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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2008. március 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Március 7-én (pénteken) 19 órakor a művelődési házban 

 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT 
március 15-én (szombaton) 18 órakor Faddon a művelődési házban! 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-i megemlékezésre. 
Ünnepi beszédet mond: TÓTH FERENC országgyűlési képviselő 

Közreműködnek  
a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola tanulói. 

A megemlékezés előtt ugyanezen a napon 16 órakor a református templomban 
a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes hangversenye. 

 

 

 
 

az óvodások farsangi délutánjára, 
amelyet 2008. március 2-án 15-től 17 

óráig tartunk a Sportcsarnokban. 
ZENE TÁNC TOMBOLA 
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OKTATÁS 
 

Oktatási intézményünk örömei, gondjai 
 

A szeptemberi csengő hívó hangjára újra 
benépesülő falak között eredményes félévet 
zárt az intézményünk. 
A számvetés idején képet kapunk 
eredményeinkről, fejlesztendő területeinkről. 
Tanulólétszámunk 344 fő. Az első és 
harmadik évfolyamon, valamint a negyedik 
évfolyamon első félévkor szöveges 
értékelést kapnak a növendékek. Megszűnt a 
bukás. Gondot okoznak az első tanóráról 
történő öt-tízperces tanulói késések. Kérem 
az elkéső gyermekek szüleit, fordítsanak 
nagyobb gondot gyermekük időbeni iskolába 
indítására. Így elkerülhető a tanórai 
fegyelem megsértése. 
A képesség-kibontakoztató és integrációs, az 
etnikai és a JAM (vállalkozási ismereteket 
nyújtó), a gyermekek személyiségének 
fejlesztését szolgáló, bevezetett, idén 
működtetett programok jelentenek 
megújulást. Mindez többletmunkavégzés a 
pedagógusoknak az eddigi munkájuk 
mellett. 
A tagozatok közti munka összehangolására; 
az egységes követelmény szerinti oktatásra; 
a készségek, képességek fejlesztésére; a 
mérő feladatlapok megbízhatóságának 
felülvizsgálatára, a feltárt hiányok pótlására, 
az alacsony értékek okkeresésére, azok 
megszüntetésére; a szakrendszerű és nem 
szakrendszerű oktatás tervezésére; az óvodai 
iskolai átmenet, a beilleszkedés 
nehézségeinek csökkentésére; a módszertani 
kultúra és a szabadidős tevékenységek 
fejlesztésére szerveződött munkaközösségek 
tevékenysége sikerrel zárult. 
A pedagógusok által 90 órás szakmai 
továbbképzések idején elsajátított új 
tanulásszervezési módszerek elősegítik 
intézményünkben a szülők által ránk bízott 
gyermekek fejlesztését. A közeljövőben 
újabb segítség érkezik a pedagógusok 
részére: a 30 órás konfliktuskezelő képzés, 
ami a nehezen kezelhető, magatartászavaros 
tanulók fejlesztéséhez járul hozzá. A 

szakmai munka folyamatos fejlesztése a 
versenyeredményekben is jelentkezik. 
Hangsúlyt kap az integrációt megvalósító 
csoportbontás, a felzárkóztatás. Tehetséges 
tanulóink ösztönzésére több tantárgyat érintő 
helyi versenyt szervezünk. Bekapcsolódunk 
az országos levelező, körzeti versenyekbe és 
pályázatokba. 
A különböző rendtartó szabályok 
megerősítése és működtetése révén több 
osztály magatartása javult. A 
sportcsarnokban tartott folyamatos tanári 
ügyelet, valamint az egész intézmény 
területén a felnőtt ügyelet megkettőzése 
jelenti a rend és a fegyelem visszaállítását – 
ami ősszel három tanuló miatt felborult -, 
erősítését. A tanulmányi átlagok nem 
csökkentek a korábbiak alá. 
Hangsúlyosan kívánunk javítani tanulóink 
elbeszélő, magyarázó és dokumentum típusú 
szövegértési, logikai gondolkodási, 
tájékozódási, helyzet felismerési 
készségein. 
A közoktatás állandóan változó és változást, 
megújulást követelő világ. 
A törvényi változások sokasága teszi 
indokolttá intézményi dokumentumaink 
folyamatos átdolgozását. A pedagógusok 
nagy része bekapcsolódott ebbe a munkába. 
Idén 140-ről 153-ra emelkedett a szegedi 
Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola 
tanszakaira jelentkező tanulóink létszáma. 
Így a helyi szakköreinken túl minden 
tanulónak megadatik a benne rejlő művészi 
hajlam kiélésének lehetősége. 
Az idén megújult SZSZK vezetése során 
örvendetes a szülők iskolai élet iránti 
érdeklődése, amit a nyílt napok, a nyílt 
szakköri hét és a szülői értekezleteken való 
megnövekedett részvételi arány is jelez. A 
lelkes szülők szívesen társulnak a 
pedagógusokhoz a szabadidő szervezésekor, 
legyen az ifjúsági táncdélután, farsangi 
bálok vagy zenés- irodalmi műsorok. 
Odafigyelésüket, önzetlen segítségüket 

köszönjük. Biztató számunkra a szülői 
szervezet összefogása és egyetakarása 
gyermekeink jövőjét illetően. 
A tartalmas szabadidő szervezésében 
meghatározó szerepet betöltő DÖK a tavaly 
indított új tevékenységeit továbbra is ápolja, 
szervezi a diákközgyűlést, a farsangot, a 
mindenkori ünnepi alkalmakkor az iskola 
díszítését. 
Félévkor értékeljük a napi munkavégzést 
gátló néhány tanulónál jelentkező 
felszereléshiányt. Fodor József Képviselő Úr 
és a családsegítő szolgálat munkatársainak 
bevonásával kívántunk hatni a „feledékeny” 
gyermekekre és szüleikre, emlékeztetve 
tanulói és szülői kötelességük gyakorlására. 
Idén is szervezzük a balatonszepezdi 
táborozást, mely költségeinek 
csökkentéséhez járul hozzá a fenntartó 
önkormányzat. Folytatódik a két évvel 
korábban hagyományteremtő céllal indított 
erdélyi testvértelepülés csereüdülési 
program. A tartalmas időtöltés, a 
vendégszeretet magasiskolája, a 
vadromantikus táj és a történelmi- irodalmi 
emlékhelyek felkeresése nem hagyja 
érzelem nélkül a lelkeket. 
Kíváncsian és bizakodva nézünk 
intézményünket érintő – a gerjeni iskolával 
való társulás nyomán – várható változások 
elé. Fenntartó önkormányzatunk támogatását 
bírva egyetértésben készítjük elő a 
következő tanévet, amely több területen 
jelent megújulást, többek között: az 
intézményi biztonságot, a szakos ellátottság 
100%-át, a tehetséggondozás szakosodó 
(humán) voltát, stb. 
A szűkülő anyagi lehetőségekre való 
tekintettel kérem a tisztelt szülőket, a 
nagyközség lakóit, adójuk 1%-val 
szíveskedjenek támogatni a faddi 
intézményünkben tanuló gyermekeiket! 
A félévben elvégzett munkájáért minden 
kollégámnak köszönetet mondok. 
Fadd, 2008. február 12.    Bitay Éva igazgató 

 

Beszámoló az óvodai életről - Mi történt és mi várható…? 
 

Január utolsó és február első hetében mind a hét csoportban megtartottuk a szülői értekezletet., ahol részletes tájékoztatást kaptak az 
anyukák, apukák az első félév eredményeiről, valamint az előttünk álló hónapok várható eseményeiről. Örömmel nyugtáztuk, hogy a 
látogatottsága az értekezleteknek mindenhol meghaladta az 50%-ot. Ebből is kitűnik, hogy kíváncsiak a munkánkra, a gyerekek fejlődésére. 
Minden csoportban tájékoztattam a szülőket azokról a változásokról, melyek a jövőbeni óvodai életünk szerves részévé válnak. 
- az SZSZK értekezleten új elnököt választottunk. Kiss Csabának egyhangúlag szavaztunk bizalmat. Kinevezéséhez ezúton is gratulálok, 
munkájához igyekszünk maximális segítséget nyújtani az elkövetkezendő években. 
- örömmel számoltam be a szülőknek arról, hogy a „MICIMACKÓ” Alapítvány megkezdte működését.

Alapító tagok: Méthné Molnár Beáta, Gyuricza Éva, Kárász Andrea 
Kuratóriumi tagok: Herczig Gáborné, Schmidné Keserű Erzsébet, Kiss Csaba 
Az alapítvány célja: - kirándulásaink anyagi fedezetének biztosítása 

  - óvodai játékok (udvari, csoport szobai) vásárlása, felújítása 
  - rendezvényeink anyagi támogatása 

- IPR pályázaton 2.400.000 Ft-ot nyertünk, aminek felhasználásáról közösen határoztunk. (Három csoport új székeket, asztalokat kap, ezek 
leszállítása már megtörtént. A fennmaradó összeget a tornaszoba eszközeinek fejlesztésére fordítjuk – bordásfal, zsámoly, tükör…) 
- az értekezleten és itt is kihasználom az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmet a közelgő Jótékonysági Bálra, valamint a gyerekek 
jelmezes felvonulására. 
Bízom abban, hogy új érdeklődőkkel is találkozunk mindkét rendezvényünkön. 
A közös beszélgetés, a felhőtlen szórakozás is lehetőséget nyújt a szülők, gyermekek és óvodai dolgozók kapcsolatának elmélyítésére. 

Schmidné Keserű Erzsébet óvoda vezető 
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CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 
 

Boróka hírek 
 

A Boróka Ének és Néptánc Egyesület sikeres, 
eredményes évet zárt. Fellépéseink száma elérte a 22 
alkalmat. Ezek részint a helyi egyházak rendezvényei, 
részint a helyi művelődési ház programjaiban való 

részvétel, önálló estek és vidéki fellépések voltak. 
Szeptember 9-én, a „Templom napja” rendezvényen 
énekkarunk szerepelt, a délutáni programban pedig a 
tánccsoport lépett színpadra. 
A szüreti délutánon a menettáncot valamennyi 
táncosunk ropta, az énekkar pedig vidám énekével 
járult hozzá a jó hangulathoz. 
Október 7-én az időseket köszöntő műsorban fellépett 
az énekkar és a tánccsoport is, amit a megjelentek 
nagy szeretettel fogadtak. 
Hosszú, alapos felkészülés előzte meg a Kodály-
emlékműsort, melyre november 10-én került sor a 
művelődési házban. E műsor aktív szereplői a 
tánccsoport tagjai voltak, valamint a hőgyészi Bartók 
Béla népdalkör, Baán István vezetésével. 
 Az énekkar tagjai készítették a díszleteket, a ruhákat. 
A sminkek, frizurák is az ő kezüket dicsérik.  

A hőgyészi Bartók Béla népdalkör meghívására Hőgyészre látogattunk, s ott 
is előadtuk Kodály daljátékát, a Háry Jánost. 
Szintén egész estét betöltő rendezvényünk volt az adventi műsorunk. A 
szeretet ünnepére való lelki felkészülést segítette a sok gyönyörű karácsonyi 
vers, próza és ének, amelyet az énekkar mellett vendégszereplők is segítettek 
hangszeres játékukkal. E műsort elsőként Gerjenben a katolikus templomban 
mutattuk be. 
Tánccsoportunk vendégként Alsónyéken, Mözsön és Fácánkertben szerepelt. 

 
A Boróka énekkara az adventi műsorban 

 
A katolikus egyház éjféli miséjén már több éven keresztül fellép az énekkar. 
Ebben az évben is eleget tettünk a meghívásnak.  
Valamennyi rendezvényt Koleszár Istvánné állította össze és rendezte. A 
tánccsoport fellépéseire való felkészülést Molnár Gábor vezette. 
A 2008-as év a tánccsoport részére igen örvendetesen indult, mivel új 
táncoktató kezdte meg a csoport felkészítését. A csoport létszáma 26-ra 
emelkedett. Az első próbák szervezetten, a táncosok részéről aktívan, 
fegyelmezetten és nagyon jó hangulatban zajlottak. 
Énekkarunk a január hónapot pihenésre használta fel. 
                                                                                              Ádám Imréné titkár

 

Központosított morgolódások - avagy üröm az örömben 
 

 
őszére elkészült falunk 
központjának felújítása. 

Nem kevés pénzbe került, aminek nagy 
részére pályázat útján tett szert a község, a 
hiányzó részt pedig a költségvetésből 
fedezte. A tervezésben is falunk alkotó 
elméi vettek részt. Megtörtént a központ 
útjainak átépítése, felújítása, parkolókat 
alakítottak ki, rendezték a buszmegállót, a 
szentháromság körüli területet, a Mátyás 
király utca templomig terjedő szakaszát. 
Ősszel mindnyájan láthattuk, szorgos 
kezek miként varázsolnak parkot az út 
menti kopár területekből. Füvesítettek, 
fákat, cserjéket, évelő virágokat ültettek. 
Mindez majd akkor lesz igazán látványos, 
amikor kitavaszodik, minden kizöldül, 
kivirágzik. Nagyon sokan dolgoztak, tettek 
azért, hogy mi szebb környezetben éljünk, 
és aki idelátogat turistaként, vagy csak 
átutazik a falun, jó érzéssel menjen tovább, 
és vigye jó hírünket a világba. Eddig az 
öröm, amire a címben utaltam.  

És most jön az üröm. Sajnos, sokan nem 
tudnak, vagy nem akarnak vigyázni arra, 
ami közös tulajdonunk. Csak félve merek 
arra gondolni, hogy otthon, a saját 
tulajdonukkal sem bánnak különben. Mert 
már most, néhány hét elteltével a rongálás 
nyomait fedezhetjük fel, ha körülnézünk a 
központban. Az újonnan felszerelt utcai 
szeméttárolók letörve éktelenkednek a 
járdák mellett. A friss füvesítésen kocsi 
kerekének durva nyoma. Ősszel, nem 
sokkal a kiültetés után a parkosítás 
megtervezője és irányítója már szomorúan 
hozta egyik reggel az első áldozatát – egy 
kihúzott évelő virágot - a vandál kezeknek. 
Valószínű, hogy csak a fagyok beállta 
mentette meg a többi növényt. De nem 
kímélik az épületeket sem az „erős 
emberek”. A művelődési ház üveg 
ajtajának vastag üvegét törték be egyik 
szombat éjszaka a mulatozásból hazatérő, 
magukkal nem bírók, majd tetézték 
örömüket azzal, hogy a ház kukáit is 
kiborogatták.  

A falu utcáin két éve szeméttárolókat 
szereltek fel, azokból már csak elvétve 
található, legtöbbjük letörve, kidöntve. Az 
utcákon pedig eldobálva a szemét, ami 
sokaknak nem bántja a szemét. (A 
határbéli utakról már nem is beszélve.) 
Igaz, a csokipapírt, zsebkendőt zsebre is 
lehetne tenni, nem ott, ahol épp 
elhasználódott, eldobni. Úgy látszik, 
ennyire még nem vagyunk Európában. 
Mennyivel szebb lenne, ha az utcákon a 
házak előtt a szemét helyett virágok 
díszlenének, mint már láttam számos 
községben, városban. Nálunk még azokat a 
virágtárolókat is feldöntik, amit néhány 
lelkes, szépet szerető tulajdonos ápolgatna. 
Miért nem tudunk vigyázni arra, amit 
nekünk csináltak? Miért tesszük tönkre 
azt, ami a mi pénzünkből készül el, 
nekünk?! Igaz, sok mindenben nem tudunk 
összefogni, de legalább itt, ebben 
elkezdhetnénk. A saját tisztább, szebb, 
egészségesebb környezetünkért. 
Magunkért, egymásért.     Kovácsné H. T. 
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CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 
 

A Kert klub Budapesten 
A művelődési házban évek óta működő Kert klub lelkes csapata az idei év munkáját 2008. január 26-án egy kirándulással 
kezdte. 
A HUNGEXPO területén rendezték meg az Agro+Mashexpo 26. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítását, melyet 

kertészeti, szőlészeti és pincészeti bemutatóval színesítettek. Itt 
megismerhettük a legújabb mezőgazdasági erő- és munkagépeket, a 
legnagyobb góliátoktól a házi kertekben is használható hobby 
felszerelésekig. Hasznos információkat kaphattunk az alkalmazható 
techológiai újdonságokról. Alkalmunk volt vásárolni is néhány kisebb, 
hasznos felszerelést a kiskerti munkákhoz. Az egész napi sétától 
fáradtan, de tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza. 
A tavaszi munkák megkezdése előtt szeretnénk ismereteinket bővíteni a 
klubfoglalkozásra meghívott előadók segítségével. Nem maradhat el a 
hagyományos tavaszi metszésbemutató sem, ha az időjárás is úgy 
akarja. Itt azon túl, hogy felfrissítjük a szőlő és a gyümölcsfák 
metszésével kapcsolatos ismereteinket, megnézzük egymás ültetvényeit, 
megkóstolgatjuk egymás borait is. 
A borok hivatalos megmérettetésére aztán a borversenyen kerül sor. Itt a 

gazdák által behozott bormintákat hivatásos borászok minősítik. Az értékelésen túl tanácsokat is kapnak a gazdák, mi módon 
tudnák még jobbá tenni boraikat. 
Foglakozásainkra a régi tagokon kívül szeretettel várunk minden új érdeklődőt is. Az összejövetelek időpontjairól és témáiról a 
művelődési házban szívesen adunk felvilágosítást.                                                                                                        Vezetőség 
 
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége - Összegzés az elmúlt évről 
Tartalmas és mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. 
Az önkormányzat egy külön termet biztosított a számunkra, amelyet már be is 
tölti a pályázaton nyert bútor. A nyugdíjasok is kipótolták a berendezést egy-
egy fotellel, szőnyeggel. Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkormányzat 
vezetőségének, dolgozóinak segítségét. 
Az elmúlt évben is nagy gondot fordítottunk az egészség megóvására. Ezt 
szolgálja többek között a különböző gépek, teák, és krémek bemutatása. 
Minden héten szerda este tornára várta és várja a nyugdíjasokat Tóth Zita. A 
gyógyfürdőket is rendszeresen látogatjuk. Így már visszatérő ismerősként 
köszöntöttük Harkány, Gunaras, Igal, Mórahalom és Kiskunmajsa melegvizű 
medencéit. 
Szívesen megyünk minden évben Kecelre, ahol megtekintjük a virágkiállítást 

és vásárt. De jártunk Kiskőrösön is. Itt a város nevezetes épületeit, Petőfi 
szülőházát, a szlovák tájházat tekintettük meg. Ellátogattunk egy pincészetbe, ahol 
megízleltük a finom borokat.  
Minden évben megyünk Pécsre is, ahol fő célunk egy színházi előadás 
megtekintése, de a városban is szétnézünk. 
Író-olvasó találkozót is szervezünk. A múlt évben Darvas Ferenc író, költő volt a 
vendégünk. 
Jó a kapcsolatunk más szervezetekkel, csoportokkal. Így vettünk részt a Dombori 
majálison, a falunapon (itt 80 főre főztünk), az elszármazottak találkozóján, az 
óvoda bálján, disznótoron, az öregek napján (Szekszárdon is). 
A gyermeknapon palacsintával kedveskedtünk az óvodás gyerekeknek és az 
óvónőknek. 
Az évet a nőnappal kezdjük és a karácsonyi ünnepséggel zárjuk. Így volt ez az 

elmúlt évben is. Ez a két esemény még jobban összekovácsolja a tagságot és további munkára ösztönzi a vezetőséget. 
Az előttünk álló év programjaihoz is kívánok mindenkinek jó egészséget, aktív részvételt.                     Schiffler Györgyné elnök 
 

E-Magyarország Pont  – E-tanácsadás a református parókián 
Az információs és kommunikációs technikai eszközök használatának szükséglete mind erőteljesebben tör be mindennapi 
életünkbe. Az idő előrehaladtával az ehhez szükséges ismeretek hiánya egyre erőteljesebben jelentkezik. Elektronikus 
ügyintézés az Interneten: állami és kormányzati portálokkal való kapcsolattartás, adó- és társadalombiztosítási ügyintézés, 
banki szolgáltatások. Mindez nem ördöngösség, de a legtöbb ember számára ma még ismeretlen terület. 
Az un. „digitális írástudatlanság” felszámolására indult a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán az e-
tanácsadó képzés, ahol a felsorolt műveletek alkalmazását oktatták. Jómagam is részeltettem ebben az oktatásban, majd 
sikeresen levizsgáztam e témából. 
Ezért felajánlom segítségemet annak, akit már gyötör az ismeret hiánya –e tárgykörben. 
Bereczkiné Vígh Ibolya          Fadd, Alvég u. 11.            Tel.: 74-447-785            Mobil: 06-20-268-3411  
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Tanítások hitről és szeretetről 
 

Rendhagyó tanórán vehettek 
részt azok, akik 2007. november 
21-én eljöttek a református 
templomba, dr. Papp Lajos 
előadására. Tanított történelmet, 
irodalmat, hittant, biológiát, 
földrajzot és egy kis 
gasztronómiát. Az előadó 
karizmatikus személyisége volt a 
biztosíték arra, hogy egy 
pillanatig se unatkozzon senki. 

