehet
felhasználni. Amennyiben ragaszkodunk a 63 m3 mennyiséghez, akkor marad az eredetileg
megadott  önerő.  Azonban az  akácfa  helyett  olcsóbban  hozzá  tudunk  jutni  keménylombos
juharhoz, így kicsit több önerő hozzáadásával több (87 m3) fát tudunk beszerezni. Idén is ki
tudjuk osztani  a  rászorult  embereknek.  A rendelet-tervezet  a korábbi  rendeletekhez  képest
nem sokat változott.  Az önerőt még a szállítási költség is növelni fogja, de azt csak akkor
tudjuk, ha már ismert lesz, hogy honnan tudjuk ideszállítani a megvásárolt fát. A KEFAG Zrt-
vel  kötnénk  meg  a  szállítói  szerződést,  mely  remélem  már  a  héten  meg  fog  érkezni.  A
Szociális és Ügyrendi Bizottság fog dönteni a beérkezett kérelmekről.
Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

A napirendben  szereplő  rendelet-tervezethez  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Fábián
Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület
elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  jegyzőkönyv 1.  számú mellékletét
képező alábbi rendeletet alkotta:
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Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa támogatásról

3.
Javaslat a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi

adórendeletek felülvizsgálatáról

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester: A Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  átvizsgálta  a  helyi
adókat megállapító rendeleteinket, és javaslattal élt, hogy a helyi rendeleteket a Képviselő-
testület vizsgálja felül. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel 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:

74/2015.(X.29.)sz. határozat
A  helyi  iparűzési  adóról  és  a
magánszemélyek  kommunális  adójáról
szóló helyi adórendeletek felülvizsgálatára

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatával a helyi iparűzési adóról
és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi adórendeletek felülvizsgálata
tárgyában.

2. megbízza a jegyzőt, hogy az új rendelet tervezeteket 2015. november 30-ig terjessze
be a képviselő-testületi ülésre, elfogadásra.

Felelős: jegyző
Határidő: november 30.

4. 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

2016. január 1. naptól történő ellátása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Idén július 1.  napjától  szüntettük meg a családsegítést,  most
2016. január  1.  napjától  ezt  kötelező működtetni  a gyermekjóléti  szolgáltatással  együtt.  A
jegyző asszony a jelenlegi ismereteink alapján készítette el az előterjesztést.

3



Filus Jánosné jegyző: A családsegítés már nem lakosságszámtól függ, hanem minden esetben
biztosítani kell, kötelező szolgáltatás lesz. A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással
integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-től települési
szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ
keretében. Közös hivatalok esetén a székhely település biztosítja a szolgáltatást. A támogatás
5000  fő  lakosonként  1  fő  szakképzett  személy,  a  mértéke  3.000.000.-  Ft/év/fő.  Arra  a
kérdésemre, hogy a többlet kiadást ki fedezi nem kaptam választ. Csak a bér, egyéb juttatás,
járulékokkal,  dologi kiadás, 3,5 millió forint volt,  tehát a támogatási  összeg ezt nem fogja
fedezni. Szükséges Kaskantyú önkormányzatával a többlet költségekről megállapodást kötni.

Szkenderovits Lajosné képviselő: A két települést január 1 után 1 fő fogja ellátni?

Fábián Sándor polgármester: Ezt egy külsős személlyel nem lehet ellátni?

Filus Jánosné jegyző: Igen 1 fő látja el, és csak önkormányzat láthatja el.

Fábián Sándor polgármester: Esetleg másik önkormányzathoz nem lehet csatlakozni?

Filus Jánosné jegyző: A székhely település önkormányzatának kell ezt a feladatot biztosítani,
ellátni minimum 1 fő szakképzett személlyel.

Szkenderovits Lajosné képviselő: Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogy a családsegítőnek át kell
járni Kaskantyúra is?

