
      TABDI KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________
3/2020. sz. ülés 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2020. február 13-án a Tabdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Horváth-Hetényi 
Vivien, Kiss Gábor György, Kiss Sándor, Szkenderovits Lajosné, Szlama Edina képviselők,  
Filus Jánosné jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 
 
Bejelentetten távol maradt: - 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Picard Tünde művelődésszervezőt. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a kiküldött 
meghívó szerinti napirendet tárgyalják, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 
 
N A P I R E N D: 
 

1. A Faluház 2020. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása  
Előadó: művelődésszervező  
 

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeltének módosítása  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

3. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
  

4. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2020. évi költségvetéséről  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

5. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

6. Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

7. Fogorvosi megbízási szerződés megszüntetése 
Előadó: Fábián Sándor polgármester 
 

8. Kiskőrös-Tabdi kerékpárút létesítése, Tabdi község közigazgatási területén lévő 
ingatlanok telekalakítása  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 



9. Eb rendészeti telep 2020. évi önkormányzati hozzájárulásának elfogadása 
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

10. A polgármester 2020. évi szabadságának engedélyezése  
Előadó: Fábián Sándor polgármester  
 

11. Bejelentések, egyéb ügyek  
 

1. 
 

A Faluház 2020. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása 
 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: A 2020. évi terv elkészült, szeretném megkérdezni Tündit, hogy 
szóban kiegészítené-e az anyagot?  
 
Picard Tünde nem kívánta kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
 
Fábián Sándor polgármester: Mivel idén 70 éves a településünk, így jó néhány plusz 
rendezvényt tervezünk. Kérem a testület tagjait is, hogy ezekre az eseményekre mind több 
embert próbáljanak invitálni. 
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az 
írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.  

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2020.(II.13.).határozat 
A Faluház 2020. évi szolgáltatási 
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT  
 
Tabdi Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a 
Faluház 2020. évi szolgáltatási tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
(A napirend tárgyalását követően Picard Tünde a Képviselő-testületi ülésről távozott.) 

2. 
 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben leírásra került, hogy miért is volt szükség 
erre az utolsó módosításra. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 
 



Filus Jánosné jegyző: Leginkább az iparűzési adó növekedése miatt volt rá szükség, ami egy 
pozitív dolog. 
A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián 
Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet-tervezetet terjeszti a 
képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 
képező alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 

Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. 
 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve 
 
(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Ez egy kötelező napirend, melyről évente dönt a testület 
legkésőbb az évi költségvetési rendeletének elfogadásáig. Kérdés, hozzászólás van-e a 
képviselők részéről? 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2020.(II.13.)sz. határozat 
Saját bevételek és adósságot keletkeztető 
ügyletek középtávú terve 
 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 2021. 
év 

2022. 
év 

2023. 
év 

BEVÉTELEK    



Helyi adó 68 650 68 650 68 650 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 2 340 2 340 2 340 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés 
értékesítése 

0 0 0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Összesen: 70 990 70 990 70 990 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK    

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti 
adósságot keletkeztető ügylet értéke 

0 0 0 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
4. 
 

Rendelet Tabdi község önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 
 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Kiküldésre került az anyag, részletesen szerepel benne minden 
bevétel és kiadás, amit előreláthatólag a 2020-ban lesz. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése javaslata. 
 
Kiss Gábor György képviselő: Az orvosi műszerek nem szerepelnek a költségvetésben. 
 
Fábián Sándor polgármester: Ez azért történt, mert még nem tudunk pontos összeget az 
eszközökre. Amint tudunk már erről többet, akkor rendeletet módosítunk, a fedezet meg van 
rá. 
 
A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor 
polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet-tervezetet terjeszti a képviselő-
testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 
képező alábbi rendeletet alkotta: 
 



Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 

Tabdi község önkormányzata 2020. évi költségvetéséről  
 
 

5. 
 

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben felvezettük, hogy miért módosítanánk a 
rendeletet. Amikor a házi segítségnyújtást a Filadelfia Integrált Szociális Intézménytől 
átvettük, akkor úgy gondoltuk, hogy óránként 200 Ft legyen a szolgáltatás díja. Ez félig 
meddig ellenőrzésként, valamint azért döntöttünk így, hogy súlya is legyen, hogy valóban az 
vegye igénybe akinek erre szükséges van. A gondozók tájékoztatása alapján van olyan 
gondozottuk, akinek sok időre van szüksége viszont azt a díjat már nem tudná kifizetni. Ezért 
gondoltuk úgy, hogy a szolgáltatásnál ne legyen díjfizetés. 
Kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? 
 