Nekünk, Kárpát-medence magyarjainak időnként szükségünk van 
arra, hogy valaki felrázzon minket, megmondja, miért lehetünk 
büszkék magunkra, hogyan kell élnünk, hogy fennmaradjunk. 
Tanításának lényege: 
1. Magyarok már több ezer éve élnek a Kárpát-medencében. 
Ennek több bizonyítéka is van. A tatárlaki agyagkorongokon 
magyar rovásírással írott szövegeket találtak. Emellett honfoglalás 
szavunk a nyelvújítás korából való, előtte hazatérésnek hívták a 
magyarok.  
2. Nagy kegyelem, hogy mi ide születtünk, és magyar az 
anyanyelvünk. Mi vagyunk a világ leggazdagabb nemzete. 
Egymilliárd embernek elegendő ivóvíz fekszik alattunk, és nem 
tudjuk értékelni, pedig nemsokára annál lesz a hatalom, akinek 
ivóvize van. És mi pazaroljuk, nemcsak fürdünk benne, de még a 
vécénket is azzal húzzuk le. 
3. Vissza kell találni az ősi dolgainkhoz. A mi sejtjeink azokat az 
élelmiszereket szokták meg, amit itt termeltek. A vezető halálok ma 
már nem a szív- és érrendszeri megbetegedés, hanem a rák, főként a 
májrák. Amíg sóval tartósítottak a parasztemberek, nem volt semmi 
baj, hisz a nátrium és a klór minden sejt alkotóeleme. Most nátrium-
benzoátot használnak, ez egy olyan aromás vegyület, amit a máj 
méregtelenít. Minden tartósított élelmiszer a májat terheli. És egy 
elrettentő példa: Egy Amerikában feltárt temetőben nem volt 
különbség a 30 éve és a 2 napja eltemetett csontváz között, mert a 
tartósítószerek még a bomlást is megakadályozzák. Ezzel szemben 
ősi értékeink fontosságát bizonyítja az is, hogy a szürkemarhát, 
mint tipikus magyar állatot nem lehet kergemarha-kórral 
megfertőzni, mert más a genetikai állománya, mint a többi 
szarvasmarhának. 
4. Teremteni csak a Jóistennek szabad.  Az emberek 
megpróbálnak Istenné lenni, klónoznak, de csak szenvedő lényeket 
tudnak létrehozni.  
5. A Föld összes férfi lakója egy embertől származik. 
Genetikusok bizonyították ezt 10 évvel ezelőtt. A közös őst 

nevezhetjük akár Ádámnak is. Ebből is látszik, hogy a Biblia: a 
tudomány hatalmas szelete. 
6. Az isteni törvényeket be kell tartani. Mózes egyik kőtáblája az 
isteni parancsokat tartalmazza, a másik az emberi-etikai 
törvényeket. Minden világrend megdől, ha az erkölcs megdől. Most 
Mammon-imádás van, az erkölcsi értékek sárba taposása. 
7. A krisztusi tanítás egyik legnehezebben betartható pontja: 
szeresd ellenségeidet. Az egyistenhitű vallások mindegyike tanítja: 
szeresd felebarátodat, testvéredet. De csak a keresztény vallás 
parancsolja az ellenfél szeretetét. Mi a krisztusi szeretet? Miben 
különbözik attól, amit mi szeretetnek gondolunk? A szerelem 
biokémia. Az anyai szeretet az ösztön parancsa: a gyermeket 
szeretni kell. De ahhoz már parancsot kell adni, hogy az idős 
szülővel hogyan kell bánni. Ez nem szegénység és gazdagság 
kérdése. Mi menekülni akarunk a felelősség, a munka, az áldozat, a 
szenvedés elől.  Papp professzor saját példáján mutatta be, hogy 
mennyivel több lehet az ember, ha idős szülőjét elkíséri a halálig. 
Édesanyjától azt kapta, hogy a gyermeki szeretet akár hónapokkal 
képes meghosszabbítani egy haldokló életét. Édesapja pedig úgy 
ment el, hogy visszaadta a fiának azt a napi másfél órát, amit vele 
töltött, hogy magára fordíthassa. Ő pedig megfogadta, hogy ezt a 
közösségnek adja ezután. 
8. A legnagyobb bűnöket mulasztással lehet elkövetni. Isten 
mindenkinek adott képességet, ezért mindenkinek egyedüli 
felelőssége, hogy használja-e, amit kapott. Mindig meg kell 
kérdezni magunktól: Megtettem-e mindent, amit a Jóisten tőlem 
akart? Önmagunkat és az Istent nem lehet becsapni. Az isteni 
törvényeket ne engedjük relativizálni, viszonylagossá tenni. Egy 
országnak csak erkölcsös vezetői lehetnek. 
9. Senki ne akarjon a keresztjén könnyíteni. Itt elmesélt egy 
történetet, amelynek az volt a lényege, hogy hiába fűrészelünk le a 
nekünk kimért keresztből, hogy könnyítsünk a terhünkön, mert így 
nem tudunk célhoz érni. Idegen ember keresztje pedig nem segít át 
az akadályokon. Isten mindenkinek adott keresztet, de adott hozzá 
erőt is, hogy elviseljük azt. 
10. Az ember feladata: sugározni. Nem tükrözni kell, mert akkor, 
ha rosszat kapunk, azt adjuk vissza. Sugározni kell, jót és meleget. 
Hamvas Béla szavaival bocsátott útjára minket: „A boldogságot 
csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki 
másnak is ad belőle. (…) Elbocsátalak téged is, mint mindenkit, 
felelős vagy minden emberért, aki veled él, el kell számolnod 
minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit 
magadba zártál, s minden boldog pillanattal, amit magadnak 
tartottál meg”.     
    Dudai Gabriella 

 

Ökumenikus imahét Faddon 
Január 20-27 között estéről estére egybegyűltünk Fadd keresztény 
lakói: sorrendben a református, a katolikus, majd a baptista 
gyülekezetben, egy testvérként közösen imádkozni. 
Bagi Sándor római katolikus esperes az első napon, Papp Barnabás 
baptista lelkipásztor a második napon azt hangsúlyozta, miért és 
hogyan kell hálásnak lennünk mindenért. A harmadik napon 
Bereczki Zoltán református lelkész a szívek megtéréséért mondott 
imádságról, a negyedik napon Deméné Miksa Zsuzsanna ny. 
református lelkipásztor a türelem gyümölcseiről tanított. Deme 
Bertalan ny. református esperes igeszolgálatának üzenete: a 
kegyelemért mondott imádság megelőzi az Istennel való együtt 
munkálkodást, záró szolgálatában Szalai Lajos ny. református 
lelkipásztor azt fejtegette, hogy mindnyájan egyek csak úgy 
lehetünk, ha egymással békességben élünk. 
A keresztény egységért tartott imahétről örömmel és hálával 
beszélhetünk, itt Faddon is évtizedes hagyomány az imahét 
megtartása minden év január végén. 
Azért, hogy gyakrabban találkozzunk, egymást erősíteni hitünkben 
és együtt egy akarattal imádkozzunk Fadd minden egyes lakójának 
lelki megbékéléséért az Istennel, megállapodtunk abban a három 
felekezet tagjai, hogy minden hónap első csütörtökjén délután 5 

órakor közös imaórát tartunk. A helyszín, hasonlóképpen az imaheti 
helyszínekhez, felváltva a három gyülekezet lesz. 
Ez az év a Biblia éve. A Bibliából tudhatjuk meg Isten akaratát. Pál 
apostol a Thessalonikabeliekhez írott első levél 5.15-ben így tanít: 
„Senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem mindenkor a jóra 
igyekezzetek egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, 
szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok! Ez az Isten 
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 
Az első ökomenikus imahetet 100 évvel ezelőtt 1908. január 18-25-
ig Paul Wattson atya, anglikán lelkész kezdeményezésére tartották. 
Pontosan 60 éve annak, hogy évről évre a világ egyházai és 
gyülekezetei egységes segédanyagot kapnak az Egyházak 
Világtanácsától az imahét világméretű megünnepléséhez. 
Az ünneplés az egységet, a békességet hivatott szolgálni, amely 
egység azonban nem korlátozódik tanbeli megegyezésekre és formai 
állításokra, hanem konkrét cselekedeteket jelent, amelyek a 
Krisztusban való egységet és az egymással való közösséget fejezik 
ki és építik fel. 

Bereczki Zoltán 
református lelkipásztor 



FADDI HÍREK 2008. MÁRCIUS 

6 

 

KÖZÉRDEKŰ  INFORMÁCIÓK 
 

Tisztelt Faddi Lakosok! 
Az utóbbi időben országosan megszaporodott házbetörések és 
besurranások megelőzésére az alábbi felhívást tesszük közzé.  
Az önkormányzat általában nem ad ki engedélyt az utcai 
árusoknak és házalóknak. Az ilyen módon árult árucikkek 
kétes eredetűek, gyenge minőségűek, és esetleg 
bűncselekményből származhatnak.   
Az utcai vagy házaló árusítás alkalmával a bűnözők felmérik 
a helyszínt, szemrevételezik a terepet.  
Mit tegyünk ilyen esetben?  
Ne vásároljunk árut utcai árusoktól, házalóktól, és ne 
engedjük be az udvarunkba, házunkba idegen személyeket.  
Milyen a megjelenési formája?  
Általában vizet kérnek, autó meghibásodására hivatkoznak, 
WC-t keresnek, vagy régi bútort, tollat. Ne engedjük be 
őket, és ne dőljünk be ezeknek a trükköknek. Általában 
egy személy leköti a figyelmet, a többi meg kirámolja a házat, 
értékek után kutatva.  

- Lehetőség szerint tartsa mindig zárva házának ajtaját!  
- Ha egyedül van, soha ne nyisson ajtót ismeretlennek!  
- Soha ne rejtse kulcsait lábtörlő alá, vagy a 
villanyórához!  
A megjelenő idegen autók rendszámát, színét, típusát 
jegyezzék fel, és a 107 -es, ingyenes számon a rendőrségi 
ügyeletet értesítsék. A körzeti rendőrnek, polgárőröknek 
adják át ezeket a rendszámokat és észrevételeket. Általában a 
lakosság elöregedett. Sok az idős és egyedülálló személy.  
Fokozottan figyeljünk rájuk és egymásra!  
A legnagyobb bűnmegelőző maga a lakosság, aki bezárja 
értékeit, és nem hagyja hivalkodóan elől! 
A lakásbesurranások elkövetési ideje főleg 8 órától 16 óráig 
terjedő időszak.  
Óvjuk és segítsük egymást!  
Télen gyakoriak a füstölő feltörések. Bármilyen időszakra 
is hagyják magára a füstölőt, mindig zárják be.  

 

KÉKHÍREK 
Fadd és vonzáskörzete bűnügyileg 
változóan fertőzöttnek minősíthető. 
Az esetek 2/3 részét kisebb súlyú 
vagyonelleni cselekmények teszik 
ki, súlyosabb megítélésű 
bűncselekmények ritkán fordulnak 
elő. Említést érdemel Dombori és 
Volent-öböl, mint üdülőhely és 
horgászparadicsom, mely 

idegenforgalomi tevékenységgel és 
speciális rendőri feladatokkal jár. 
A körzeti megbízottak fogadó órát 
tartanak minden hétfőn a helyi kmb-
s irodában. (Polgármesteri Hivatal 
hátsó épülete, Fadd, Dózsa Gy. u. 
12.) 
Körzeti megbízottak neve: 
Gyöngyösi József, Losonczy Imre 

Cím: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 
Postacím: 
7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 10. 
 

Telefon: +36 74/447-713 
Telefax: +36 74/540-016 
 

Fogadó óra: 
Hétfőnként 16.00 – 18.00 

 

Értesítés 
A Faddi Földtulajdonosi Közösség közös 
képviselője ezúton értesíti mindazon 
magánszemély eket és gazdálkodókat, akik a 
Faddi 17-451010-141  kódszámú vadászterületen 
földtulajdonnal rendelkeznek, hogy  a vadászati 
jog 2007. évi haszonbérleti díjának 
elszámolására és kifizetésére kerül sor. 
Hely e: Fadd, Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Ideje: 2008. február 25. (hétfő) 8 órától 12 óráig 
Az elszámolás megkönny ítése érdekében 
mindenki hozza magával: 
- a földtulajdont igazoló okmány  másolatát, 
- személy i igazolványát, 
- adóazonosító jelét. 
A haszonbérleti díjak elszámolásával 
kapcsolatban felvilágosítást ad: Szalai 
András  
7133 Tolna, Móra F. u. 5., Tel.: 30-3510-147 
 
2008. február 8. 
 

Tisztelettel: 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ 
DR. KOVÁCS GÉZA 

IVARTALANÍTÁSI  AKCIÓ 
Cicák  nőstény     7.500 Ft 
  Kandúr      5.000 Ft 
Kutyák  szuka     15.000 Ft 
  Kan     10.000 Ft 
Tel.: 440-115 vagy 20-33-11-369 
7133 Tolna, Kinizsi u. 29. 

Rendel: hétfőtől péntekig 9-10 és 17-19 óráig 
         szombaton 10-11 óra között 

VÉRADÁS 
2008. március 6-án 

(csütörtökön) a 
művelődési házban! 
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FADDI ROMA KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi beszámolója 
Tisztelt faddi roma közösség! 
Ezúton szeretném tájékoztatni a közösséget 
az idei év eredményeiről. 
Március hónapban munkaértekezletet 
tartottunk a kisebbségi önkormányzat 
ügyeleti rendszerének fenntartása ügyében. 
Június végéig tartottuk is hétfő, szerda 
napokon felváltva. Erről vezettünk 
dokumentációt. Arra a megállapításra 
jutottunk, hogy az emberek nem szokták 
meg, hogy van hova leülni és van kinek 
elmondani, ha gondjuk, bajuk van. 
Megjegyzem, hogy vannak olyan esetek, 
amiben sajnos mi sem tudunk segíteni. 
Továbbra is maradt az a rendszer, hogy az 
utcán, a lakásomon szólítanak meg 
panaszaikkal, ügyes-bajos dolgaikkal. A 
közösségünk érdekében e tevékenységünket 
2008-as évben is fenntartjuk és várjuk a 
cigány embereket. 
Áprilisban a Roma Ki mit tud vetélkedőre 
készültünk. A szekszárdi Bezerédj Pál 
Általános Iskolában már 6 éve rendezik meg 
ezt a jeles eseményt. 
 Mi is elkezdtük a felkészülést. Külön 
köszönöm Fülöpné Zemkó Máriának, hogy a 
faddi művelődési házban helyet kaptak a 
versenyre készülő nebulók. Köszönjük a 

technikai felszerelést és a türelmet, hiszen 
volt időszak, amikor 50 gyermek táncolt. 
 A versenyre 18-an mentünk, 15 
gyermekkel.  Rajtam kívül a két kísérőnek, 
Szűcsné Tarjányi Szilviának és Bogdán 
Györgynek ezúton szeretném megköszönni 
munkájukat és segítségüket. 
Csoportunkon belül 3 tánccsoport lépett fel, 
valamint egyéni táncosok és párosok, de volt 
versmondó is. Hangulatosan zajlott le a 
rendezvény a szekszárdi Sportcsarnokban, 
ahol bőven elfértünk. Nagyon nagy volt az 
érdeklődés, a csoportos tánckategóriában a 
faddi roma tánccsoport I. különdíjat kapott. 
A Roma Ki mit tud versenyen részvevő 
diákok elismerést kaptak az iskolától is. 
A tanévzáró ünnepségen és azt megelőző 
ballagási rendezvényen azon diákokat 
jutalmaztuk, akik kiemelkedő tanulmá-
nyaikkal, sporteredményükkel, aktív 
közösségi munkával büszkélkedhetnek. A 
szülők megköszönték ajándékainkat, pozitív 
visszajelzés érkezett. 
A szeptemberi hónapban kiírásra került a 
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 
(MACIKA) tanulmányi ösztöndíj pályázata. 
Faddról a cigány közösségünk tanuló diákjai 
közül összességében 30-an pályáztak. Tudni 

kell azt, hogy a pályázati feltételek az előző 
évekhez képest szigorúbbak voltak az idei 
évben. 
November 23-án megrendezésre került a 
Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat éves 
Közmeghallgatása. 
Sajnálatos módon általam nem látott és nem 
várt eseményekből kifolyólag a vártnál 
hamarabb be kellett zárnom az ülést. Nem 
kívánom részletezni a fenti okokat. 
Azt követő héten a cigány közösségünk 
megkeresésére tartottunk egy falufórumot, 
ahol a felmerülő kérdésekre, problémákra 
megpróbált válaszolni, illetve válaszolt a 
falu vezetősége. Úgy gondolom, hogy a 
felhevült történések ellenére a cigány 
emberek kulturáltan és türelmesen hallgatták 
meg egymást. 
A magam részéről szeretném megjegyezni a 
cigány közösségünknek, hogy az 
elkövetkezendő időben eredményt csak 
akkor tudunk elérni, hogyha összefogunk, és 
a problémákat feltárjuk, és beszélünk róla. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat csak 
akkor tud képviselni, ha összetartunk.  
 
                                   Bolgár Sándor elnök 

 

Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat-2008. évi munkaterve 
 (előirányzott programok) 
Kötelező évi négy alkalommal rendes 
testületi ülések. 
1. Január 31-én 
2. Február 14-én 
3. Június 12-én 

Július: lakossági közmeghallgatás 
4. Szeptember 18-án 
5. November20-án 
6. December 18-án 
-Idei évben szeretnénk bevezetni egy új 
szolgáltatást, elsősorban roma emberek és 
természetesen a nem romák számára, hogy 
adminisztrációs, tanácsadásban segítség-
nyújtást adunk. A FRKÖ ez évben továbbra 
is fent tartja a kisebbségek számára (roma) a 
képviseletek ellátását. 
-Ebben az évben elsődleges főbb feladataink 
keresni a faddi civil szerevezettekkel, 
valamint a helyi települési önkormányzattal a 
közös kapcsolatokat, kapcsolatok kiépítését. 
-A faddi közéletben közvetve és közvetlenül 
részt venni, a falu életében, programjaiban. 
Folyamatosan figyeljük a megjelenő 
pályázatokat és az esetleges lehetőségeket, 
alkalmakat megpályázni. 