Filus  Jánosné  jegyző: Igen.  A hatáskörük csökken,  sok feladatot  átvesz  a  járás,  ez  segítő
feladatot  takar  igazából.  Járáshoz  kerül  pl.  olyan  feladat  is,  amihez  szerintem  feltétlenül
szükséges lenne a helyismeret, ez nem tudom hogyan fog működni.

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:

75/2015.(X.29.)sz. határozat
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátása

HATÁROZAT

Tabdi  Község  Képviselő-testülete  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok
ellátásának  módját,  szervezeti  kereteit  felülvizsgálta  és  a  feladatellátást  2016.  január  1.
napjától az alábbiak szerint biztosítja:

A  Képviselő-testület  a  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően  a  Tabdi  Közös
Önkormányzati  Hivatalhoz  tartozó  településeken,  Tabdin  és  Kaskantyún,  család-  és
gyermekjóléti  szolgálatot  működtet  a  képesítési  követelményeknek  megfelelő1  fő  önálló
családgondozó foglalkoztatásával.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: november 30.

5.
Közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés megszűntetése, valamint viziközmű bérleti-

üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft-vel

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Ez a napirend már volt a testület előtt augusztusban, akkor nem
fogadta el a testület. Én továbbra sem javaslom a bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadását, a
megküldött tervezet szerint. Az elmaradt felújítási munkák értékére ígéretet tettek, hogy 10
éven belül  a  vízhálózat  felújítására  fordítják.  Ki fogja ezt  majd  eldönteni,  melyek azok a
feladatok,  amelyeket  korábban  kellett  volna  elvégezni  és  melyek  azok,  amik  újak?  Úgy
gondolom,  hogy  amit  a  település  lakosai  létrehoztak,  azt  nem lenne  szerencsés  csak  így
ingyenesen átadni. Bármilyen meghibásodás esetén a költségek az önkormányzatot terhelik,
erre külön el kell különíteni minden évben pénzösszeget. Nem a társulással van probléma,
hanem a rendszerrel. Amennyiben ismét elutasítja az önkormányzat a szerződés megkötését
az  Energetika  Hivatal  kötelezően  fog  kijelölni  szolgáltatót,  és  az  biztosan  a  Kiskunsági
Víziközmű-Szolgáltató Kft. lesz, de ki az, aki azt mondja, hogy ne próbáljunk mégis valamit
tenni,  hogy  ne  legyünk  ennyire  kiszolgáltatva.  Felelősséggel  szerintem  ezt  nem  lehet
felvállalni.  Kigyűjtöttünk néhány aggályos pontot a szerződésben,  melynek kapcsán írásos
állásfoglalást kérünk a Megyei Kormányhivataltól.

Kiss  Sándor  képviselő: Ezt  én  sem tudom támogatni,  ez  az  önkormányzatot  hátrányosan
érinti.

Fábián Sándor polgármester: A meghibásodások esetén az önkormányzatot terhelő költségeket
nem lehet a település lakosaira valamilyen új teherrel áthárítani. Ezt tudnák úgy üzemeltetni,
hogy fedezze  a  költségeket.  Alacsony vízdíj  mellett  sem volt  likvidálási  probléma,  ez jól
működött. Ez a jelenlegi centralizáció számunkra nem jó. Kiskunhalasnak több szavazati joga
van,  mint  a  többinek  együttvéve.  Érthető  természetesen  a  Kft.  érvelése  is,  de  nekünk  a
település érdekeit kell szem előtt tartani, és ezt a Kft-nek is meg kell értenie.

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 0 igen és 6 nem szavazattal a határozat-tervezetet nem fogadta el.

6.
Előlegfizetési szerződés a Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Kft-vel

(Írásos előterjesztés csatolva)
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Fábián Sándor polgármester: Feltételesen javaslom azt, ami az előterjesztésben szerepel. A
beruházás befejezéséhez lenne szüksége a vállalkozónak az előlegre. Csak akkor írom alá a
szerződést, amennyiben ez feltétlenül szükséges, amikor a támogató hatósággal a szerződés-
módosítás megtörténik.