A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor 
polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet-tervezetet terjeszti a képviselő-
testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 
képező alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 

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

 
6. 
 

Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: A közbeszerzési tervünk tartalmazza az iparterületet, valamint a 
közlekedésfejlesztést a település központjában. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 



9/2020.(II.13.) sz.határozat 
Az önkormányzat 2020. évi 
közbeszerzési terve 

 
HATÁROZAT  

 
Tabdi Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervét 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a határozat 
1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
hivatalos honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 
 
 



9/2020.(II.13.) sz. határozat 1. sz. melléklete 
TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
   6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 
2020. év 

 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Irányadó eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 

Az eljárás 
megindításának 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

Eljárás becsült értéke 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére 
I. Árubeszerzés  
II. Építési 

beruházás 
 

Iparterület kialakítása 
Tabdin 

nemzeti eljárásrend 115.§ (1) 2020. május 98.425.197,- Ft nem 

Tabdi Vasút u. – 
Kossuth Lajos u. – 
Dózsa György u. 
csomópont 
forgalomtechnikai 
átépítése. 

nemzeti eljárásrend 115.§ (1) 2020. február 29.526.384,- Ft nem 

III. Szolgáltatás 
megrendelés 

     

 
 
 
 
 
 



7. 
 

Fogorvosi megbízási szerződés megszüntetése 
 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Ez az első lépés. Az Utassy doktor úrral kötött szerződést 
megszüntetjük, ezt követően tudjuk az új orvossal megkötni az ellátásra a szerződést. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2020.(II.13.)sz. határozat 
Fogorvosi megbízási szerződés 
megszüntetése 
 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Utassy Béla fogorvossal a Tabdi, 
Kaskantyú és Páhi községekben – mint egy betegellátási körzetben – a fogorvosi alapellátás 
biztosítására 2000. október 1. napjától hatályos megbízási szerződést a fogorvos halála miatt 
2020. február 14-i hatállyal megszünteti. 
Felhatalmazza a polgármestert a működési engedéllyel kapcsolatos eljárás 
kezdeményezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

8. 
 

Kiskőrös-Tabdi kerékpárút létesítése, Tabdi község közigazgatási területén 
lévő ingatlanok telekalakítása 

 
(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: A képviselők előtt ismert a projekt, ennek megvalósulását már 
nagyon várjuk. Érint az építés önkormányzati ingatlanokat, ehhez kell a hozzájárulás. Kérdés, 
hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
Döntésből kizárt képviselők neve: - 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2020.(II.13.)sz. határozat 
Hozzájárulás kerékpárút hálózat 
fejlesztéshez, meghatalmazás 
földrendezéshez 
 

HATÁROZAT 
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. hozzájárul ahhoz, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata e határozat 2. pontjában 
meghatározott ingatlanrészeket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott 
településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kerékpárút  
kiépítése, kerékpáros közlekedés céljára a TOP-3.1.1-16-2017-00024 azonosító számú 
„Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között” című projekt keretében 
megvalósítsa, 

2. a kerékpárút nyomvonalának kialakítása érdekében egyetért a határozat 1 – 7 számú 
mellékletét lépező változási vázrajzokban foglaltak szerinti földrészletek 
megosztásával, 

3. meghatalmazza Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében Domonyi László 
polgármestert, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya előtt a telekalakítási eljárások lefolytatására, valamint a 
kapcsolódó jognyilatkozatot megtételére és annak aláírására, 

4. egyet ért azzal, hogy a telekalakítással összefüggő valamennyi költséget Kiskőrös 
Város Önkormányzata viselje. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

9. 
 

Ebrendészeti telep 2020. évi önkormányzati hozzájárulásának elfogadása 
 
(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Kistérségi feladat az ebrendészet. Az előterjesztés a hozzájárulás 
felemeléséről szól. Két tételből áll a hozzájárulás egy állandó díj, illetve a befogott állatok 
után fizetendő díj. A kistérségi ülésen többen azon mellett voltunk, hogy a fix költséget 
emeljük csak, de a javaslat mindkét tétel emelésére vonatkozik. Ez nem egy túl nagyarányú 
emelés. Az ebrendészeti telep jó gazda módjára kezeli a telepet, a költségeket megpróbálják 
leszorítani amennyire csak lehet. 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: 7 fő 
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Döntésből kizárt képviselők neve: - 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12 /2020.(II.13.)sz. határozat 
Eb rendészeti telep működéséhez 
önkormányzati hozzájárulás 
 

HATÁROZAT  
 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati kötelező 
állategészségügyi feladatokat ellátó keceli eb rendészeti telep működtetéséhez a 
lakosságszám arányos fix költséget 121 Ft/fő, a változó költséget 13 456 Ft/eb összegben 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

10. 
 