-A Kisebbségi önkormányzat képviselői 
továbbképzéseken vesznek részt.  
-A 2008- évben a FRKÖ és a FRE 
együttműködési megállapodás keretében 
közösen létrehozzák a működéshez 
szükséges feltételeket, a roma szakkör-
csoportra. Ebben benne foglaltatna a helyi 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában működő 
Romológia szakkörök egyesítése. 
-2008 évben, júniusban, FRKÖ közösen a 
Gárdonyi Géza Általános iskolában 
megrendezésre kerül a multi kulturális hét, 
melynek a részletes terve későbbiekben válik 
ismertté. 
-2008. szeptemberében megrendezésre 
kerülő Csatkai búcsúnapon közösen a FRKÖ 
és a FRE részt vesznek – igény szerint. 
-2008 évben a FRKÖ kezdeményezi a helyi 
Gárdonyi Géza Általános iskolában 
rajzpályázat kiírását, az Iskola minden diákja 
számára, valamint az Óvodai csoport 
középső, Nagycsoport tagozat gyermekei 
részére Ehhez szükséges anyagi feltételeket 
saját erőből, ill. más szervezetektől is várunk 
segítséget. 

-A FRKÖ 2008-es évben szeretné 
megrendezni településünkön belül annak 
lehetőségét felkutatni, hogy a roma 
gyermekek számára mikulás, karácsony napi 
ünnepséget rendezzünk. Ennek feltételeit év 
közben felmerülő további költségvetési 
átcsoportosításoktól tesszük függővé. 
-A FRKÖ 2008 évben saját megrendezési 
keretén belül rendezné a roma bálokat 
(cigány bálokat). Tekintettel arra, hogy a 
kisebbségi képviselő testületnek e pontban 
nem rendelkeznek gyakorlattal, 
tapasztalattal, megfelelő rálátással, valamint 
anyagi kondíciókkal, úgy dönt a képviselő 
testület, hogy két alkalommal a bál rendezési 
jogát, anyagi ellenszolgáltatás fejében kiadja 
vállalkozó szellemű személynek. 
-A fenti programok megtartásához, illetve 
megvalósításához a FRKÖ egy fő közhasznú 
foglalkoztatottat szeretne alkalmazni. 
Ennek érdekében a 2008. évi költségvetést 
hozzá igazítjuk. (A 10% önerőt biztosítjuk.) 
 

FRKÖ Vezetősége
 

Meghallgatási nap 
A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2008-as évben ügyeletet és meghallgatási napokat tart a Faddi Polgármesteri 
Hivatal FRKÖ irodájában: hétfőn:  8:00-12:00 és szerdán:  8:00-12:00    FRKÖ Vezetősége 
 
Kiadó: Fadd Nagyközsé g Önkormán yzata    Fe le lős  k iadója : Fülöp János  polgármes ter  
Szerkesztősé g címe : Művelődés i  Ház     7133 Fadd,  Béke u .  1 .  Tel. : (74)  447-460 
Szerkesztőj e : Fülöpné  Zemkó Mária    E-mai l : pos tmas ter@muvhazfadd.axelero.ne t  
Nyomás : Bö cz Nyomda      Szekszárd ,  Martos  F.  u .  8 .  Tel. : 74/417-430 
 

mailto:postmaster@muvhazfadd.axelero.net
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ZÖLDROVAT 
 

Növények telepítése a kerti tavakba 
 

Egyre több kerttulajdonos alkalmazza a vizet kertépítő elemként. 
Gyakorlatilag minden méretű és stílusú kertbe telepíthető vízi 
növény. A kertünkben kialakított tóba, annak környezetébe ültetett 
növényeknek nem csupán esztétikai elvárásainknak kell 
megfelelniük.  
Vizünk egészsége függ a megfelelően választott és ültetett 
növényektől. A növények kiválasztását nagyban befolyásolja a tó 
mérete, elhelyezkedése. 
Milyen növényeket érdemes és lehet a tóba telepíteni, hogy lehet az 
elburjánzást megakadályozni? Fontos a megfelelő növények 
kiválasztása a helyes elrendezés. 
A vízi kertészet nagy kihívása, hogy egész évben dekoratív látványt 
kell, hogy nyújtson. A legtöbb vízi-és mocsári növény lombozata 
télre megbarnul, elhal. Nézzünk meg néhány alap kritériumot, amit 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Az első lépés, hogy megtervezzük az ültetést magunknak. 
Az ültetési tervben megkomponálhatjuk az elképzelt látványt. 
Megtervezzük a darabszámot, kiválasztjuk a színeket, fajtákat. 
Átgondoljuk a formákat, megtervezzük a kiültetés típusát (csoportos, 
egyedi ültetés). 
Az összeillő színek kiválasztása nem a legkönnyebb feladat: a 
halványabb színek jobban illenek, harmonikusabb közösséget tudunk 
létrehozni a tóparton, így a fény játéka az, ami kiemeli a telepített 
növényeink szépségét. Természetesen ez nem szentírás, kinek mi 
tetszik, de ne feledjük: sokszor a kevesebb, de átgondolt választás 
hatásosabb, mint a sok és harsány kiültetés. 
Azt sem szabad elfelednünk, hogy a természetes vizes helyek 
növénytársulásaiból is meríthetünk ötleteket. 
Ha kertépítő készíti el a tervet, esetleg ő telepíti a kívánt növényeket, 
érdemes elmondani kívánságainkat, azt ötvözni a szakember 
elképzeléseivel, így átgondolt, hosszútávon is fenntartható változatos 
növénytársulást tudunk létrehozni. 
A vízi növényeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 
- Víz alattiak: oxigéntermelőknek is nevezzük őket, a tavunk 
biológiai motorjai. A napfény segítségével oxigént termelnek. 
Felhasználják a tápanyagokat, így elnyomják az algákat. 

pl: Callitriche hermaphrodotica = őszi mocsárhúr. 
- Mélyvíziek: épített dísztó esetében ezek a növények 30-60cm 
mélységben gyökereznek. A mélyvízi növények nagyon kedveltek, 
szép a viráguk, leveleik árnyékot nyújtanak a meleg nyarakon, 
tisztán tartják a vizet. Telepítésüket tavasszal célszerű elvégezni. (Pl: 
Aponogeton distachyos =Kétsoros vízifüzér, Nuphar japonica 
=Japán vízitök, Nuphar lutea = sárga vízitök, Nymphoides peltata = 
vízi tündérfátyol, Nymphaea, változatos színben =tündérrózsa.)  
- Víz felszínen úszó: gyökereik a víz felszínén találhatók. Az úszó 
levelek nem engedik át a fényt, vagy csökkentik azt, így az algák 
kevésbé szaporodnak. Tisztítják a vizet és nagyon dekoratívak. A 
lebegő gyökerek között megbújhatnak a kishalak. Ami az előnyük, 
az a hátrányuk is. Ha nem tartjuk kordában a felszínen úszó 
növényeket, benőhetik a vízfelületet. pl: Lemna = békalencse, Azolla 
= moszatpáfrány, Pistia = kagylótutaj. 
- Part menti és szegélynövények: (szegélynövényeken azokat a 
növényeket értjük, amelyek gyökerükkel, tövükkel, száruk egy 
részével a víz alatt vagy vízzel átitatott iszapban élnek). 
Természetes, lankás partú tavakat gyorsan meghódítják a burjánzó 
part menti növények. (Typha =gyékény, Phragmaties =nád) Ha 
mesterségesen telepítünk növényeket, alaposan gondoljuk át milyen 
méretűeket telepítünk egymás közelségébe, nehogy elnyomja 
egyikük a másikukat. 
A növényeket megkülönböztetjük a hőmérséklet igényeik 
alapján is: 
- Melegkedvelők: 5°C alatt a növény elpusztul. 
- Enyhén fagytűrők: -5°C-ig elviselik a fagyokat. 
- Fagyérzékenyek: 0°C felett maradnak életben. 

- Fagytűrők: -15°C-os hidegeket is elviselik. 
Éghajlatunkon csak azok a növények életképesek, amelyek a hideg 
vizet kedvelik, ezen belül azokat szabad telepíteni, amelyek a 
fagyokat is átvészelik. A trópusi körülményeket kedvelőket 
télikertek fűtött vizű tavacskáiba, medencéibe ajánlom. A kerti 
tavakban kora ősztől vagy már a hűvösebb nyári napoktól is tönkre 
mennek ezek a fajták. (Nymphaea Evelyn Randig = tündérrózsa, 
Nymphaea dentata Superba = éjszaka virágzó tündérrózsa, Nelumbo 
nuncifera Alba Grandiflora = lótusz, Eichhornia crassipes = 
vízijácint) 
A növények telepítése során, különbséget teszünk az ültetés 
mélységében is: 
Az ültetési mélységként meghatározott mérték nem a tófenék 
mélységét jelöli, hanem magát a vízoszlopmagasságot, mely az 
elültetett tő koronája felett lehet. 
5-10 cm-es eltérést még elviselnek a növények, de csak abban az 
esetben, ha a nyár folyamán tudjuk biztosítani az állandó magasságát 
tavunknak. Ezért jobb, ha a mélyebb pont fele tolódik az eltérés. 
Például, ha az újonnan telepített növényünket 15 cm mélyre 
telepítettük és tartós nyári kánikula van az adott időszakban, a 
növény megsínyli a vízborítatlanságot, akár tönkre is mehet. 
- 0-15 cm mélyen ültetettek: (Iris fajták, Acorus calamus, 
Symphytum officinalis, Mentha aquatica, Caltha palustris, Scirpus 
cernuus, Alisma plantago Aquatica. 
- 20-40 cm mélyen ültetettek: (Ranunculus aquatilis, Nymphaea 
Pygmaea Rubra, Glyceria maxima, Typha angustifolia) 
- 40-60 cm mélyen ültetettek:  (Aponogeton distachyos, Nuphar 
japonica, Nuphar lutea, Callitriche hermaphroditica) 
- 80-120 cm mélyen ültetettek: (Hydrocharis morsus Ranae, 
Stratiotes aloides, Nymphaea alba) 
Vízpartra, vizes szegélyekre ültethetők: az itt elhelyezkedő 
növények az időszakos vízingadozást elviselik, de a nyári pangó 
vizet nem. Ha magasabb télen a vízállás, megvédheti a növényt a 
fagytól, jeges széltől. 
Célszerű a tó partján kialakítani egy sekély vizű padot - maximum 
20-25cm mélyen - ahova kosárba ültetve vagy a talajba telepíthetjük 
növényeinket. 
- Acorus calamus = Kálmos, Butomus umbellatus = Virágkáka, 
Iris sibirica. 
- Bergenia cordifolia =bőrlevél, Caltha palustris = Mocsári 
gólyahír, Carex = Sás fajták. 
- Equisetum = Zsurló fajták, Juncus = Szittyó fajták, Peltandra = 
Hímpajzs fajták 
- Typha minima = apró gyékény, Sparganium erectum = Ágas 
békabuzogány, Scrophularia = Görvélyfű fajták 
Nedvességet kedvelő növények: Egy átgondolt vízi kert, nem ér 
véget a vízpartnál. A tópart 5-10 méteres körzetébe (ha van helyünk) 
számos a nedvességet kedvelő növény telepíthető.  
- Alchemilla mollis = Palástfű, Aconitum napellus = Havasi 
sisakvirág, Anagallis tenella = Lápi tikszem. 
- Angelica achangelica = Angyalgyökér, Cardamine = 
Kakukktorma fajták, Hosta =Árnyliliom fajták. 
- Iris =Nőszirom magas termetű változatok, Carex = Sás félék, 
Calamagrostis = Nádtippan. 
A növények betelepítését követő 3-5 évben ne felejtsük megritkítani, 
a töveket szétosztani a gyorsan terjedő fajtáknál. Könnyen 
elvadulhat, elszaporodhatnak növényeink a vízben, vízparton 
egyaránt.  
Az elszáradt részeket, ősszel vagy kora tavasszal vágjuk vissza, mire 
az új hajtások előbújnak, a növényünk készen álljon. Azokat, 
amelyek kivesznek, pótoljuk. 
Sok sikert.                               
                                              benis_brigitta@dunakom.axelero.net 
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SPORT 
 

Horgászhírek 
 

2007-ben március elején 200q pontyot 
telepítettünk, melynek összetétele a 
következőképpen alakult: 10q egynyaras 
ponty, 40q kétnyaras ponty, 120q 
háromnyaras ponty és 30q 5-6 kg-os ponty. 
Ez volt a tervezett mennyiség. Ezen felül 
július elején további 30q 1-1,5 kg közötti 
pontyot sikerült még telepítenünk. Október 
utolsó hetében pedig kárászt kaptunk ingyen 
attól a kereskedőtől, akitől a pontyokat 
vásároltuk. Tehát összesen 238q halat 
telepítettünk. 
Ezek után beszéljünk arról, hogy mennyi 
halat zsákmányoltunk 2007-ben. 160q ponty, 
10q süllő, 14q harcsa, 20q amur, és 50q 
egyéb hal, tehát összesen 276q hal került 
horogra. 
2007-ben 620-an váltottak Területi 
Engedélyt, tehát az egy főre jutó fogható 
mennyiség 44,5 kg, amely 4,5 kg-mal több 
az előző évinél. Mondom ezt annak ellenére, 
hogy a 853 tagunkból 674-en adták le fogási 
naplójukat, tehát 179 db hiányzik! Továbbá 
nincs adatunk a közel 2000 fő napijegyes 
horgász fogási eredményeiről sem. 
A környezetvédelmi napot a meghirdetett 
időpontban sikerült megtartani. Közel 120-an 
vettünk részt és Gerjentől Dombori végéig 
kitakarítottuk a Duna partot. 
Házi horgászversenyünk tavaly is nagyon jól 
sikerült: 
I. helyezett: Eigner Sándor 
II. helyezett: Acsádi Sándor 
III. helyezett: Hoglimajer Gábor 
A 47 kg kakas húsból főzött pörkölt az utolsó 
falatig elfogyott, minden tagunk jól érezte 
magát. Remélem, idén még többen eljönnek 
erre az egyetlen közös rendezvényre, hogy 
még jobban megismerjük egymást. 
Augusztusban a Falunapon egyesületünk is 
képviseltette magát és a halfőző versenyen II. 
helyezést ért el. 

Szintén augusztus végén, Domboriban 
tartották az Ifjúsági Válogatott utolsó 
válogató versenyét, amelyen a tét nem 
kevesebb volt, mint az idei Belgiumi 
Világbajnokságra való kijutás. A verseny jól 
sikerült, egy tolna megyei versenyző nyert, 
így kijutott a VB-re. 
Novemberben elkezdtük végre a busák 
lehalászását. Köszönöm annak a 15 
horgásznak a segítségét, aki ebben részt vett. 
Külön köszönöm Németh István úrnak a 
precíz szervezést másfél hónapon keresztül. 
A BUSÁRÓL tudni kell, hogy 
TÁJIDEGEN HALNAK SZÁMÍT! Az 
1970-es években GAZDASÁGI célból 
telepítették vizeinkbe. Azzal magyarázták a 
horgászoknak, hogy a busa az úgynevezett 
növényi plankton, a fitoplanktont fogyasztja, 
és ezáltal megtisztulnak az állóvizeink. 
Mivel nem horgászható, így szabályos 
módszerrel nem tudjuk kifogni. Kifejlett 
példányait ingyen lehalászhatja a halászati 
jog gyakorlója. Ez mind szép, DE NEM 
IGAZ! Ugyanis értéktelen húsa miatt a 
lehalászása és értékesítése roppant nehézkes, 
szinte lehetetlen. Miért kell mégis elvégezni? 
Mert azt elfelejtették közölni velünk, hogy az 
állati eredetű planktont, SŐT AZ 
IVADÉKOKAT is kiszűrik a vizünkből, és 
egy napi ürülékük súlya megegyezik a saját 
testsúlyukkal. Nem beszélve a nyári 
elhullásukról (2006-ban kb. 60 q). Mivel 
vizünkben táplálékot nemigen találnak, így 
megjelennek az etetéseknél, elzavarva onnan 
a horgászható halainkat. Ezek után úgy 
gondolom, és remélem Önök is, hogy a 
busának nincs helye a Fadd-Dombori 
Holtágban. 
 
2008. évi haltelepítés tervezete a következő-
képpen alakul: 
Időjárástól függően március elején: 

80q háromnyaras ponty, kb. 1,4-2,5 kg-ig 
50q kétnyaras ponty, kb. 30-80 dkg-ig 
15q kárász, kb. 30 dkg-ig. 
Május eleje: 
50q háromnyaras ponty, kb. 1,4-2,5 kg-ig 
Július eleje: 
30q háromnyaras ponty, kb. 1,2-1,5 kg-ig 
Szeptember közepe: 
40q háromnyaras ponty 
Ez összesen 250q ponty, amely 20q-val több 
mint a tavalyi. 
 
A telepítések során tilalom nem lesz, sőt 
2008-ban is megkérjük a ponty és a 
szürkeharcsa fajlagos tilalmi idejének 
törlését. De a darab- és méretkorlátozás 
életben marad! 
 
2008-ban szabályváltozás nem történt. A jogi 
jegyek értékesítése a velük történt vissza-
élések miatt megszűnt. 
A Területi Engedélyek 2000 Ft-tal történő 
áremelkedését a hal árának emelkedése 
indokolta, sőt a busa lehalászásából nyert 
1.100.000 Ft-ot is erre kell fordítanunk. 
 
A Környezetvédelmi nap idén is április 5-én 
lesz. Gyülekező 8 órakor a volt Kisvendéglő 
előtt. 
A Tagi Horgászversenyünk május 17-én lesz. 
Gyülekező 6 órakor a Volent öböli 
horgásztanyánál. Jelentkezési határidő május 
14. Jelentkezni lehet irodánkban, Arany J. u. 
200-ban, vagy telefonon a 06-74/546-010-es 
telefonszámon. Kérem, előre jelezzék, hogy 
parton, vagy csónakból szeretnének részt 
venni a versenyen. 
Vezetőségünk minden negyedév utolsó 
péntekjén tartja ülését. 
Minden kedves horgásztársamnak eredmé-
nyekben gazdag horgászatot és jó egészséget 
kívánok!              Schmelcz Lajos H.e. elnök 

 

FELHÍVÁS 
Kérjük, hogy akinek 
a faddi focicsapatról 
bármilyen régi képe 

van, archiválás 
céljából juttassa el a 

könyvtárba! 
Lemásoljuk és az 

eredetit visszaadjuk! 

Az Amazon Aerobic Klub foglalkozásaira 
mozogni vágyó hölgyeket vár az alábbi 

időpontokban a tűzoltószertárba! 
H-SZe-P 17.45 és 18.45 között zsírégető tornára 

H-CS 19-20 között alakformáló tornára 
Érdeklődni lehet: Lovasiné Samai Andreánál 

Tel.: 06-70-332-74-30 

A Faddi Gyermekekért Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik 2007 
évi adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat. Az így befolyt összeg: 
526.845,- Ft, mely a szokásos módon - gyermeklétszám arányosan – 
felosztásra került. 2007-ben történt felhasználás: 

- alsó tagozat: 1 db Fujitsu-Siemens Notebook vásárlás, internet 
hálózat kiépítés tantermekben, 251.107,- Ft 

- felső tagozat: tartalékolta a felhasználható keretet 
- speciális tagozat: kirándulás, 44.472,- Ft 
- óvoda: hifi berendezés vásárlása, 99.600,- Ft 
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Fadd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 

42/2007.(III.28.) határozatának melléklete 
a Képviselő-testület 2007-2010. évekre szóló 

Gazdasági Programjáról 
I. Bevezetés 

Fadd Nagyközség Önkormányzata a jövő iránt érzett 
felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a község 
működésének és fejlesztésének folyamatosságát. 
Figyelemmel a szekszárdi kistérség lehetőségeire a 
változásokhoz alkalmazkodni tudó gazdasági programját a 
következők szerint alkotja meg, mely az elért, meglévő 
eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi 
megteremtésére törekszik. 
A régiók közötti verseny mellett erőteljesen érződik a 
települések, különösen a hasonló adottságokkal rendelkező 
települések közötti verseny is. Verseny a befektetésekért, a 
munkahelyekért, a megélhetésért, a jövőbeni jövedelemért. 
A verseny ugyanakkor folyamatos megújulásra, a társadalmi-
gazdasági folyamatok megértésére és a célkitűzések 
átgondolására készteti a szereplőket. 