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:

76/2015.(X.29.)sz. határozat
Előlegfizetési szerződés KEOP 4.10.0/F 
pályázat megvalósításához

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete
1. a  KEOP 4.10.0/F pályázat  sikeres megvalósításához a  határozat  melléklete  szerinti

szerződés alapján 25 000 000 Ft. előleget biztosít a  Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató
Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.) részére.

2. A  szerződésben  foglaltak  csak  a  támogatási  szerződés  és  ennek  megfelelően  a
kivitelezési szerződés módosítása után lép hatályba.

Felelős: polgármester
Határidő: szerződésmódosítás után azonnal

76/2015. (X.29.)sz. határozat melléklete

Szerződés

Előleg kifizetésére

amely létrejött egyrészt Tabdi Község Önkormányzata (adószám: 15724894-2-03, székhelye: 6224 Tabdi, 

Kossuth Lajos utca 9. képviselője: Fábián Sándor polgármester) (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészt

Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. adószám: 13396819-

2-13, képviselő: Nagy Ferenc ügyvezető) (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A szerződés Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2015.(X. 29.) számú Határozata alapján jött 

létre.

Az Önkormányzat a Kbt. III. része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban nyertes 

ajánlattevőnek választotta vállakozót 2015. április 3-án a KEOP 4.10.0/F pályázat keretében elnyert hőszigetelési

munkák és napelem rendszer kivitelezése Tabdi Község intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú munka
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elvégzésére. Az eljárást lezáró döntés napján az Önkormányzat és a Vállalkozó vállalkozási szerződést írtak alá 

fenti munkák elvégzésére.

A vállalkozási szerződést három alkalommal meghosszabbították a határidő tekintetében, legutóbb 2015. 

november 27-ei véghatáridőt határoztak meg, miután a vállalkozó előlegszámlája e szerződés aláírásának napjáig

sem került kifizetésre. A Vállalkozónak mindezek miatt likviditási gondjai támadtak, a munkaterületről levonult. 

Az Önkormányzat, hogy a munka a legutóbbi határidőmodosítás során megállapított 2015. november 27-éig 

feltétlenül befejeződjön előleget nyújt. A munkák határidőben történő befejezése elengedhetetlenül fontos, sem 

az óvodások, sem a művelődési házban, illetve az önkormányzat hivatalában dolgozók egészségét nem 

veszélyeztetheti egy téli időszakra félbemaradt fűtéskorszerűsítési, hőszigetelési munka. Az előleget az alábbi 

feltételekkel nyújtja az Önkormányzat:

1. Az Önkormányzat  25.000.0000 forint  (Huszonöt-millió forint) előleget  (továbbiakban:  Előleg) nyújt

vállakozónak, melynek kifizetése a szerződés aláírását követő napon megtörténik.

2. Vállalkozó vállalja, hogy a fent megjelölt vállalkozási szerződésben foglalt munkákat a pénz számlára

utalásának napján tovább folytatja, 2015. november 27-éig azt befejezi.

3. A Vállalkozó a  pénzt  csak  a  kivitelezési  munkákra,  azaz  a  felhasználandó  anyagokra,  munkabérre,

alvállalkozók kifizetésére költheti. 

4. Amennyiben vállalkozó az e szerződés 2. pontját és a 3. pontját megsérti súlyos szerződésszegésnek

minősül,  ebben  az  esetben  az  Előleget  egyösszegben  köteles  visszafizetni  a  jegybanki  alapkamat

duplájával növelt összegben. A kamat számításának kezdő napja e szerződés aláírása.

5. Amennyiben a Vállalkozó az e szerződés 2. pontjában foglaltakat teljesíti, abban az esetben csak az

Előleget kell visszafizetnie. 

6. Az Előleg visszafizetésének biztosítékául a felek a fent megjelölt projektben Vállalkozó által kiállított

1.  és  2.  részszámla  összegét  jelölik  meg.  A Vállalkozó  az  1.  részszámla  kiállításánál  az  előlegből

12.500.000 forintot,  azaz  (Tizenkettő-millió  ötszáz  forintot),  a  2.  részszámla  kiállításánál  köteles  a

fennmaradó 12.500.000 forintot, azaz (Tizenkettő-millió ötszáz forintot) levonni.