A polgármester 2020. évi szabadsásának engedélyezése 
 

(Írásos előterjesztés csatolva) 
 
Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés szerint kérem a szabadságom engedélyezését. 
 
Fábián Sándor polgármester bejelentette, hogy nem kíván a szavazáson részt venni, melyet a 
Képviselő-testület tudomásul vett. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az 
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: 
 
13/2020. (II.13.) sz. határozat 
Polgármester 2020. évi szabadságának  
engedélyezése 
 

HATÁROZAT 
 
Tabdi Község Képviselő-testülete Fábián Sándor polgármester kérésére, a polgármester 2020. 
évi szabadságának igénybevételét: április 14-től április 17-ig (4 nap), május 18-tól május 25-
ig (6 nap), július 20-tól július 31-ig (10 nap), augusztus 3-tól augusztus 7-ig (5 nap), október 
19-től október 22-ig (4 nap), november 9-től november 13-ig (5 nap), december 18-tól 
december 24-ig (5 nap) engedélyezi. 
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12.  
Bejelentések, egyéb ügyek 

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

Kmft. 
 
 
 

     Fábián Sándor Filus Jánosné 
 polgármester jegyző 
 



jzk 1. számú melléklete 
 

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
____/2020. (   ) önkormányzati rendelete 

 
Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Tabdi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1.§ A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetését  

a) bevételi fő összeget 595.347.681,- Ft-ban,  

b) kiadási fő összegét 544.756.711,- Ft-ban,  

c) működési cél tartalékát 50.590.970,- Ft-ban,  

d) hiányát 0,- Ft-ban 

e) állapítja meg.”  

2. § 
 

A R. 1- 3.melléklete helyébe e rendelet 1 -3. melléklete lép. A R. 6 – 7. melléklete helyébe e 
rendelet 5 – 6. melléklete lép. 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Fábián Sándor Filus Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2020. február 14. 
A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla  
 Filus Jánosné 
                jegyző 
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jzk 2. számú melléklete 
 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 

 
Tabdi község önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

 
Tabdi Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § 
 

A rendelet hatálya Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati 
fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki. 
 

2. Főösszegek 
2. § 

 
A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
bevételi főösszegét 487.805.706 Ft-ban, 

a) kiadási főösszegét
 471.042.446 Ft-ban, 

b) működési céltartalékát 16.763.260 Ft-ban, 
c) hiányát 0 Ft-ban 

állapítja meg. 
 

3. § 
 

(1) A Képviselő-testület a Tabdi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 
45.617.206Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 
41.329.544 Ft-ban állapítja meg. 
 
 

3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 
4. § 

 
(1) A 2. § a) és b) pontjában meghatározott 

a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 
a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. 
melléklet B) pontja 

b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 
helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és 
engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja 

tartalmazza. 
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(2) A Képviselő-testület 
a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) 

költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § d) pontjában jóváhagyott működési és 
felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet 

b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, 

c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 
számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 
7. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
4. Tartalékok 

5. § 
 

A 2. § c) pontjában meghatározott működési céltartalék a 2. melléklet A) pontjában 
jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott, év közben 
felmerülő kiadási többletének fedezetére szolgál. 

 
5. A hiány finanszírozása 

6. § 
 

(1) A Képviselő- testület a 2. § d) pontjában nem határozott meg hiányt. 
 
(2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi 
felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől 
magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges. 
 

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
7. § 

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

a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, 
értékpapírt értékesítsen. 

b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott 
előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat 
létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási 
előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a 
feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási 
előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésévelkiemelt előirányzatai között 
átcsoportosítson.  

 
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2020. 
december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül 
elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a 
legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. 
 

8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 
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 polgármester jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2020. február 14. 
A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 
Filus Jánosné jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jzk 3. számú melléklete 



 16 

 
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 92. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 14. 
§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 „(1a) A házi segítségnyújtás alapszolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja.” 

 
2.§ 

 
A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3.§ 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. február 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 
 Fábián Sándor Filus Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2020. február 14. 
 
Filus Jánosné jegyző 
 

1. melléklet a 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez 

 
ÉTKEZTETÉS  

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 
 

 A B 
1. Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

(általános forgalmi adóval) 
2. Az Szt. 62. §-a alapján nyújtott 

étkeztetés 
(helyben fogyasztás és elvitel esetén) 

730 Ft/ellátási nap 

 
 