Fadd (2007-2010) Gazdasági Programjának 
legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze, és 
egységenként láttassa mindazokat a törekvéseket, célokat és 
eszközöket, amelyek községünk és lakói jobb életminőségét 
szolgálják a jelzett időszakra vonatkozóan és azon 
túlmutatóan is. 
Miután kistérségünk és a településen élők jövőjét, jólétét 
számos a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is 
befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre 
koncentrál, amelyekre az önkormányzat hatással van, mint a 
gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés és a 
környezetminőség javítása. 
A helyi gazdaság versenyképességére az önkormányzat 
közvetett eszközökkel tud hatást gyakorolni. 
Ilyen eszköz: 
- az infrastruktúra fejlesztése, 
- a helyi adórendszer, 
- a befektetések elvi lehetőségének biztosítása. 

II. Gazdaság és településfejlesztés 
Községünk a Dél-dunántúli Régióhoz tartozik. Szekszárdtól 
és Pakstól is kb. 25 km-re fekszik. A település népessége 
2006. január 1-jén 4468 fő volt. Községünkben ásványkincs 
nem lelhető fel, a talaj termőképessége előnyös bizonyos 
gabonafélék (búza, kukorica, napraforgó) termesztésére, így 
a mezőgazdaság számára, de ebből kevés család tud megélni. 
Természetes vízzel, az egyik legszebb Holt-Duna ággal és 
idényjellegű strandfürdővel rendelkezünk, így az egyik 
kitörési pont az itt élők számára a turizmus fejlesztése, az 
üdültetés.  
A település a Duna völgyében, a Gemenci Tájvédelmi Körzet 
szomszédságában fekszik és egyben a megye határa is a 
Duna felől.(Bács-Kiskun megye). 

A Duna-per eredményes lezárását követően célunk a 
Holtág teljes területének önkormányzati tulajdonba vétele. 
A Faddi Holtág rehabilitációja /iszapkotrás, vízkormányzó 
műtárgyak felújítása 
Horgászturizmus fejlesztése, horgász helyek létesítése, 
kialakítása. 
A faluközpontban lévő telkek rendezésének kérdése. 

A Bartal kastély és parkja szerves része a település 
belterületének, mely a Tolna Megyei Önkormányzat 

tulajdonában van és jelenleg állami gondozott gyermekek 
elhelyezését és a megyei múzeum raktározási céljait 
szolgálja. Ennek önkormányzatunk tulajdonába kerülését 
kívánjuk elérni, és a település közcéljaira hasznosítani.  
1. Faluközpont rendezése, felújítása: 
A 2004-ben benyújtott pályázat 2006-ban nyert, amely 
alapján a Szentháromság szobor és a Katolikus templom 
körüli tér felújítására közel 43 millió Ft-os beruházási 
összeggel valósulhat meg, vidékfejlesztési program 
keretében 90%-os támogatással, amelyben 65%-os EU-s 
forrás is van. Ezzel párhuzamosan tervezzük megvalósítani a 
Mátyás király utca burkolat felújítását a Templom u. és Öreg 
u. közötti szakaszon, ezt nagyobb részben sajátforrásból 
TEUT pályázattal, 2007. évben. 
2. Regionális hulladék: 
Fadd községet érintő projekt rövid tartalma, megvalósítandó 
műszaki elemei 
Fadd Önkormányzata 2002-ben csatlakozott a Dél-Balatoni 
és Sió völgyi Hulladékgazdálkodási projekthez és aláírta a 
nagytérségi konzorcionális szerződést. A Dél-Balaton és Sió 
völgye Nagytérség regionális települési szilárd hulladék 
kezelésének megoldására, az ehhez szükséges gazdasági, 
pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai 
uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése 
céljából, a Tagok ezen Konzorciumot hozták létre. 
A Tagok már több éve együttműködnek a települések 
szilárdhulladék kezelésének megoldásában, és a gazdasági, 
szociális cél elérése érdekében hozták létre a jelen ideiglenes 
befektetési társaságot a fenti tevékenységek kizárólagos 
kezelésére és megoldására. 
Mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai 
színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják 
működtetni, amely a XXI. század infrastrukturális 
rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a 
térségben élő lakosság számára. 

A szerződésben vállalt feladatok ellátása során, a 
Konzorcium céljainak elérése érdekében, a Tagok e projekt 
keretében a folyamatos tervezés és felmérések alapján 
Hulladékudvarok, szelektív hulladékgyűjtő-szigetek, 
(Faddon 5 db) hulladékátrakó állomás és komposztáló 
Tolnán, regionális lerakó Cikón, létesítmények 
megvalósulását tervezik: 
• a projekt keretében 40 db régi, nem megfelelő és környezeti 
kockázatot jelentő hulladéklerakó felszámolása, 
rekultivációja szerepel, köztük a faddi lerakó. 
3. Utak és csapadékvíz-elvezetés kiépítése: 
A nagyközség belterületén és Domboriban több út (utca) 
található, amely felújításra szoruló aszfalt burkolatú, illetve 
építésre váró földút. A képviselő-testület kiemelt feladatának 
tekinti az utak járhatóvá tételét, illetve kiépítését.  
Fontos, hogy a képviselő-testület határozza meg a kiépítés 
sorrendjét, és ennek megfelelően ütemezze a kivitelezés 
megvalósítását. 

Az utak megépítésével egyidőben a csapadékvíz 
elvezetés teljes kiépítését el kell végezni a községben. 
Valamennyi még földes utca felmérésre került, a kiviteli 
tervek elkészültek. Pályázati lehetőség esetén anyagi erőnk 
függvényében kerülhet sor a szilárd burkolat építésére. 

Az üdülőterület gyalogos és kerékpárral történő 
megközelítésére a Duna és a Holtág mentén, illetve a töltésen 
nyílik lehetőség. 
 
4. Strandok üzemeltetése és fejlesztése: 
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A strandok Domboriban önkormányzati tulajdonban vannak, 
a faddi szabad-strand földterülete nem önkormányzati 
tulajdonú. Célszerű mindkettőt lehetőség szerint, Faddot és 
Domborit egyszerre fejleszteni és üzemeltetni. 

A jelenlegi állapot bemutatása: 
A Strandok Faddon és Domboriban is a község központjához 
közel fekszenek, amely ideális mind a megközelítés, mind az 
esetleges későbbi fejlesztési lehetőség szempontjából. 
Jelenleg a strandok egyszerűek, kialakításuk, építészeti 
megjelenésük és felszereltségük sajnos már nem felel meg a 
mai igényeknek.  
A Dombori strandokat kiszolgáló létesítmények száma, 
színvonala ugyancsak sok kívánni valót hagy maga után. 
Jelenleg egy kisebb öltöző épület, egy orvosi épület, egy 
porta (jegypénztár) és több különböző kivitelű büfé biztosítja 
a fürdőzők kiszolgálását. Ezek kialakítása csak a nyári 
üzemelést teszi lehetővé, ami a fürdő működtetése 
szempontjából meglehetősen gazdaságtalan. Az épületek 
megjelenése igen vegyes, és tükröződik rajtuk, hogy 
megépítésüknél az anyagi szempontok (alacsony bekerülési 
költség) játszották a főszerepet. Az épületek elhelyezése is 
meglehetősen rendszertelen, ezért a Strand legfontosabb 
utcai /közterületi/ frontja szabálytalan, cikkcakkos 
telekhatárral, és zavaros építészeti megjelenéssel 
rendelkezik.  
A büfé-sor elhelyezése egyébként megfelelő, mivel az 
üzletek egy helyre, az utcafrontra lettek csoportosítva, amely 
az ésszerű árufeltöltés mellett lehetővé teszi azt, hogy az 
üzletek az utca felé is tudjanak árusítani. Ezzel szemben nem 
igazán jó az öltözők elhelyezése, mert a víztől távol esnek. 
Nagy előnye a változatos növény-állomány, amelyet a 
fejlesztések során lehetőség szerint meg kell őrizni. Emellett 
jó adottság a strand nagy területe, amely lehetővé teszi, hogy 
komolyabb beruházások megvalósítása esetén se váljon a 
terület zsúfolttá. 

A közművek állapota most még megfelelő. Az utak 
vonalvezetése viszont átgondolásra és változtatásra szorul. 
Nagy távlatban azonban érdemes lesz a belső úthálózat 
vonalvezetését is átgondolni. Összességében elmondható, 
hogy ha az önkormányzat hosszú távon növelni szeretné a 
strandfürdő látogatottságát, és rentábilisan akarja 
üzemeltetni, akkor számos, ma már alapvető követelménynek 
számító új szolgáltatás mellett fokozatosan ki kell cserélni, 
fejleszteni a meglévő épület-állományt is. 
Szükséges a tervek újbóli felülvizsgálata, és esetleges 
módosítása, valamint az ingatlantulajdonosokkal megkötött 
megállapodások felülvizsgálata. 
5. Régi hulladéklerakó rekultivációja: 
A szeméttelep a település szélén, a két temető mögött 
helyezkedik el. Az agyagos gödör több évtizeden keresztül 
szolgálta a község kommunális és egyéb hulladékának 
elhelyezését. A szeméttelep mára megtelt. A hulladék 
takarása részben föld terítésével történik meg. A terület teljes 
rekultivációját meg kell valósítani, lehetőség szerint az 
ISPA-KA hulladékgazdálkodási project alapján. Erre a cikói 
lerakó beindulásától van esély és lehetőség. A rekultivációt 
követően a területet hasznosítani kell. Hasznosítási cél lehet 
közpark létesítése.  
6. Illegális szemétlerakó felszámolása 
Több éve a községben keletkezett kommunális illegális 
szemétlerakás felszámolása a volt TSZ területén 0138/31 
hrsz-ú homokbányában, amelynek tulajdonjogát az 
önkormányzat 2006-ban szerezte meg a felszámolótól. 

Önkormányzati feladat: az illegálisan működő lerakó 
felszámolása, a terület rekultivációja. 
7. A foki rész: 
Községünk központjában lévő, Rákóczi út, Béri Balogh Á. 
utca között elhelyezkedő, jelenleg náddal, bozóttal benőtt 
terület karbantartásáról, belvízgyűjtő és elvezetőként történő 
hasznosításáról gondoskodni kell. Lehetőség szerint a 
kialakult bozót, sás és nád növényzetet karban kell tartani. A 
terület hasznosítására elképzeléseket, ötleteket várunk.  
8. Buszmegállók cseréje, újak építése (3 db): 
A település belterületén 3 db elavult, korszerűtlen 
buszmegálló található. Ütemezni kell ezek cseréjét, a 
megfelelő környezetbe illő, környezetbarát építőanyagból 
készült buszmegállókkal. Az új buszmegállókat 
hulladéktárolókkal és hirdetőtáblákkal célszerű ellátni.  
9. Parkolók kialakítása: 
Folytatni kell az önkormányzat közintézményei előtt a 
parkolók kiépítését, a megnövekedett gépkocsiforgalom és a 
gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. 
§ Polgármesteri Hivatal: Parkolót kell építeni a hivatallal 

szembeni árok lefedésével a Dózsa Gy. u. 15. számú 
ingatlan előtt közösen az ingatlan tulajdonossal, a 
felajánlására alapozva.  

§ Temető: A temető előtt a hősök parkjában célszerű a 
parkolót kialakítani, figyelemmel a park jellegére,  

§ Iskola, sportcsarnok: Parkoló kialakítása indokolt a Váci 
M. utcában az általános iskola és sportcsarnok 
megközelítése miatt. 

§ Művelődési Ház: A Mátyás király utcában a Művelődési 
Ház és a Rákóczi utca közötti szakaszon, valamint a 
Mátyás király utca és Sport utca közötti szakaszon 
elsősorban az üzletek előtti területen. A parkoló 
megépítéséhez terv készítésére van szükség. 

10. Tájház, falumúzeum: 
Az épített örökség és hagyományaink megőrzéséhez Faddot 
bemutató tájház kialakítása. A Művelődési Házban olyan 
nagy mennyiségű helytörténeti kiállításhoz szükséges anyag 
gyűlt össze, melynek bemutatására célszerű lenne egy 
Faluházat (múzeumot) kialakítani már meglévő parasztház 
megvásárlásával. A létesítménynek jól megközelíthető, 
frekventált helyen kell elhelyezkednie. 
11. Vízhálózat: 
Az önkormányzatnak szorgalmaznia kell az ivóvízhálózat 
folyamatos karbantartását. A vízminőségi követelmények 
csak így teljesíthetőek a kötelező közszolgáltatás keretében. 
A tervek szerint 2008-ban kiírandó koncessziós pályázatnak 
olyan árpolitikát kell tartalmaznia, amely forrást biztosít a 
hálózat tervszerű szakaszos felújítására is.  
12. Játszótér építése: 
Jelenleg „üzemelő” játszótér nem megfelelő helyen van. 
Funkcióját nem tölti be, és nem biztonságos a gyermekek 
részére. Megfelelő helyszín kiválasztásával indokolt lenne új 
játszótér megépítése. 
13. Templomfelújítás és környezetének rendezése 
A faddi katolikus közösség, az áldozatkész nagylelkű 
lakossággal karöltve nekilátott a faddi katolikus templom 
felújításának. A folyamat elindult, az áldozatot vállaló hívek 
láttán a pécsi püspökség a templom tetőfelújítását 2006-ban 
elkezdte, és a munkálatok folytatását ígérte. 

III. Építés, felújítás, állagmegóvás, karbantartás 
13. Általános Iskola: 
2005-ben pályázat elnyerésével megkezdődött az általános 
iskola régi ablakainak cseréje. Pályázaton elnyert 
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Figyelemmel a szekszárdi kistérség lehetőségeire a 
változásokhoz alkalmazkodni tudó gazdasági programját a 
következők szerint alkotja meg, mely az elért, meglévő 
eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi 
megteremtésére törekszik. 
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munkahelyekért, a megélhetésért, a jövőbeni jövedelemért. 
A verseny ugyanakkor folyamatos megújulásra, a társadalmi-
gazdasági folyamatok megértésére és a célkitűzések 
átgondolására készteti a szereplőket. 

Fadd (2007-2010) Gazdasági Programjának 
legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze, és 
egységenként láttassa mindazokat a törekvéseket, célokat és 
eszközöket, amelyek községünk és lakói jobb életminőségét 
szolgálják a jelzett időszakra vonatkozóan és azon 
túlmutatóan is. 
Miután kistérségünk és a településen élők jövőjét, jólétét 
számos a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is 
befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre 
koncentrál, amelyekre az önkormányzat hatással van, mint a 
gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés és a 
környezetminőség javítása. 
A helyi gazdaság versenyképességére az önkormányzat 
közvetett eszközökkel tud hatást gyakorolni. 
Ilyen eszköz: 
- az infrastruktúra fejlesztése, 
- a helyi adórendszer, 
- a befektetések elvi lehetőségének biztosítása. 

II. Gazdaság és településfejlesztés 
Községünk a Dél-dunántúli Régióhoz tartozik. Szekszárdtól 
és Pakstól is kb. 25 km-re fekszik. A település népessége 
2006. január 1-jén 4468 fő volt. Községünkben ásványkincs 
nem lelhető fel, a talaj termőképessége előnyös bizonyos 
gabonafélék (búza, kukorica, napraforgó) termesztésére, így 
a mezőgazdaság számára, de ebből kevés család tud megélni. 
Természetes vízzel, az egyik legszebb Holt-Duna ággal és 
idényjellegű strandfürdővel rendelkezünk, így az egyik 
kitörési pont az itt élők számára a turizmus fejlesztése, az 
üdültetés.  
A település a Duna völgyében, a Gemenci Tájvédelmi Körzet 
szomszédságában fekszik és egyben a megye határa is a 
Duna felől.(Bács-Kiskun megye). 

A Duna-per eredményes lezárását követően célunk a 
Holtág teljes területének önkormányzati tulajdonba vétele. 
A Faddi Holtág rehabilitációja /iszapkotrás, vízkormányzó 
műtárgyak felújítása 
Horgászturizmus fejlesztése, horgász helyek létesítése, 
kialakítása. 
A faluközpontban lévő telkek rendezésének kérdése. 

A Bartal kastély és parkja szerves része a település 
belterületének, mely a Tolna Megyei Önkormányzat 

tulajdonában van és jelenleg állami gondozott gyermekek 
elhelyezését és a megyei múzeum raktározási céljait 
szolgálja. Ennek önkormányzatunk tulajdonába kerülését 
kívánjuk elérni, és a település közcéljaira hasznosítani.  
1. Faluközpont rendezése, felújítása: 
A 2004-ben benyújtott pályázat 2006-ban nyert, amely 
alapján a Szentháromság szobor és a Katolikus templom 
körüli tér felújítására közel 43 millió Ft-os beruházási 
összeggel valósulhat meg, vidékfejlesztési program 
keretében 90%-os támogatással, amelyben 65%-os EU-s 
forrás is van. Ezzel párhuzamosan tervezzük megvalósítani a 
Mátyás király utca burkolat felújítását a Templom u. és Öreg 
u. közötti szakaszon, ezt nagyobb részben sajátforrásból 
TEUT pályázattal, 2007. évben. 
2. Regionális hulladék: 
Fadd községet érintő projekt rövid tartalma, megvalósítandó 
műszaki elemei 
Fadd Önkormányzata 2002-ben csatlakozott a Dél-Balatoni 
és Sió völgyi Hulladékgazdálkodási projekthez és aláírta a 
nagytérségi konzorcionális szerződést. A Dél-Balaton és Sió 
völgye Nagytérség regionális települési szilárd hulladék 
kezelésének megoldására, az ehhez szükséges gazdasági, 
pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai 
uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése 
céljából, a Tagok ezen Konzorciumot hozták létre. 
A Tagok már több éve együttműködnek a települések 
szilárdhulladék kezelésének megoldásában, és a gazdasági, 
szociális cél elérése érdekében hozták létre a jelen ideiglenes 
befektetési társaságot a fenti tevékenységek kizárólagos 
kezelésére és megoldására. 
Mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai 
színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják 
működtetni, amely a XXI. század infrastrukturális 
rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a 
térségben élő lakosság számára. 

A szerződésben vállalt feladatok ellátása során, a 
Konzorcium céljainak elérése érdekében, a Tagok e projekt 
keretében a folyamatos tervezés és felmérések alapján 
Hulladékudvarok, szelektív hulladékgyűjtő-szigetek, 
(Faddon 5 db) hulladékátrakó állomás és komposztáló 
Tolnán, regionális lerakó Cikón, létesítmények 
megvalósulását tervezik: 
• a projekt keretében 40 db régi, nem megfelelő és környezeti 
kockázatot jelentő hulladéklerakó felszámolása, 
rekultivációja szerepel, köztük a faddi lerakó. 
3. Utak és csapadékvíz-elvezetés kiépítése: 
A nagyközség belterületén és Domboriban több út (utca) 
található, amely felújításra szoruló aszfalt burkolatú, illetve 
építésre váró földút. A képviselő-testület kiemelt feladatának 
tekinti az utak járhatóvá tételét, illetve kiépítését.  
Fontos, hogy a képviselő-testület határozza meg a kiépítés 
sorrendjét, és ennek megfelelően ütemezze a kivitelezés 
megvalósítását. 