7.  Nagy  Ferenc  (ügyvezető,  mint  magánszemély)  (továbbiakban:  Kezes)  visszavonhatatlan  kézfizető

kezességet vállal az Előleg teljes összegének visszafizetésére. Kezes tisztában van milyen összegre és

milyen ügyben vállal kezességet. 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
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Tabdi, 2015. ______________

……………………………………….. ………………………………………..

ügyvezető Tabdi Község Önkormányzata

Fábián Sándor polgármester

pénzügyi ellenjegyző

………………………………….

Heibl Ferencné

Tanúk:

………………………………………….. ………….……………………………………

……………………………….………….. ………………….……………………………

…………………………………..……….. ………………………….……………………

7.
A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Társulási megállapodásának módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester:  Az  előterjesztés  tartalmazza  a  megállapodás  módosításának
okát. Van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel 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:

77/2015.(X.29.)sz. határozat
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának 
módosítása

HATÁROZAT 

Tabdi Község Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat-tervezet mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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77/2015(X.29.)sz. határozat melléklete

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító

Önkormányzati Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

(módosítás)

amely létrejött 

1. Akasztó Község Önkormányzata (székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 40.)
2. Csengőd Község Önkormányzata (székhelye: 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.)
3. Fülöpszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.)
4. Imrehegy Község Önkormányzata (székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11.)
5. Jakabszállás Község Önkormányzata (székhelye: Jakabszállás, Petőfi u. 14.)
6. Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.)
7. Kecel Város Önkormányzata (székhelye: 6237 Kecel, Fő tér 1.)
8. Kiskőrös Város Önkormányzata (székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)
9. Páhi Község Önkormányzata (székhelye: 6075 Páhi, Vasút u. 2.)
10. Soltszentimre Község Önkormányzata (székhelye: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.)
11. Tabdi Község Önkormányzata (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth utca 9.)
12. Tázlár Község Önkormányzata (székhelye: 6236 Tázlár, Templom köz 2.)
13. Császártöltés Község Önkormányzata (székhelye: 6239 Császártöltés, Keceli út 107.)
14. Soltvadkert Város Önkormányzata (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.)
15. Kunszállás Község Önkormányzata (székhelye: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.)

a továbbiakban Társulás Tagjai között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
I.

ELŐZMÉNYEK

A felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének k) pontja,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
87.§-a  alapján  megállapodtak  abban,  hogy  az  egységes,  lakosságbarát  díjpolitikán  alapuló  egészséges
ivóvízellátás (mint önkormányzati feladat-és hatáskör) biztosítása, célszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében
jogi személyiséggel rendelkező társulást, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást
(a továbbiakban: Társulás) hoznak létre.

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. A megállapodás V. fejezetének V.3. pontjában szereplő:

„A visszterhes  jogügylet  keretében  a  Társulás  a  tag  önkormányzatokra  ruházza  a  KEOP projekt  keretében
megvalósult vagyontárgyak tulajdonjogát, melyről számlát bocsát ki, ezzel egyidejűleg, pénzmozgással nem járó
pénzeszközátadással átadja a tag önkormányzatok részére a rájuk eső támogatást, illetve a tag önkormányzatok
által korábban megfizetett saját forrást.„

A tulajdon-átruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó pénzmozgással járó tételként rendezendő.

Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A  Társulás  a  tag  önkormányzatokra  ruházza  a  KEOP  projekt  keretében  megvalósult  vagyontárgyak
tulajdonjogát térítésmentesen,  mely a  a víziközmű-szolgáltatásról  szóló 2011. évi  CCIX. törvény  8.  § (3)
pontja értelmében az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. Az átadásról a felek
átadás-átvételi jegyzőkönyvet állítanak ki.