Az utak megépítésével egyidőben a csapadékvíz 
elvezetés teljes kiépítését el kell végezni a községben. 
Valamennyi még földes utca felmérésre került, a kiviteli 
tervek elkészültek. Pályázati lehetőség esetén anyagi erőnk 
függvényében kerülhet sor a szilárd burkolat építésére. 

Az üdülőterület gyalogos és kerékpárral történő 
megközelítésére a Duna és a Holtág mentén, illetve a töltésen 
nyílik lehetőség. 
 
4. Strandok üzemeltetése és fejlesztése: 
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A strandok Domboriban önkormányzati tulajdonban vannak, 
a faddi szabad-strand földterülete nem önkormányzati 
tulajdonú. Célszerű mindkettőt lehetőség szerint, Faddot és 
Domborit egyszerre fejleszteni és üzemeltetni. 

A jelenlegi állapot bemutatása: 
A Strandok Faddon és Domboriban is a község központjához 
közel fekszenek, amely ideális mind a megközelítés, mind az 
esetleges későbbi fejlesztési lehetőség szempontjából. 
Jelenleg a strandok egyszerűek, kialakításuk, építészeti 
megjelenésük és felszereltségük sajnos már nem felel meg a 
mai igényeknek.  
A Dombori strandokat kiszolgáló létesítmények száma, 
színvonala ugyancsak sok kívánni valót hagy maga után. 
Jelenleg egy kisebb öltöző épület, egy orvosi épület, egy 
porta (jegypénztár) és több különböző kivitelű büfé biztosítja 
a fürdőzők kiszolgálását. Ezek kialakítása csak a nyári 
üzemelést teszi lehetővé, ami a fürdő működtetése 
szempontjából meglehetősen gazdaságtalan. Az épületek 
megjelenése igen vegyes, és tükröződik rajtuk, hogy 
megépítésüknél az anyagi szempontok (alacsony bekerülési 
költség) játszották a főszerepet. Az épületek elhelyezése is 
meglehetősen rendszertelen, ezért a Strand legfontosabb 
utcai /közterületi/ frontja szabálytalan, cikkcakkos 
telekhatárral, és zavaros építészeti megjelenéssel 
rendelkezik.  
A büfé-sor elhelyezése egyébként megfelelő, mivel az 
üzletek egy helyre, az utcafrontra lettek csoportosítva, amely 
az ésszerű árufeltöltés mellett lehetővé teszi azt, hogy az 
üzletek az utca felé is tudjanak árusítani. Ezzel szemben nem 
igazán jó az öltözők elhelyezése, mert a víztől távol esnek. 
Nagy előnye a változatos növény-állomány, amelyet a 
fejlesztések során lehetőség szerint meg kell őrizni. Emellett 
jó adottság a strand nagy területe, amely lehetővé teszi, hogy 
komolyabb beruházások megvalósítása esetén se váljon a 
terület zsúfolttá. 

A közművek állapota most még megfelelő. Az utak 
vonalvezetése viszont átgondolásra és változtatásra szorul. 
Nagy távlatban azonban érdemes lesz a belső úthálózat 
vonalvezetését is átgondolni. Összességében elmondható, 
hogy ha az önkormányzat hosszú távon növelni szeretné a 
strandfürdő látogatottságát, és rentábilisan akarja 
üzemeltetni, akkor számos, ma már alapvető követelménynek 
számító új szolgáltatás mellett fokozatosan ki kell cserélni, 
fejleszteni a meglévő épület-állományt is. 
Szükséges a tervek újbóli felülvizsgálata, és esetleges 
módosítása, valamint az ingatlantulajdonosokkal megkötött 
megállapodások felülvizsgálata. 
5. Régi hulladéklerakó rekultivációja: 
A szeméttelep a település szélén, a két temető mögött 
helyezkedik el. Az agyagos gödör több évtizeden keresztül 
szolgálta a község kommunális és egyéb hulladékának 
elhelyezését. A szeméttelep mára megtelt. A hulladék 
takarása részben föld terítésével történik meg. A terület teljes 
rekultivációját meg kell valósítani, lehetőség szerint az 
ISPA-KA hulladékgazdálkodási project alapján. Erre a cikói 
lerakó beindulásától van esély és lehetőség. A rekultivációt 
követően a területet hasznosítani kell. Hasznosítási cél lehet 
közpark létesítése.  
6. Illegális szemétlerakó felszámolása 
Több éve a községben keletkezett kommunális illegális 
szemétlerakás felszámolása a volt TSZ területén 0138/31 
hrsz-ú homokbányában, amelynek tulajdonjogát az 
önkormányzat 2006-ban szerezte meg a felszámolótól. 

Önkormányzati feladat: az illegálisan működő lerakó 
felszámolása, a terület rekultivációja. 
7. A foki rész: 
Községünk központjában lévő, Rákóczi út, Béri Balogh Á. 
utca között elhelyezkedő, jelenleg náddal, bozóttal benőtt 
terület karbantartásáról, belvízgyűjtő és elvezetőként történő 
hasznosításáról gondoskodni kell. Lehetőség szerint a 
kialakult bozót, sás és nád növényzetet karban kell tartani. A 
terület hasznosítására elképzeléseket, ötleteket várunk.  
8. Buszmegállók cseréje, újak építése (3 db): 
A település belterületén 3 db elavult, korszerűtlen 
buszmegálló található. Ütemezni kell ezek cseréjét, a 
megfelelő környezetbe illő, környezetbarát építőanyagból 
készült buszmegállókkal. Az új buszmegállókat 
hulladéktárolókkal és hirdetőtáblákkal célszerű ellátni.  
9. Parkolók kialakítása: 
Folytatni kell az önkormányzat közintézményei előtt a 
parkolók kiépítését, a megnövekedett gépkocsiforgalom és a 
gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. 
§ Polgármesteri Hivatal: Parkolót kell építeni a hivatallal 

szembeni árok lefedésével a Dózsa Gy. u. 15. számú 
ingatlan előtt közösen az ingatlan tulajdonossal, a 
felajánlására alapozva.  

§ Temető: A temető előtt a hősök parkjában célszerű a 
parkolót kialakítani, figyelemmel a park jellegére,  

§ Iskola, sportcsarnok: Parkoló kialakítása indokolt a Váci 
M. utcában az általános iskola és sportcsarnok 
megközelítése miatt. 

§ Művelődési Ház: A Mátyás király utcában a Művelődési 
Ház és a Rákóczi utca közötti szakaszon, valamint a 
Mátyás király utca és Sport utca közötti szakaszon 
elsősorban az üzletek előtti területen. A parkoló 
megépítéséhez terv készítésére van szükség. 

10. Tájház, falumúzeum: 
Az épített örökség és hagyományaink megőrzéséhez Faddot 
bemutató tájház kialakítása. A Művelődési Házban olyan 
nagy mennyiségű helytörténeti kiállításhoz szükséges anyag 
gyűlt össze, melynek bemutatására célszerű lenne egy 
Faluházat (múzeumot) kialakítani már meglévő parasztház 
megvásárlásával. A létesítménynek jól megközelíthető, 
frekventált helyen kell elhelyezkednie. 
11. Vízhálózat: 
Az önkormányzatnak szorgalmaznia kell az ivóvízhálózat 
folyamatos karbantartását. A vízminőségi követelmények 
csak így teljesíthetőek a kötelező közszolgáltatás keretében. 
A tervek szerint 2008-ban kiírandó koncessziós pályázatnak 
olyan árpolitikát kell tartalmaznia, amely forrást biztosít a 
hálózat tervszerű szakaszos felújítására is.  
12. Játszótér építése: 
Jelenleg „üzemelő” játszótér nem megfelelő helyen van. 
Funkcióját nem tölti be, és nem biztonságos a gyermekek 
részére. Megfelelő helyszín kiválasztásával indokolt lenne új 
játszótér megépítése. 
13. Templomfelújítás és környezetének rendezése 
A faddi katolikus közösség, az áldozatkész nagylelkű 
lakossággal karöltve nekilátott a faddi katolikus templom 
felújításának. A folyamat elindult, az áldozatot vállaló hívek 
láttán a pécsi püspökség a templom tetőfelújítását 2006-ban 
elkezdte, és a munkálatok folytatását ígérte. 

III. Építés, felújítás, állagmegóvás, karbantartás 
13. Általános Iskola: 
2005-ben pályázat elnyerésével megkezdődött az általános 
iskola régi ablakainak cseréje. Pályázaton elnyert 
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összegekből évente folyamatosan kerülnek az ablakok 
cserére Az általános iskola tetőszerkezetének részleges, 
tetőfedésének jelentős mértékű felújítása szükségessé vált, 
mivel az épület több helyen beázik. A tantermekben az 
elhasználódott PVC-burkolatokat folyamatosan ki kell 
cserélni kerámia-burkolatokra. Rövid időn belül szükséges a 
tantermek, vizesblokkok festési és mázolási munkáinak 
elvégzése is. Az emeletes iskolában a lépcső-járólapok 
burkolata balesetveszélyessé válhat a kopás miatt, felújításra 
szorul. Az iskola udvarán megfelelő környezetet kell 
kialakítani és az udvart parkosítani kell. 
Az iskola kerítése 50 évnél régebbi, célszerű az iskola 
épületének tatarozásával egyidőben a kerítés felújítása is. Az 
általános iskola tanterem bővítése tetőtér beépítéssel, 
tetőfelújítással valósítható meg. A Templom u-i kisegítő 
iskola megszüntetésre kerül a következő tanévtől. Bővítés 
esetén szükséges annak vizsgálata, elemzése, hogy a tanulói 
létszám növekedést mutat-e. Ennek függvénye lehet csak a 
tanterem bővítése. 
14. Óvoda: 
Az Óvoda épület külső homlokzati vakolata több helyen 
levált, külső tatarozás elvégzése szükséges. Az 
eszközbeszerzést folytatni kell. Az óvoda-udvart fel kell 
újítani, a szabvány nélküli, balesetveszélyes játékokat meg 
kell szüntetni.  
Új nyolc csoportos óvoda építését tervezzük pályázati 
lehetőség esetén kb. 200 millió Ft összeggel. Párhuzamosan 
a konyha-étterem is megépülne, további 50 millió Ft 
tervezett költséggel. Ha új építésre nem lesz pályázati 
lehetőség, akkor a felújítását kell tervbe venni. Az óvodaterv 
2007-ben 3,5 millió Ft. 
15. Művelődési Ház: 
Az épület az elmúlt években teljes külső felújítást kapott, 
belső felújítása, eszközök cseréje folyamatos. 
16. Konyha: 
Az épület teljes külső-belső és felújításra szorul. Az 
elhasznált gépek, berendezések cseréje, felújítása indokolt. 
Pályázati lehetőség esetén új konyha, étterem építését 
tervezzük. 
17. Polgármesteri Hivatal: 
Az épület avult, részleges és folyamatos külső és belső 
felújításra szorul. Az udvaron lévő melléképületek, raktárak 
romosak, felújítása, helyreállítása indokolt.  
18. Temetők, ravatalozó, hullaház:  
A temetők teljes körű geodéziai felmérése elkészült. A 
sírhelyek, parcellák és nyilvántartás rendbe tétele, 
egyeztetése már elkezdett folyamat. A hullaház 
tetőszerkezete romos, sürgősen intézkedni kell a felújításáról. 
A ravatalozó épület külső tatarozása szükséges.  
19. Templom utcai egészségügyi épületek, helyiségek: 
Az épület külső és belső felújításra szorul. A belső festés-
mázolási munkák végzése évente folyamatos.  
20. Szolgálati lakások: 
A lakások lelakottak, a lakókkal közösen a belső és külső 
felújításokat el kell végezni. Az udvarokat, kerítéseket 
rendbe kell rakni, az állandó állagmegóvásról folyamatosan 
gondoskodni kell. A jelenleg bérlő nélküli lakás csak 
felújítás után válik használhatóvá. 
21. Közintézmények akadálymentesítése: 
Orvosi rendelők: nem készült el, a tervek rendelkezésre 
állnak, 
Strand: nem készült el, tervek nem állnak rendelkezésre, 
Általános Iskola: nem készült el, 

Óvoda: nem készült el, tervek nem állnak rendelkezésre, 
Konyha: nem készült el, tervek nem állnak rendelkezésre, 
Művelődési Ház: nem készült el, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: nem készült el 

IV. Környezetvédelem, közterületek 
A települési önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény szerint a települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a 
településrendezés, az épített és természeti környezet 
védelme. E feladatokban a települési önkormányzat maga 
határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi 
lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben 
és módon lát el. 
Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, 
hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi 
feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a 
település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb 
feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. A 
törvényben felsorolásra kerülnek a települési önkormányzat 
kötelező feladatai. Ezek között nem említik a 
környezetvédelmet. Az önkormányzati törvényt értelmezve 
arra lehet következtetni, hogy e jogszabály szerint a 
környezetvédelem az önkormányzatok számára önként 
vállalt feladatként jelenik meg. Ugyanakkor két törvény is 
állapít meg kötelező környezetvédelmi feladatokat települési 
önkormányzatoknak. 

A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény egész fejezetet szentel a helyi 
önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak. Eszerint a 
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében 
biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok 
végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; 
a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, 
feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban 
illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi 
programot  dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete hagy jóvá; 
a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati 
rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; együttműködik 
a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról 
szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 
lakosságot; a fejlesztési feladatok során érvényesíti a 
környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti 
állapot javítását. A környezetvédelmi törvény szerint a 
települési önkormányzat gondoskodik a települési 
környezetvédelmi programban foglalt feladatok 
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, 
és a programot szükség szerint – de legalább kétévente – 
felülvizsgálja. A jóváhagyott környezetvédelmi programban 
meghatározott feladatokat a település rendezési terveinek 
jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott más 
határozat meghozatalával – szükség esetén önkormányzati 
rendelet megalkotásával – kell végrehajtani. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény a következő kötelező feladatokat utalja a települési 
önkormányzatok hatáskörébe: 
A települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást szervez, és tart fenn. A települési 
önkormányzat a közszolgáltatás szervezésével, vagy más 
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szervezésében működő közszolgáltatáshoz való 
csatlakozással tehet eleget, illetve a szomszédos vagy 
egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen 
tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt 
vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó 
szervezetet hozhatnak létre. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg: a helyi közszol-
gáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
a közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési 
területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a köz-
szolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; a közszolgáltatás 
ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingat-
lantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit – 
beleértve az egyen ingatlanfajtákra vonatkozó speciális 
szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes 
tartalmi elemeit. 

Az önkormányzat önálló, egységes környe-
zetvédelmi programmal nem rendelkezik. 
Fadd valamennyi ágazati területen rendelkezik helyi hatályos 
rendelettel a környezetvédelem terén, ennek 
rendszerezésével, az országos és régiós környezetvédelmi 
programmal összhangban települési program összeállítható. 

A Cikói Regionális Hulladéklerakó megépítésével, 
melyhez Fadd is tartozik a hulladékgazdálkodás jellege 
megváltozik. Előtérbe kerül a szelektív hulladékgyűjtés. 
- Fontos, hogy a község utcái és közterületei rendezettek 
legyenek, hogy a község épületei a helyi szabályoknak 
megfelelően épüljenek. 
- Az utcák, árkok gazmentesek, az ingatlantulajdonosok az 
ingatlanok előtti közterületet és kertjüket gyomtalanítsák, 
különös tekintettel a parlagfűre. 
- Ne legyenek az utcán különböző kupacok, építési anyagok. 
- A község közigazgatási területén, kül- és belterületen 
illegálisan lerakott szemetet, építési törmeléket össze kell 
gyűjteni és elszállíttatni.  
- A szúnyogirtás rendszeresen történjen meg.  
- A településrendezési eszközökben foglaltaknak 
megfelelően a szabályozást be kell tartani. 
- Új telkek kialakítása, az Arany János utca belső részén, 
illetve a rendezési tervnek megfelelően az utcák közötti 
kertek megnyitásával lehetséges. 

V. Üdülőfalu, turizmus, falusi turizmus kialakítása 
A képviselő-testület feladata eldönteni, hogy mely 
idegenforgalmi, turizmus ágazatokat kellene fejleszteni 
ahhoz, hogy községünk turisztikai képe, arculata kialakuljon. 
Adottságainkat figyelembe véve közel áll hozzánk a 
választási lehetőségek közül, horgász- és idegenforgalom 
(wellness turizmus), falusi turizmus, kerékpáros turizmus, 
melyhez kapcsolódhatnának a kistérségben már évek óta jól 
működő gasztronómiai és borturizmus, lovas turizmus, által 
kínált programok. 
Ehhez az alábbi feladatokat kell megvalósítani: 
- Strand fejlesztése, 
- Úthálózat kialakítása, 
- Járdák, kerékpárutak kialakítása, 
- Utcatáblák, információtáblák elhelyezése, 
- Rendszeres szúnyogirtás, 

- Gyalogos út kialakítása a főútról a I. és II. Strand felé, 
(Dombori) 

- Közterületek parkosítása, 
- Közterületi berendezések elhelyezése, 
- Programok biztosítása, 
- Szálláshelyek (panziók, fogadók) kialakítása, 
- A vállalkozók által és non-profit szervezetek, 

civilszervezetek által meghirdetett programok 
szervezésének támogatása. 

VI. Közbiztonság és közlekedésbiztonság érdekében 
végzett önkormányzati feladatok 

A községi önkormányzat feladatai közé tartozik, hogy a négy 
éves ciklus alatt a település utcái, az önkormányzati 
tulajdonban lévő utak, valamint a közútkezelő fenntartásában 
lévő utak szélén megfelelő közlekedést jelző táblák 
kerüljenek elhelyezésre. Tervezett a Rodeport Kft által 
támogatott forgalomlassító, ellenőrző radarok felszerelése, a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése a bejövő és kimenő 
forgalomról Faddon és Domboriban is a közbiztonság 
fokozására.  
A harmadik körzeti megbízott státusz mielőbbi betöltése 
szükséges lenne. Fontos a mezőőri szolgálat erősítése, a helyi 
KMB-sek erkölcsi, anyagi támogatása. 

VII. A Gazdasági Program megvalósítása, pénzügyi 
fedezetének lehetőségei 

Önkormányzati bevételek: 
1. A központi költségvetésből származó bevételek 
tekintetében egyrészt a bizonytalanság, másrészt a csökkenés 
érezhető, így fokozottan kell törekedni a saját bevételek 
növelésére. 
2. Az önkormányzati adók reális mértékben vannak 
megállapítva, figyelembe véve a lakosság teherbíró 
képességét. 
3. Ingatlaneladások: lakások, nem lakás céljára szolgálók, 
telkek, egyéb. Mérlegelni kell mi előnyös rövid, illetve 
hosszabb távon – az egyes ingatlan típusok 
szerint.(Elidegenítés, rövidebb idejű, vagy tartós bérlet, más 
formák.) 

- földterület, 
- hétvégi telkek, 
- zártkerti ingatlanok, 
- bérleti díjak, 
- strand bevétele.  

4. Portfóliókezelés: az üzletrészek, részvények, egyéb 
értékpapírok számbavétele, általános jellegű döntés 
megtartásukról, elidegenítésükről és a bevételek 
felhasználásáról.  
5. Működési és egyéb bevételek vonatkozásában a 
növekedés, illetve csökkenés várható irányának megjelölése. 

A rendezési tervek és programok 
jogszabályszerűsége, időszerűsége, elkészítése, e tekintetben 
rendelet(ek) alkotása, felülvizsgálata. 

Cél a meglévő területek – a rendezési tervvel 
összhangban történő – mind teljesebb kihasználása, az egyes 
településrészek azonos mértékű fejlesztése, illetve azonos 
szintre hozása. Az infrastruktúra fejlesztéséhez az elsőbbség 
biztosítása. 
Fadd, 2007. március 28.               Fülöp János polgármester 

 
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei és a költségvetés további táblázatai  

a könyvtárban mindenki számára hozzáférhetők! 
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szervezésében működő közszolgáltatáshoz való 
csatlakozással tehet eleget, illetve a szomszédos vagy 
egymáshoz közeli települési önkormányzatok közösen 
tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt 
vagy a közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó 
szervezetet hozhatnak létre. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben állapítja meg: a helyi közszol-
gáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
a közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési 
területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a köz-
szolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; a közszolgáltatás 
ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingat-
lantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit – 
beleértve az egyen ingatlanfajtákra vonatkozó speciális 
szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes 
tartalmi elemeit. 

Az önkormányzat önálló, egységes környe-
zetvédelmi programmal nem rendelkezik. 
Fadd valamennyi ágazati területen rendelkezik helyi hatályos 
rendelettel a környezetvédelem terén, ennek 
rendszerezésével, az országos és régiós környezetvédelmi 
programmal összhangban települési program összeállítható. 

A Cikói Regionális Hulladéklerakó megépítésével, 
melyhez Fadd is tartozik a hulladékgazdálkodás jellege 
megváltozik. Előtérbe kerül a szelektív hulladékgyűjtés. 
- Fontos, hogy a község utcái és közterületei rendezettek 
legyenek, hogy a község épületei a helyi szabályoknak 
megfelelően épüljenek. 
- Az utcák, árkok gazmentesek, az ingatlantulajdonosok az 
ingatlanok előtti közterületet és kertjüket gyomtalanítsák, 
különös tekintettel a parlagfűre. 
- Ne legyenek az utcán különböző kupacok, építési anyagok. 
- A község közigazgatási területén, kül- és belterületen 
illegálisan lerakott szemetet, építési törmeléket össze kell 
gyűjteni és elszállíttatni.  
- A szúnyogirtás rendszeresen történjen meg.  
- A településrendezési eszközökben foglaltaknak 
megfelelően a szabályozást be kell tartani. 
- Új telkek kialakítása, az Arany János utca belső részén, 
illetve a rendezési tervnek megfelelően az utcák közötti 
kertek megnyitásával lehetséges. 

V. Üdülőfalu, turizmus, falusi turizmus kialakítása 
A képviselő-testület feladata eldönteni, hogy mely 
idegenforgalmi, turizmus ágazatokat kellene fejleszteni 
ahhoz, hogy községünk turisztikai képe, arculata kialakuljon. 
Adottságainkat figyelembe véve közel áll hozzánk a 
választási lehetőségek közül, horgász- és idegenforgalom 
(wellness turizmus), falusi turizmus, kerékpáros turizmus, 
melyhez kapcsolódhatnának a kistérségben már évek óta jól 
működő gasztronómiai és borturizmus, lovas turizmus, által 
kínált programok. 
Ehhez az alábbi feladatokat kell megvalósítani: 
- Strand fejlesztése, 
- Úthálózat kialakítása, 
- Járdák, kerékpárutak kialakítása, 
- Utcatáblák, információtáblák elhelyezése, 
- Rendszeres szúnyogirtás, 

- Gyalogos út kialakítása a főútról a I. és II. Strand felé, 
(Dombori) 

- Közterületek parkosítása, 
- Közterületi berendezések elhelyezése, 
- Programok biztosítása, 
- Szálláshelyek (panziók, fogadók) kialakítása, 
- A vállalkozók által és non-profit szervezetek, 

civilszervezetek által meghirdetett programok 
szervezésének támogatása. 

VI. Közbiztonság és közlekedésbiztonság érdekében 
végzett önkormányzati feladatok 

A községi önkormányzat feladatai közé tartozik, hogy a négy 
éves ciklus alatt a település utcái, az önkormányzati 
tulajdonban lévő utak, valamint a közútkezelő fenntartásában 
lévő utak szélén megfelelő közlekedést jelző táblák 
kerüljenek elhelyezésre. Tervezett a Rodeport Kft által 
támogatott forgalomlassító, ellenőrző radarok felszerelése, a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése a bejövő és kimenő 
forgalomról Faddon és Domboriban is a közbiztonság 
fokozására.  
A harmadik körzeti megbízott státusz mielőbbi betöltése 
szükséges lenne. Fontos a mezőőri szolgálat erősítése, a helyi 
KMB-sek erkölcsi, anyagi támogatása. 

VII. A Gazdasági Program megvalósítása, pénzügyi 
fedezetének lehetőségei 

Önkormányzati bevételek: 
1. A központi költségvetésből származó bevételek 
tekintetében egyrészt a bizonytalanság, másrészt a csökkenés 
érezhető, így fokozottan kell törekedni a saját bevételek 
növelésére. 
2. Az önkormányzati adók reális mértékben vannak 
megállapítva, figyelembe véve a lakosság teherbíró 
képességét. 
3. Ingatlaneladások: lakások, nem lakás céljára szolgálók, 
telkek, egyéb. Mérlegelni kell mi előnyös rövid, illetve 
hosszabb távon – az egyes ingatlan típusok 
szerint.(Elidegenítés, rövidebb idejű, vagy tartós bérlet, más 
formák.) 

- földterület, 
- hétvégi telkek, 
- zártkerti ingatlanok, 
- bérleti díjak, 
- strand bevétele.  

4. Portfóliókezelés: az üzletrészek, részvények, egyéb 
értékpapírok számbavétele, általános jellegű döntés 
megtartásukról, elidegenítésükről és a bevételek 
felhasználásáról.  
5. Működési és egyéb bevételek vonatkozásában a 
növekedés, illetve csökkenés várható irányának megjelölése. 

A rendezési tervek és programok 
jogszabályszerűsége, időszerűsége, elkészítése, e tekintetben 
rendelet(ek) alkotása, felülvizsgálata. 

Cél a meglévő területek – a rendezési tervvel 
összhangban történő – mind teljesebb kihasználása, az egyes 
településrészek azonos mértékű fejlesztése, illetve azonos 
szintre hozása. Az infrastruktúra fejlesztéséhez az elsőbbség 
biztosítása. 
Fadd, 2007. március 28.               Fülöp János polgármester 
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Tisztelt faddi lakosok, kedves 65. év feletti 
Nyugdíjasok! 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosította a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 1/2005.(II.01.) Kt. 
rendeletét.  
A rendelet 41/A. §-a értelmében díjfizetésre vonatkozó 
kedvezmények kerültek beépítésre: 
 
(1) 70%-os kedvezményben részesül a kötelező 
közszolgáltatás tárgyévi kötelezettsége alól az egyedülálló, 
egyszemélyes háztartásban élő lakóház tulajdonos, aki 65. 
életévét a tárgyév első napján betöltötte, amennyiben: 
- az ingatlannak kizárólagos tulajdonosa vagy 
haszonélvezője, 
- a lakóház után tárgyévi helyi adófizetési kötelezettség 
terheli, 
- az önkormányzattal szemben tartozása nincs, 
- az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori 
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, 
-  és faddi állandó lakosként az ingatlanban 
életvitelszerűen kizárólagosan lakik. 
(2) 50%-os kedvezményben részesül a kötelező 
közszolgáltatás tárgyévi díjfizetési kötelezettsége alól a 
kétszemélyes háztartásban élő lakóház tulajdonos, 
amennyiben: 
- a tárgyév első napján mindketten betöltötték 65. 
életévüket, 
- a lakóháznak kizárólagos tulajdonosai, haszonélvezői, 
- a lakóház után a tárgyévre helyi adófizetési 
kötelezettség terheli,  
- az önkormányzattal szemben tartozásuk nincs, 
- az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori 
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, 
-  és a lakóházban faddi állandó lakosként, 
életvitelszerűen, kizárólagosan laknak. 
A kedvezményre való jogosultságot a Polgármesteri 
Hivatalnál kell kezdeményezni az erre a célra szolgáló 
formanyomtatványon jövedelemigazolás benyújtása 
mellett.  
A Polgármesteri Hivatal által a népesség-nyilvántartás 
adatbázisa és az adócsoport egyeztetése alapján kiadott 
igazolás mellett köti meg a közszolgáltatási szerződést a 
Közszolgáltató a bejelentést követő hó 1. napjától. Fizető 
félként Fadd Nagyközség Önkormányzatát kell a 
szerződésben feltüntetni és a kedvezményezetten kívül azt 
a Polgármesteri Hivatalnak is meg kell küldeni. A 
Polgármesteri Hivatal a jogosult ingatlanra vonatkozó 
negyedévre kibocsátott számla ellenértékét a számlán 
megadott határidőig átutalja.  
A kedvezményezettek részére a hulladékgyűjtő 
emblémázott műanyagzsákot a Fadd Polgármesteri Hivatal 
bocsátja rendelkezésükre, egyedülállók esetében havi 2 db-
ot, míg kétszemélyes háztartás részére havonta 4 db-ot. 
A kedvezményezetteknek az (1)-(2) bekezdés szerinti 
díjfizetési kedvezménnyel csökkentett - 30%, valamint 
50%-nak megfelelő összegű - fizetendő díjat a 
Polgármesteri Hivatalnak kell megfizetni az általa 
kibocsátott számla alapján.  
A Polgármesteri Hivatal az általa vezetett népesség-
nyilvántartás és ingatlanokról vezetett adónyilvántartás 

alapján a jogosultságot évente felülvizsgálja. A Polgármesteri 
Hivatal értesíti a Közszolgáltatót, ha a tulajdonos a 
kedvezményre már nem jogosult a szerződés módosítása 
érdekében. 
A díjfizetési kedvezmény a kérelem benyújtását megelőző 
időszakra nem érvényesíthető. 
 
További módosítások: 
Hulladékaink 75 %-a hasznosítható, másodnyersanyagként új 
terméket készíthetnek belőle. Lehetőség van a szerves 
hulladékok komposztálására a kert végében, külön lehet 
gyűjteni a papírt, az üvegeket, műanyagokat, fémeket. 
Fadd Nagyközség területén áprilistól várhatóan lehetőség lesz a 
szelektív hulladékgyűjtésre. 
A szelektív gyűjtőszigeteket a nagyobb forgalmat 
(településrészeket) befogadó boltok közelébe szeretnénk 
elhelyezni, ahol a lakosok mindennapi vásárlásaikat végzik, 
így: 
1. A Mátyás király utca elejei Kop-Ka Áfész mellett, a 
Fokon  
2. A Mátyás király utcai Kop-ka ÁFÉSZ mellett, a Sport 
utca elején, a volt piactér helyén, 
3. Pumukli ABC és a Fadd, Váci u. 1. szám alatti Gárdonyi 
Géza Általános Iskola mellett 
4. Széchenyi utca - Templom utcai sarkon 
5. Dombori, Nefelejcs u. 6. alatt.  

 
A szelektív hulladékgyűjtő-szigetek három csomagolási 
hulladék típus gyűjtését teszik lehetővé: papír, üveg, műanyag. 
Az edények műanyagból készültek. A különböző hulladék 
típusok edényein az információs matricák más-más színűek. 
Papír=Kék, Üveg=Zöld, Műanyag= Sárga. 
A lakosság a gyűjtőedényekbe a rajtuk lévő tájékoztató 
matricákon leírt szabályok szerint helyezheti el a csomagolási 
hulladékát. 
A sárga színnel ellátott gyűjtőedénybe gyűjthető az 
ásványvizes vagy üdítős palack és kupakja. 
A kék színnel ellátott gyűjtőedénybe gyűjthető a kartondoboz, 
irattároló doboz (lapítva), hullámpapír, színes vagy fekete-fehér 
újság, irodai papír, könyv, prospektus, szórólap. 
A zöld színnel ellátott gyűjtőedénybe gyűjthető a tiszta, 
kiöblített ép vagy törött színes és fehér üvegpalack, befőttes és 
bébiételes üveg. 
Fontos megjegyezni, hogy ettől eltérni nem szabad, hiszen úgy 
már a gyűjtőedénybe helyezett többi hulladék minősége is 
sérülhet. 
Kérjük, soha ne tegyenek tehát piszkos, élelmiszerrel vagy 
egyéb anyaggal szennyezett, ismeretlen eredetű hulladékot, 
vagy szemetet a gyűjtőedényekbe! 
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását megelőzően 
további információt fogunk nyújtani.  

 
TALAJTERHELÉSI DÍJ 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Köt.) 21. §. (2) bekezdésében, valamint a 26.§ 
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési 
díjjal kapcsolatban megalkotta a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint 
a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 
11/2004.(VII.01.)Kt. számú rendeletét. 
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A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy 
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány 
alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön 
jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe 
vett vízmennyiséggel. 
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 
szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi 
előírások szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3, melyet Fadd 
Nagyközség közigazgatási területére vonatkozó 
területérzékenységi szorzóval, 3-mal és a veszélyeztetési 
szorzóval 1-gyel szorozni kell. 
 

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 
a 2004. évben a Köt. alapján megállapított talajterhelési díj 
20 %-át, 2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. 
évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, a 2009. évtől 100 %-
át köteles megfizetni. 
Felhívom a Tisztelt Faddi Lakosok figyelmét, aki még 
nem kötött rá a szennyvízhálózatra, hogy a 
talajterhelési díj mértéke 2008. évben 324,- Ft/m3 a 
fogyasztott vízmennyiség után, melyet a rákötés 
napjáig, de legkésőbb 2009. március 31-ig kell 
bevallania, majd befizetnie. A talajterhelési díj 
keltezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját 
követő hó 15. napjáig kell bejelentést tenni. 
 
TAVASZI VÁSÁR 2008. március 15.: 
A vásárok, búcsúk és piacok rendjéről szóló 
6/1999.(IV.15.)Kt. rendelet alapján a tavaszi vásár ez év 
március 15. napján kerül megrendezésre a Fadd, Mátyás 
király utca nyugati végén lévő – Vásártér elnevezésű – 
közterületen. 

A vásáron, búcsúban és piacon a jogszabályi 
rendelkezések megtartása mellett az áru- és 
termékértékesítésen kívül vendéglátó-ipari, kölcsönzői, 
megőrzői, valamint helyben végezhető szolgáltatói és 
javító tevékenység is folytatható. A vásár területén tilos 
minden szerencsejáték, továbbá minden olyan 
tevékenység, ami a vásárlók megtévesztésére alkalmas. 

Helyfoglalás, helyhasználat 
A vásáron az árusok, illetve a szolgáltatást végző 
vállalkozók a helyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
érkezési sorrendben tudják elfoglalni. Valamennyi árustól 
elkülönítve kell helyet foglalniuk az állatvásár és a 
használtcikk árusítók részére. 
A vásáron az árusok az általuk elfoglalt helyért 
helyfoglalási díjat kötelesek fizetni a díjbeszedéssel 
megbízott személynek. 
- sátorból, lakókocsiból történő árusítás esetén: 150,- Ft/m2 

- asztalról történő árusítás esetén: 100,- Ft/m2 

- földön történő árusítás esetén: 50,- Ft/m2 

- mutatványosok, körhinta, céllövölde, stb.:100,- Ft/m2/nap 
 tehergépkocsi:  1.000,- Ft 
 utánfutó: 500,- Ft 
 kézikocsi: 150,- Ft 
 
Előzetesen érdeklődni Antusné Bari Julianna 
igazgatási csoportvezetőnél lehet hétfő és szerdai 
napokon 8 – 16 óráig, valamint pénteken 8-12 óráig. 

VÁLTOZIK AZ IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZDÍJA 
2008.01.01. napjától az alábbiak szerint:  
 
IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS 2008. január 1-től 
Lakossági alapdíj: 

differenciált a mellékelt táblázat szerint 
Lakossági, intézményi felhasználó: 

220,- Ft/m3+áfa, össz.: 264,- Ft/m3 
Közületi felhasználó: 

280,- Ft/m3+áfa, össz.: 336,- Ft/m3 
Közületi felhasználó alapdíj: 

differenciált mellékelt táblázat szerint 
 
CSATORNA-SZOLGÁLTATÁS 
2008. január 1-től 
Lakossági alapdíj: 

200,- Ft/hó+áfa, össz: 240,- Ft/hó 
Lakossági, intézményi felhasználó: 

210,- Ft/m3+áfa, össz: 252,- Ft/m3 
Közületi felhasználó: 

286,- Ft/m3+áfa, össz.: 343,- Ft/m3 
Közületi felhasználó alapdíj: 

270,- Ft/hó+áfa, össz: 324,- Ft/hó 
Szippantott kommunális szennyvíz szolgáltatás díja: 

720,- Ft/m3+áfa, össz.: 864,- Ft/m3 
Az árak a környezetterhelési díjat nem tartalmazzák. 
 
LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY 
Időszaka: tárgyév június 1. napjától szeptember 31. napjáig 
Mértéke: a szennyvíz-szolgáltatási díj 10 %-a 
Érintettek köre: locsolást külön nem mérő fogyasztók. 
 