2. A megállapodás 4. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.
4, Felek egyebekben a megállapodást nem módosítják, annak rendelkezései hatályukban fennállnak.

Kiskőrös, 2015.……………hó ……..nap.
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Záradék:

Ezt a módosítást a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel
hozott  határozatukkal  elfogadták.  A módosított  Társulási  Megállapodás  hatályba  lépésének  időpontja  2015.
……………..…..hónap…nap

Kiskőrös, 2015. …………. hónap ……nap

…………………………..

Domonyi László
elnök

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

Kmft.

    Fábián Sándor  Filus Jánosné
      polgármester  jegyző
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jzk. 1. melléklete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2015. (XI.02.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
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. §

(1) Tabdi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  Önkormányzat)
vissza  nem  térítendő  természetbeni  támogatásként  tűzifát  biztosít  azon  Tabdi  állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, akinek
a) a háztartásában együtt  élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  150  %-át,  és  a  háztartás  tagjai
egyikének sincs vagyona, és 
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és
ott  bejelentett  lakóhellyel  rendelkezők  közösségét,  függetlenül  ezen  személyek  rokoni
kapcsolatától.  A háztartásban  együtt  élőnek  kell  tekinteni  azt  a  gyereket  is  –  a  teljes
ellátást  nyújtó bentlakásos  intézményben lévő kivételével  – aki  tanulmányai  folytatása
miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2.§

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) tekintet  nélkül annak természetbeni,  vagy pénzbeli  formában történő nyújtására
települési támogatásra jogosult, valamint

b) a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.
törvényben meghatározott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

3. §

(1) A tűzifa  támogatás  ugyanazon lakott  ingatlanra  csak egy jogosultnak állapítható  meg,
függetlenül  a  lakásban  élő  személyek  és  háztartások  számától.  Amennyiben  egy
ingatlanról  több  kérelem  érkezik,  az  elbírálás  a  kérelem  beérkezésének  sorrendjében
történik.

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



4. §

(1) A támogatás  megállapítására  irányuló  eljárás  e  rendelet  melléklete  szerinti  kérelemre
indul. A jogosultság megállapításához csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó
jövedelemigazolást, jövedelemnyilatkozatot.

(2) A kérelmeket 2015. november 23. napjától december 4. napjáig lehet benyújtani Tabdi
Község Önkormányzatához.

(3) A  kérelmeket  Tabdi  Község  Képviselő-testülete  Szociális  és  Ügyrendi  Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

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

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

(6) A Bizottság a rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget a jogosultak között egyenlő arányban
osztja el, azonban a kiosztott tűzifa mennyisége háztartásonként nem haladhatja meg az 5
m3-t. 

5.§

A  Bizottság  döntését  követő  15  munkanapon  belül  a  polgármester  gondoskodik  a
támogatásként megállapított tűzifa kiosztásáról.

6.§

A támogatás  kizárólagos  forrása  az  Önkormányzat  részére  megállapított  1 102  360,-  Ft.
támogatás és az Önkormányzat által biztosított 113.030,- Ft. önrész, összesen 1 215 390,-Ft. A
forrás  kimerülése  után  érkezett  kérelmeket  el  kell  utasítani  függetlenül  attól,  hogy
megfelelnek az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. április 1-én hatályát veszti.

Fábián Sándor Filus Jánosné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2015. november 2.

Filus Jánosné jegyző
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                                      1. melléklet a 16/2015. (XI.02.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM TŰZIFA VÁSÁRLÁSÁHOZ

Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani 
szíveskedjenek.

A kérelmező adatai:

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

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

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök:
aktív korúak ellátása, 
időskorúak járadéka, 
települési támogatás. 
Családomban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

Jövedelemnyilatkozat

A jövedelem
típusa

Kérelmező Házastárs
vagy élettárs

A közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Alkalmi munkavégzésből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatás

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátás
Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben igazolt
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal 
életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.

Tabdi, 2015. ………………………..
………………………………….

ügyfél
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