Differenciált alapdíj: 
Lakosság 13-20 átmérőjű vízmérő esetén: 

275 Ft/hó + Áfa, össz: 330 Ft/hó 
Lakossági 25 átmérőjű vízmérő esetén: 

400 Ft/hó + Áfa, össz: 480 Ft/hó 
Lakossági 40 átmérőjű vízmérő esetén: 

1250 Ft/hó + Áfa, össz: 1500 Ft/hó 
Lakossági 50 átmérőjű vízmérő esetén: 

2500 Ft/hó + Áfa  össz: 3000 Ft/hó 
Lakossági 80 átmérőjű vízmérő esetén: 

4000 Ft/hó + Áfa, össz: 4800 Ft/hó 
Lakossági 100 átmérőjű vízmérő esetén: 

6000 Ft/hó + Áfa, össz: 7200 Ft/hó 
Közületi 13-20 átmérőjű vízmérő esetén: 

400 Ft/hó + Áfa, össz: 480 Ft/hó 
Közületi 25 átmérőjű vízmérő esetén: 

800 Ft/hó + Áfa, össz: 960 Ft/hó 
Közületi 40 átmérőjű vízmérő esetén: 

2500 Ft/hó + Áfa, össz: 3000 Ft/hó 
Közületi 50 átmérőjű vízmérő esetén: 

4000 Ft/hó + Áfa, össz: 4800 Ft/hó 
Közületi 80 átmérőjű vízmérő esetén: 

6000 Ft/hó + Áfa, össz: 7200 Ft/hó 
Közületi 100 átmérőjű vízmérő esetén: 

8000 Ft/hó + Áfa, össz: 9600 Ft/hó  
 

Ví z -  é s  c s a t o r na s z o l g á l t a t á s  
Tolna Víz- és    T/F: 440-011 
Csatornamű Kft.          443-526 
Ügyelet:           440-011 
Vásártér 75.           440-131 
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Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
A község önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről, és a végrehajtásának rendjéről szóló rendelettervezet 

véleményezéséről 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 92/C. § /2/ bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően megvizsgáltam az önkormányzat 2008. évi költségvetési tervezetét. 
A rendelettervezet felülvizsgálatának célja annak megállapítása volt, hogy 
- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, 
- a költségvetési tervezet előirányzatai megalapozottak-e. 
Véleményem kialakításához 
- áttanulmányoztam, elemeztem a rendelettervezetet, az összesített adatokat és a mellékleteket, valamint a tervadatokkal 

kapcsolatos számításokat és a szöveges indoklást. 
A felülvizsgálat megállapításai alapján a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos véleményem az alábbiakban 
összegezhető: 
1.) A költségvetési rendelettervezet összhangja a jogszabályokkal 
A rendelettervezet vizsgálatánál alapvetően a következő jogszabályokra voltam figyelemmel: 
- az államháztartásról szóló (módosított) 1992.évi XXXVIII. Törvény 
- a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az 1992. évi XXXVIII. Törvény 
- a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló CLXIX. Törvény, valamint 
- a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulásokról, kötött felhasználású támogatásokról, személyi 
jövedelemadó megosztásáról szóló jogszabályok, rendelkezések. 
Az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet tartalmazza azokat a legfontosabb 
követelményeket, amelyeknek a költségvetési rendeletnek meg kell felelnie. 
Az Áht. 71.§-ának /1/ bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig 
köteles a képviselő-testület elé terjeszteni. 
Az előírt határidőben előterjesztett rendelettervezet az államháztartási törvényben előírt szerkezetnek megfelel. A költségvetés 
bevételeinek és kiadásainak csoportosítása az államháztartási információs rendszerhez igazodóan és az önkormányzat által 
kialakított címrend szerint megfelelő szerkezetben, áttekinthető formában került összeállításra. 
Így a rendelettervezetben megfelelően részletezték: 
- az önkormányzati szintű pénzügyi mérleget, 
- az önkormányzat és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, ezen belül bevételi forrásonként, 
- az önkormányzat kiadási előirányzatait önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül 

kiemelt előirányzatonként, 
- az önkormányzat felhalmozási és felújítási előirányzatait feladatonként és célonként, a polgármesteri hivatal kiadási 

előirányzatait feladatonként, külön kiemelve az általános tartalékot, 
- az éves létszámkeretet önállóan gazdálkodó szervenként, 
- a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen,  
- a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, 
- a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként évenkénti bontásban (hitel visszafizetési 

kötelezettség) 
- az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat szerint, 
- az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint  
- a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait. 
A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének a Községi Önkormányzat költségvetési rendelettervezetébe történő beépítése 
jogszerűen megtörtént. 
Az előirányzatok megállapításánál a 2008. évre vonatkozó költségvetési törvényben foglaltak érvényesültek. 
A rendelettervezet normaszövege részletesen tartalmazza a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásával, a 
gazdálkodás végrehajtásával, a gazdálkodás rendjével kapcsolatos előírásokat, a költségvetés előirányzatainak megalapozását 
szolgáló egyéb önkormányzati rendeletek módosítását. 
Az önkormányzat bizottságai előzetesen megtárgyalták a költségvetési javaslatot és rendelettervezetet. 
Összességében megállapítható, hogy a 2008. évi költségvetés összeállítása az érvényes előírások szerint történt, a 
rendelettervezet tartalmát és szerkezetét tekintve a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak megfelel. 
2.) A költségvetési rendelettervezet megalapozottsága 
Az Áht. 70. §-ában foglaltaknak megfelelően a község 2008. évi költségvetés megalapozott előkészítése céljából az 
önkormányzat képviselő-testülete 2007. december 12. napján tárgyalta a 2008. évi költségvetési koncepciót. Az ott 
meghatározott főbb irányelvek és azt követő testületi és bizottsági üléseken hozott döntések, módosító javaslatok 
figyelembevételével került a 2008. évi költségvetési rendelettervezet kidolgozásra. 
Az összeállított költségvetési tervjavaslat szerint a község költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 845.695 eFt, melyből 
működési célú kiadási előirányzat 757.751 eFt, a fejlesztési, felújítási feladatokra számításba vett összeg pedig 87.944 eFt. 
Ezen utóbbiból 4.896 eFt a pályázati beruházásokhoz kapcsolódó önerőként figyelembe vett tartalék. 
A 2008. évi költségvetési rendelettervezet előirányzatának fő összege 106.143 eFt-tal több a 2007. évi eredeti előirányzatnál. 
Ezen belül a működési előirányzatok 96.153 eFt, a felhalmozási előirányzatok növekedése pedig 9.990 eFt. 
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A számításba vett működési bevételek és kiadások különbözeteként 55.000 eFt hiány mutatkozik, melynek fedezetére 
rövidlejáratú hitel felvételét irányozták elő. 
A saját és központi forrásból származó előző évvel szembeni bevételek növekedései teljes mértékben ellensúlyozzák a 
kiadásokban mutatkozó többletráfordításokat, így a 2008. évi költségvetésben mutatkozó forráshiány azonos mértékű a bázis 
évbeni összeggel. 
A működési kiadások jelentős részét kitevő személyi jellegű kiadások, az elmúlt évben tett intézkedés hatására a 2008. évi 
tervezett bérfejlesztéseket is figyelembe véve lényegesen nem változott. 
A dologi kiadásokban mintegy 49 millió Ft összegű növekedés mutatkozik, mely részben az energiaárak emelkedésével és 
egyéb inflációs hatásokkal, valamint az elmúlt évben vállalt többletkötelezettségekkel és az áthúzódó szállítói tartozásokkal 
kapcsolatos. A tervezett működési tartalék pedig 43.928 eFt. 
A 2008. évi költségvetés felhalmozási célú előirányzata 87.444 eFt, melyből a tervezett tartalék 4.896 eFt. 
A számításba vett beruházási és felújítási feladatokra, valamint a hiteltartozások törlesztésére és a fizetendő kamatokra csak 
részben nyújtanak fedezetet a különböző forrásokból tervezett bevételek, így a hiányzó összegre 28.869 eFt hosszúlejáratú hitel 
felvételét tartalmazza a tervjavaslat. 
Összefoglalva: 
Az önkormányzat által számításba vett helyi, a központi és az egyéb forrásokból számításba vett bevételek a vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően kerültek megtervezésre. 
A kiadásokat pedig részben a bázisszámok a jogszabályi előírások és a szükséges változások, valamint a rendelkezésre álló 
lehetőségek figyelembevételével alakították ki. 
Az önkormányzat pénzügyi pozíciói az elmúlt évekhez viszonyítva nem romlottak. 
Az évek során bekövetkezett inflációs hatások többletráfordításait részben a megtett takarékossági intézkedésekkel részben 
pedig a saját és központi forrásokból származó bevételek többleteivel ellensúlyozni tudta. 
A működési célokat szolgáló költségvetésben évek óta szinte állandó nagyságrendű 50-55 millió Ft hiánya mutatkozik, melyet 
rövidlejáratú hitelek igénybevételével pótol. 
Hosszú-lejáratú hitel-tartozása 2007. december 31-én 63,4 millió Ft volt, melynek a törlesztésére 11.640 eFt szerepel a 2008. 
évi tervben. Fedezetét a saját forrásokból származó fejlesztési bevételek biztosítják. 
Az önkormányzat a működési hiányos költségvetése mellett kötelezettségeit folyamatosan rendezni tudta, és 
fizetőképességének megtartása az összeállított költségvetési tervjavaslat szerint továbbra is biztosítottnak látszik. 
Mindezek figyelembe vételével javaslom a T. Képviselő-testületnek az előterjesztett 2008. évi költségvetési tervjavaslat 
elfogadását. 
Szekszárd, 2008. február 12.      Príger József okleveles könyvvizsgáló 
 

 
 
 

Ügymenetrend - eljárások - igazgatási anyagok 
- Anyakönyvezési eljárások 
- Átmeneti segély - Kérelem átmeneti segély 
megállapításához 
- Birtokvédelem 
- Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat 
- Fakivágás bejelentése 
- Hagyatéki eljárás 
- Hatósági bizonyítvány/igazolás 
- Hazai anyakönyvezés 
- Honosítás/visszahonosítás 
- Időskorúak járadéka 
- Jegyzői gyámhatósági tevékenység 
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
- Közgyógyellátás  
- Közlekedéshatósági feladatok (járdák ellenőrzése, 
javíttatása) 
- Lakásfenntartási támogatás - Kérelem lakásfenntartáshoz 
- Lakcímbejelentési kötelezettség 

- Méhészet bejelentése - Bejelentő lap - Kijelentő lap 
- Működési engedély kiadásának és Mozgóbolt és 
mozgóárusítás engedélyezése - Telepengedély kiadása iránti 
kérelem 
- Névváltoztatás 
- Parlagfűmentesítés 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Kérelem 
gyermekvédelmi kedvezményhez 
- Rendszeres szociális segély 
- Szabálysértési ügyek 
- Tartózkodási hely be/kijelentése 
- Telepengedély kiadása - Telepengedély kiadása iránti 
kérelem 
- Vadkár 
- Vízgazdálkodási hatósági ügyintézés 
- Vizitdíj igénylések 
- Vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése - 
Haszonbérlet ajánlat - Vételi ajánlat 

 
 

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében a nyomtatványok letölthetők a www.fadd.hu címen! 

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a faddi református templomba 2008. március 15-én (szombaton) 

16 órára a SZEKSZÁRDI GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS EGYÜTTES hangversenyére. 
Közreműködnek: Auth Zoltánné brácsaművész, Ábrahám Éva hegedű, Köntös Hedvig cselló, Szabó Dóra hegedű, 

Tillai Tímea énekművész, Hegedűs Györgyi (mezzoszoprán), Papp Krisztina énekművész (alt) 
Lozsányi Tamás orgonaművész 

Vezényel: Naszladi Judit 

http://www.fadd.hu
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Előterjesztés  
Fadd Nagyközség Képviselő-testületének 2008. február 13-án tartandó testületi ülésének 
napirendjéhez Fadd Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetés rendelet-tervezet 

tárgyalására 
 

Tisztelt Bizottságok! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. 
tv. 71. §-a előírja, hogy az önkormányzatoknak az adott évi 
költségvetési rendelet tervezett be kell terjeszteni a Képviselő-
testület elé. 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. 
december 12-én tárgyalta és határozatával elfogadta az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját és abban 
meghatározta azokat a célokat és feladatokat, amelyeket 
megvalósítani kíván. Az elfogadott koncepció azt mutatja, hogy a 
működési és a fejlesztési oldalon a 2008. évben képződő forrásokhoz 
viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források 
összegét. A költségvetés összeállításának elve, hogy a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás 
kiaknázása szükséges és a felhalmozási kiadásokat rangsorolni kell. 

 A 2008. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, a költségvetési koncepció összeállításával, 
a kapcsolódó információkkal, a bizottsági üléseken elhangzott 
vélemények, valamint a képviselő-testület javaslatának 
figyelembevételével történt.  
A költségvetési javaslat már nem tud kezelni minden felmerülő 
fejlesztési, felújítási igényt, megoldásra váró feladatot. Emiatt a 
feladatok a fontossági szempontok szerinti rangsorolása szükséges. 

A költségvetésben az önkormányzat és intézményei 
számára a fejlesztések, felújítások megvalósításához, a 
ciklusprogramban megfogalmazottak egy részére biztosított a 
saját erő, illetve a pályázati saját erő összege. 

Kiemelkedően fontos szempont, hogy a költségvetésben 
érvényesült valamennyi munkavállaló, a közalkalmazottak és 
köztisztviselők, valamint az Mt. hatálya alá tartozók részére a 2008. 
évre hozott bérintézkedések hatása. 

2008. évben is célul kell kitűzni, hogy év közben a szabad 
forrásokkal, a meglévő hiány összegét kell csökkenteni, hogy 
csökkenjen a hitelek összege. Annak érdekében, hogy ez a feltétel 
elérhető legyen, miden szervezeti egység vezetőjének, dolgozójának 
keresni kell az új források bevonásának lehetőségét.  
A költségvetési koncepcióra vonatkozó 168/2007. (XII. 12.) Kt. sz. 
határozat végrehajtása érdekében, és az azt követően hozott 
képviselő-testületi határozatokat figyelembe véve az alábbiakat 
teljesítettük: 
§ A kiadások és bevételek számbavételéhez áttekintettük 
az érvényben lévő szerződéseket. Számoltunk azzal, hogy követni 
kell a működési kiadások növekedésének a bevételeket megalapozó 
intézményi bevételeknek, térítési díjaknak az inflációs mértéket.  
§ Az intézményeknél, a szervezeti egységeknél 
megtörtént a bázis korrekció, a feladatváltozásból adódó, a 
költségvetési kiadás-bevétel korrekciója átvezetésre került. A 
működési kiadások területén a törvények által garantált közszolgálati 
5%-os keresetemelés fedezete a költségvetésben mindenkinek 
biztosított (közalkalmazott, köztisztviselő, Munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó). A közszolgálati 5%-os keresetemelés 
fedezetéhez a Magyar Államkincstárhoz január elején megküldött, 
számításokkal alátámasztott igénybejelentés alapján már a január 
havi bérekhez biztosítottak előleget, havi igénylés alapján 2008. 
évben a számítások szerint az OEP körrel együtt 10971 eFt központi 
bértámogatással számolunk.  
§ 2008. január 16-án kifizetésre került minden 
dolgozónak a még esedékes 13. havi juttatás (kivéve a prémiumévek 
programban résztvevő 2 fő dolgozónak, akiknek 2-3 napos késéssel 
teljesült a kifizetés). 
§ A dolgozói létszám felülvizsgálata folyamatos volt, az 
ismert adatok alapján létszámcsökkentésre nem tesz javaslatot a 
költségvetés tervezete. 

§ A közoktatási törvény változásai a 2007/2008. tanévre 
vonatkozóan túl a 2008-2009. tanévre is figyelembe lettek véve a 
pedagógus létszám meghatározásánál (pedagógus kötelező óraszám 
emelése, Közokt. tv. 1. sz, mell. Harmadik rész I. pontja, valamint a 
kötelezően elrendelt heti 2 óra az egyéni, szabadidős és tanórán 
kívüli foglalkozásokra, a Közokt. tv. I. sz. melléklet harmadik rész II. 
pont 18. bekezdése). Ezeken túlmenően felzárkóztatásra, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási, beilleszkedési 
zavarral küzdő gyermekek és tanulók felzárkóztatására, a 
lemorzsolódások csökkentése érdekében a 2007. évi 5/2007(II.13.) 
Kt. sz. költségvetési rendeletben már biztosított képviselőtestületi 
döntésnek megfelelően a 2007/2008. tanévre és a következő 
tanévben szeptember 1-től december 31-ig a 2008. évi 
költségvetésben is biztosítja a heti + 34,5 tanóra fedezetét. További 
többletkiadás a költségvetésben a 3 éves időtartamra a megyei 
Munkaügyi Központtal kötött 3 évre szóló PATRÓNUS pályázattal 
biztosított, a pályaorientációt, a pályaválasztást elősegítő és 
továbbtanulás előtt álló tanulók lemorzsolódásának 
megakadályozása, felzárkóztatása, a továbbtanulás esélyeinek 
növelése, a pályaválasztás elősegítése. A foglalkoztatás 90%-os 
támogatottságú, de csak a rendszeres személyi juttatásokra és 
járulékaira nyújt támogatást, továbbá a program keretében 
megvalósított továbbképzés tanfolyami költségét téríti meg. A 
további költségek az intézményi költségvetést terhelik. Az 
intézményi költségvetés főösszegében a kiadási oldalon teljes 
foglalkoztatás kiadása szerepel, bevételi oldalon a 12 havi 
bértámogatás és tanfolyami költségtérítés támogatásértékű működési 
pénzeszközátvételben jelenik meg 1.680 eFt. 
§ A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Kollektív 
Szerződésének módosításához a képviselő-testület által elfogadott 
fenntartói döntés alapján az intézménynél foglalkoztatottak részére 
biztosított nem rendszeres, adható juttatások között betervezésre 
került a 40000 Ft- összegű ruházati költségtérítés, vagy 62.800,- Ft 
értékű üdülési csekk. Ez az intézmény költségvetésében 1.915 eFt 
többletkiadás, a munkavédelmi és egészségvédelmi célból adható 
szemüveg költség hozzájárulás összege 20 eFt. A különböző kötelező 
pótlékok mértékének változásai a költségvetésben 943 eFt 
többletkiadást jelent. A központi költségvetés az 5%-os közszolgálati 
béremelés végrehajtása során az illetménytábla szerinti bérhez nyújt 
támogatást. Ez a számítások alapján a közoktatásban dolgozóknál 
7.438 eFt többletkiadást eredményez a 2008. évi költségvetésben, de 
ehhez kb. 5440 eFt központi bértámogatás párosul. Nem biztosít 
fedezetet a munkáltatói döntésen, illetve a fenntartói döntésen 
alapuló illetményemelésre, soros előrelépésekre, valamint az 
esedékes nem rendszeres, de az illetmény alapján kifizetendő 
személyi juttatásokra (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés, jutalom, 
minőségi bérpótlék, stb.) Az illetménytábla szerinti béremelés 
járulékaira viszont biztosít fedezetet. 
§ Az intézményi költségvetésben a szakmai kiadások 
dologi kiadásaira többlettel számoltunk, egyrészt az inflációs hatások 
figyelembe vételével, másrészt a pályázatokon megnyert 
támogatások év végén vállalt kötelezettségei, szakmai informatikai 
beszerzései az évvégén valósultak meg. A 2007. évben vállalt 
kötelezettségek 2008. évi szállítói követeléssel az idei költségvetési 
évben június 30-ig elszámolhatók.  
§ A közoktatási törvény 124. § (20) bekezdésében 
meghatározott kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak 
végrehajtásához 2004. évben az OKÉV-hez benyújtott kérelem és 
szükséges ütemterv alapján az alapfokú oktatás jogszabályban 
meghatározott intézményi eszközellátottságának, felszereltségének 
ütemezett határideje 2008. augusztus 30-án jár le. A fenntartó 
önkormányzat kérelmére a leadott ütemtervben foglaltak szerint az 
iskolai nevelőmunkát segítőeszközök beszerzésére 300 eFt, a óvodai 
nevelésben 1 db tornaszoba és 1 db logopédiai foglalkoztató egyéni 
szoba kialakításához 2008. évben 3000 eFt szükséges, amelynek a 
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teljesítését az OKÉV ellenőrizni fogja. Az intézmény előzetes, 
írásban meg nem erősített jelzése alapján ezek az ütemezett feladatok 
nem valósultak meg. A célzott feladat biztosítására került 
megemelésre az intézmény dologi kiadása. 
§ Felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat 
pénzeszközátadásai is. Az előző évi összegnek megfelelően terveztük 
államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadásokat, illetve 
a civilszervezetek támogatását is.  
§ A korábban vállalt kötelezettségekhez és a megkezdett 
beruházások folytatásához szükséges saját erő az előterjesztett 
költségvetési javaslat szerint biztosított. Továbbra is cél a pályázati 
lehetőségek kihasználása, ehhez a kiválasztott pályázatíró céggel 
folyamatos és rendszeres kapcsolattartás szükséges. 
§ A kistérségi társuláson belüli kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatok koordinálását, egyes feladatok ellátását 
továbbra is a már létrejött intézményfenntartó társulásban vagy a 
többcélú kistérség keretében kell biztosítani (családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat, házi szociális gondozás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, pedagógiai szakmai szolgáltatás, pénzügyi belső 
ellenőrzés, stb.). Törekedni kell a feladatellátás során minél nagyobb 
összegű normatív támogatási összeg megszerzésére. A meglévő 
társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni, kezdeményezni kell a 
feladatellátás pénzügyi elszámolásával kapcsolatos irányelvek és 
szabályok részletes kidolgozását és a társulási szerződésbe foglalását.  
§ A 2008. évi dologi kiadások tervezésénél a növekedés 
mértéke a 2007. évi eredeti tervhez képest 32 %-os. Figyelembe véve 
az energiaszektor privatizációját, a szabadpiacon történő 
energiavásárlást, a villamos áram kiadásainál szakfeladatonként 
eltérően 8-12 % közötti növekedéssel számoltunk, mivel 
nagyobbrészt nem tartoznak telephelyeink fogyasztói teljesítményük 
alapján az egyetemes közszolgáltatás körébe. A közvilágításhoz az 
energiát a szabadpiacon szerezzük be, a megkötött szerződés szerint 
2008. évben fix összegű, 30,5 %-os energia áremelkedéssel 
számoltunk. A gázszolgáltatásnál 10%-os növekedéssel számoltunk, 
amelynek indoka az energia áremelésen túl a 2007. évi tényadatok az 
enyhe időjárás miatt nem tekinthetők bázis adatnak. A hivatalos KSH 
közlemény szerint az infláció mértéke 8%-os, de a dologi 
kiadásokban összességében. 2 - 4 % növekedéssel számoltunk Nem 
vettük figyelembe az egyszeri kiadásokat. A készletbeszerzéseknél, 
szolgáltatásoknál az előző 2 év tapasztalata alapján került a kiadás 
betervezésre. Az étkeztetésnél a nyersanyag norma a 
rendelettervezetnek megfelelően került beépítésre a dologi kiadás 
élelmiszer kiadásaiba. Az élelmiszereknél egyes termékcsoportok 
esetében (pékárú, tésztafélék, tejtermékek, húsok) az inflációs 
mértéket meghaladóan emelkednek a kiadási költségek, ezért az 
igénybevétel csökkenésével számolunk, és szinten tartást terveztünk 
az étkeztetés bevételeiben, Mivel az ingyenes étkeztetés normatív 
támogatása nem változott, az igénybe vevők száma viszont 
valószínűen nem csökken, ezért 5-8% közötti étkezési díj, étkezési 
térítési díj emelését javasolja a tervezet. Az ingyenes étkezés az 5. 
osztályos gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre is 
kiterjesztették ettől az évtől. Egyéb dologi kiadás növekedésére csak 
a saját bevétel további növelésével van lehetőség.  

Összességében kimondható, hogy az elkészített rendelet-
tervezet egy feszített, szoros, megfontolt, számításokkal 
megalapozott költségvetést tartalmaz. Az intézmények működése 
úgy biztosított, hogy minden területen érvényesítik a megfontolt 
takarékos gazdálkodást. 
Az önkormányzat ez elmúlt években több új önként vállalt feladatot 
lát el, közszolgáltatást nyújt, amelyek megnövelték a dologi 
kiadásokat. Ezek között kiemelkedő volt a mezei őrszolgálat 
felállítása, a gyepmesteri tevékenység folyamatossá tétele a 
településen, az önkormányzati tulajdonú belvízelvezető és befogadó 
rendszerek, csatornák és földutak, a Holt Duna partszakaszainak és 
vízfelületének őrzése. Együttműködés a rendőrséggel a közbiztonság 
fokozására, a térfigyelő kamerarendszer kiépítése és működtetése. 
Hasonlóan új ellátott feladatmegoldás a köztemető és az egyházi 
tulajdonú, de önkormányzati fenntartású temetők rendjének 
kialakítása a geodéziai felméréstől, a parcellák megfelelő 
nyilvántartásán és kialakításán át a temetők folyamatos őrzésének és 

karbantartásának biztosításáig. Ezek a közfeladatok önkormányzati 
feladatok, de ellátásuk csak a városi önkormányzatok számára 
kötelező önkormányzati feladatok. Azonban a helyi sajátosságok, a 
településen élők és itt üdülőtulajdonnal rendelkezők, az idelátogató 
üdülővendégek elvárása, a nagyközség rangja és szerepe indokolta 
ezeknek a feladatoknak a megszervezését és biztosítását.  
Ezek alapján az önkormányzat feladatellátása során a működést 
biztosító termelési eszközök, igénybevett szolgáltatások, 
karbantartási, egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadásai 5-8 % körül 
emelkedhetnek. Ez alól a bónus-malus rendszert alkalmazó 
biztosítások kivételek. A bérleti-, karbantartási-, jogszabálykövető 
verziók karbantartásáért a szerződéses árak az inflációval azonos 
mértékben emelkedtek. A készletbeszerzéseknél a működési 
kiadások döntő hányadát jelentő  élelmiszer árak már az ősz 
folyamán emelkedtek (hús, pékárú, tej), de az energiaárak változásai 
az intézmények működésében szakfeladatonként eltérően alakulnak. 
Az egészségügyi ágazatban is az elektronikus adatkezelési és 
ellenőrzési rendszerek kötelező alkalmazása miatt már egyrészt 
2007. év végén intézkedni kellett, internetes kapcsolat létrehozásáról, 
a megfelelő számítástechnikai eszközök és programok biztosításáról. 
Így ez már 2007. évben vállalt kötelezettség, de 2008. évben 
folyamatos működési kiadást jelent ezek üzemeltetése és 
karbantartása, illetve a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése. A 
Templom u. 6. szám alatti 4 szervezeti egységben, valamint az 
Idősek Klubjában kiépítésre került az internetes szolgáltatás. Az 
Idősek Klubjában a kábeltelevízió bevezetésre került a hagyományos 
TV antenna sorozatos meghibásodása miatt. Új televízió készülék 
beszerzése szükséges az Idősek klubjában a társalgóba. 
További számítástechnikai és informatikai eszközbeszerzésre van 
szükség a Polgármesteri Hivatalban és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgáltatásnál az elavult szoftverek, illetve öreg 
számítógépek miatt. 2008. évben a helyi adóztatáshoz központi, 
illetve a kincstári körben új szoftver kerül alkalmazásra. 
A művelődési, közművelődési és könyvtári szolgáltatás további 
fokozatos eszközcseréjére, bővítésére is szükség van. Kedvező 
pályázati feltételek esetén élni kívánunk a lehetőséggel eszközök 
beszerzésére.  
Az előzőekben vázolt feltételeknek megfelelően – az elvégzett 
számítások, elemzések alapján – a 2008. évre számításba vehető 
forráslehetőségeket, valamint a felhasználásra vonatkozó 
elképzeléseket az alábbiakban mutatjuk be: 

A. 
Bevételek tervezése 

Az 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza az önkormányzat 
bevételeit. Bevételi főösszegünk 845.695 eFt, amelyből felhalmozási 
bevétel 87.944 eFt, a működési bevétel 757.751 e Ft a tervezett 
hitelfelvétellel együtt. A tervezett költségvetést az előző évihez 
képest közelítő szinten tartással alakítottuk ki. Az állami támogatás 
és normatív támogatás a közoktatásban is 2007. szeptember 01-től 
változott. A teljesítmény-mutatós csoportfinanszírozás 2008. évben 
nem érintette hátrányosan a települést, a szükséges csoport és 
osztálylétszámok megvannak. 2008. szeptemberében a jelenlegi 70 
fő nagycsoportos óvodás várhatóan 3 első osztály indítását teheti 
szükségessé, ezért nem is számolunk létszámcsökkentéssel.  
A munkanélküliek szociális ellátására vonatkozó 2007. évi 
törvénymódosítás miatt 2007. évben az összes szociális juttatás a 
(munkanélküliek szociális segélye, normatív ápolási díj, normatív 
lakásfenntartási támogatás, önkormányzat által nyújtott eseti 
segélyek) a 80.360 eFt-ot meghaladták, amely az önkormányzat éves 
költségvetésének 10%-át meghaladta. A szociális ellátások összegét 
és részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza. A munkanélküli 
ellátásokra, normatív lakásfenntartási támogatásra és normatív 
ápolási díjra kifizetett juttatások 90%-át a központi költségvetés 
megtéríti. Az e címen tervezett összeg támogatásértékű működési 
bevételként került megtervezésre.  
 A Művelődési Háznál alkalmazható térítési, szolgáltatási, bérleti 
díjaknak a Képviselő-testület által történő megállapítását piaci 
összehasonlítás alapján költségvetési rendelettel javasoljuk, a 
tervezet szerint a szolgáltatási díjak emelését nem tervezzük, az 
alkalmazott díjak megfelelnek a piaci viszonyoknak.  
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A napközi konyha étkezési térítési díjak emelését a 11. számú 
melléklet szerint javasoljuk 8 %-kal emelni. Változás 2008. évtől, 
hogy az óvodai és szociális étkeztetés ÁFA mentes, míg az iskolai 
közétkeztetés és munkahelyi vendéglátás ÁFA köteles tevékenység 
maradt. A térítési díjnak 5%-os, illetve 8%-os emelését részletező 
táblázat a 11. sz. melléklet.  
Az intézményi működési bevételek részletezését a 8. sz. melléklet 
tartalmazza. 

1./2. Önkormányzatunk sajátos működési bevételei: 
Itt terveztük a helyi adóbevételt, SZJA bevételeket, gépjárműadót, 
bírság és pótlékbevételeket, talajterhelési díjat.  

Tervezés során figyelembevettük a 2007. évi teljesítési adatokat, 
valamint továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a hátralékok és 
hátralékosok számának mérséklését. A luxusadóból az épületek után 
bevételt nem terveztünk, ilyen címen adóbevételünk eddig nem volt.  
A csatornabekötések száma ugyan nőtt, de a 2007. évre vonatkozó 
talajterhelési díj szorzószáma 50%-ról 75 %-ra nőtt, emiatt nagyobb 
bevétellel számolunk az előző évihez mérten, 3820 eFt összegben.  
Helyi adóbevételi tervünk az előző évi tervhez viszonyítva – a 
következő: 

 

Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi terv ebből felhalmozás 
Építményadó 10705 10062  
Telekadó 3700 3700  
Magánszemélyek kommunális adó 14850 14900 14900 
Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után 6000 6000  
Idegenforgalmi adó épület után 16300 18260  
Iparűzési adó (állandó) 24037 25900  
Iparűzési adó (ideiglenes) 400 400  
Összesen: 75992 79222 14900 

Bírság, pótlék, talajterhelési díj     6170 e Ft. 
 

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek részletezését a 9. 
sz. melléklet tartalmazza.  
A mezőőri járulék tervezett összege 1350 eFt. A költségvetési terv 
tartalmazza a halászati jog megváltásával, mezőőri szolgálat 
működtetéséhez ez évben 4.125 eFt működési célú pénzátvételt a 
Faddi Horgászegyesülettől, továbbá 1500 eFt összegű működési célú 
pénzeszközátvételt együttműködési megállapodás szerint. Ezek az 
intézményi működési bevételek között kerültek tervezésre, összesen 
5.625 eFt összegben. A szolgálat mezőőrönként havi 50 ezer Ft-os 
állami támogatása negyedévente igényelhető a központi költségvetési 
szervtől támogatásértékű bevételként, éves összege 1.800 eFt.  

II. Állami támogatások, hozzájárulások 
Ilyen címen normatív állami hozzájárulást, normatív kötött 
felhasználású (oktatási, szociális) támogatásokat és központosított 
előirányzatot (kisebbségi önkormányzatra) terveztünk az 
előterjesztés szerint a javasolt költségvetés alapján.  
CÉDE támogatásként a korábbi pályázatokból elnyert 2008. évi 
ütemet terveztük az általános iskola ablakcseréihez 280 eFt. A 
faluközpont rendezése az AVOP pályázattal szintén tervezet, a II. 
mérföldkőben 22.343 eFt-tal számolunk, befejezési határideje 2008. 
év. 
 Az útburkolatok felújítására a TEUT pályázat keretében 58 %–os 
támogatási összeggel számolunk, a saját erő biztosításához 2940 eFt 
TEIT fejlesztési forrást tudunk igénybe venni. Az idei költségvetési 
évben vállalkozástól átvett fejleszti célú pénzeszközátvétellel a 
hulladékgazdálkodási projekt önkormányzati önrészét tudjuk 
finanszírozni.  
A kiegészítő támogatásokra egyes közoktatási feladatokhoz 
pályázattal várható többlet forrás elérése.  
Az iparűzési adóerőképesség várhatóan a novemberi felmérés szerint 
alakul.  

III. Felhalmozási bevételek 
Felhalmozási célú bevétellel ingatlanértékesítésből 60 eFt bevétellel 
számoltunk, amelyről a Képviselőtestület, már 2007-ben hozott 
határozatot a Lerch és Társai Bt. üzletének bővítéséhez.  

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 
Ilyen címen működésre és felhalmozási kiadásokhoz a következő 
összegeket terveztük: 
Működési célú átvételek: 
Egészségbiztosítási Alaptól 24.768 eFt 
Foglalkoztatási Alaptól közmunkás foglalkoztatásra: 
(kb. 70%-os támogatottság) 5.960 eFt 
Foglalkoztatási Alaptól 
az Iskolai PATRÓNUS foglalkoztatásra:   1.680 eFt. 
Felhalmozási célú átvételek: 
AVOP Faluközpont pályázatra 14.623 eFt 
AVOP Faluközpont pályázathoz BM támogatás  1955 eFt 
TEIT-től     2.940  eFt 

 Összesen:  19.618 eFt 
Valamennyi pénzátvétel tájékoztató kimutatásban a költségvetéshez 
mellékletben csatolva. 
A csatornaérdekeltségi hozzájárulások háztartásoktól származó 
befizetéseiből 1.200 eFt bevételt terveztünk. 

V. Felhalmozási kölcsön visszatérülése 
Az elmúlt években visszafizetési kötelezettséggel adott lakásépítési 
(vásárlási) támogatások törlesztését terveztük 59 fő állampolgár és 6 
fő köztisztviselő befizetésére, összesen 1.474 eFt-ot.  

Működési célú kölcsönök visszatérülése 
Működési célú kölcsönként a háztartásoknak nyújtott temetési 
kölcsönből 750 eFt visszafizetésével számolunk. 

VI. Hitelfelvétel 
A működési költségvetésünk hitelszükségletét a koncepciónak 
megfelelően 55.000 eFt-ban terveztük, költségvetésünket terheli a 
40.670 eFt likvidhitel visszafizetése. 
2008. évben már 28.869 eFt fejlesztési hitelszükséglet is megjelent – 
a felhalmozási mérleg egyensúlyának biztosításához. A fejlesztési 
célok megvalósításához hosszúlejáratú MFB hitel igénybevételét 
terveztük.  

VII. Előző évi pénzmaradvány 
A 2007. évi zárszámadási rendeletünkben kell jóváhagyni a zárási 
tételek lekönyvelése, valamint az állami támogatások elszámolása 
után. Így a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzatnál számolunk 6 
eFt-tal, melyet már ismerünk. Amennyiben az elszámolás után lesz 
pénzmaradványunk, az a kötelezettséggel terhelt kiadások teljesítése 
után a működési hiányra fordítható (pl. hitelmérséklés). 

B. 
Kiadások tervezése 

A 2008 évre tervezett kiadásainkat az előterjesztésben az 
önkormányzati összevont mérleg -1.sz. melléklet- tartalmazza. 2008-
ban felújítási és beruházási kiadásokra 56.005 eFt fordítható, továbbá 
a KEOP pályázatban szennyvíztisztító fejlesztési célokra tartalékba 
helyeztük az I. pályázati fordulóhoz szükséges sajáterő összegét 
4.896 eFt-ot. A működési kiadásokra a szükséges működési bevétel a 
költségvetésben biztosított a likvidhitel felvételével. Az előző évhez 
képest növekszik szociális kiadásokra és támogatásokra fordítható 
összeg.  
A kiadási oldalt terheli a 11.640 e Ft fejlesztési és a 40.670 e Ft 
folyószámla hiteltörlesztés, illetve visszafizetés is. 

1. Működési kiadások 
A személyi juttatások és járulékai tervezett összege 293.732 eFt, 
ami 12.023 eFt-tal több az előző évi tervezettnél. Ennek legfőbb oka 
már az általános bevezetőben részletesen ismertetésre került. Ezek 
miatt a megvalósított létszámleépítések és átszervezések csak 
részben éreztetik hatásukat. A 2008. évi tervben számoltunk a 
jubileumi jutalmak, valamint a kötelező teljesítményösztönző 
kifizetések terhével is.  
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Közalkalmazotti körben az Általános Iskolánál is valamennyi adható 
juttatás betervezésre került. 2008. évben pedagógus leépítésével nem 
számolunk. A tantárgyfelosztást a feladatokra szabva a képesítési 
követelményeknek megfelelően kell kialakítani, a rendeletben 
biztosított többlet óraszámot a meghatározott feladatokra kell 
fordítani. A különböző órakedvezményeket át kell vizsgálni.  
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe kellett venni a 
bértábla változását 2008. január 1-től, ezen túlmenően a soros 
előrelépéseket, a minimálbér változását, illetve a szakképzettség, 
szakvizsgák megszerzése miatti előrelépéseket. 
A köztisztviselők illetmény alapja az 1992. évi XXIII, tv. 43. §-ának 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 38.650,- Ft. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 69. §-
ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 20.000,- Ft. 
2008. 01.01-2008.08.31-ig alkalmazható pótlékokat és annak 
mértékét a 13. sz. melléklet tartalmazza. 2008. szeptember 1-től 
alkalmazható pótlékokat és annak mértékét a Képviselő-testület 
2008. augusztus 31-ig megállapítja. 
A keresetbe tartozó juttatások (Áht. 93/A §-ában foglalt keret) 
összegének alapja az előző évi bázis előirányzat 2%-a. Ennek 
megfelelő összegű jutalomkeret került meghatározásra. 
A közokt. Tv. 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt 
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege 5.250 Ft/hó/fő. 
A pedagógus szakkönyvvásárlás összege 14.000,- Ft/fő.  
A köztisztviselőknek és nem a közoktatásban dolgozó, 
továbbképzésre kötelezett és vezető közalkalmazottak részére a 
kötelező továbbképzések, alapvizsgák és szakvizsgák kiadásaira is 
13800Ft/fő került betervezésre. 
Biztosítási díjak címen a feladatellátáshoz szükséges szakmai 
felelősség- biztosítások, valamint az egészségügyi dolgozóknak a 
kötelező szakmai kamarai tagdíjak költségterítése került 
megtervezésre. Ugyanezen a soron tervezhető az önkéntes 
nyugdíjpénztári tagdíj munkáltatói hozzájárulása a dolgozók 
tagdíjfizetésének, amely a tagdíj 50%-a, de maximum 3000,- 
Ft/hó/fő. 
A 13. havi juttatás közalkalmazott és köztisztviselő dolgozónak 
megtervezésre került. A tervezet tartalmazza a jubileumi jutalmakra 
kifizetendő összegeket is. A megbízásos jogviszonyban 
foglalkoztatottak, a prémiumévek programban résztvevők 
valamennyi személyi juttatása, valamint a felmenését töltő dolgozó 
személyi juttatása a Külső személyi juttatások jogcímen került 
megtervezésre. Ezen a jogcímen szerepel a helyi önkormányzati 
képviselők juttatása is. 
A helyi önkormányzati képviselői juttatások terén a költségvetés 
többlet-teherrel nem számolt.  
A munkaadókat terhelő járulékok összegében megtervezésre került a 
normatív ápolási díjban részesülők 21%-os társadalombiztosítási 
járuléka. 
A létszám alakulása: a 2007. évhez viszonyítva az önkormányzat 
összes foglalkoztatott létszáma nem változott. Intézményenkénti 
részletezését a rendelet-tervezet és az intézményi részgazda 
költségvetések mellékletei is tartalmazzák. A közcélú 
foglalkoztatásban 13 fővel számoltunk. Közhasznú munkavégzésnél 
a 2007. évi létszámot vettük alapul, de összességében a közhasznú és 
közcélú foglalkoztatás a minimálbér emelkedés és járulékai 
emelkedés ellenére többletforrást nem igényel. 
Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola költségvetése: 3. sz. 
melléklet  
Az intézmény szakmai dologi kiadásainak részletes tervét, 
finanszírozását a tanulók és nevelők száma, tanulócsoportokra és 
óvodai csoportokra lebontva, egységes számítási módszerrel fogjuk a 
szakmai szempontok figyelembevételével meghatározni az Iskola 
vezetésének és a Hivatal vezetésének egyeztetésével. A 
tankönyvtámogatást egységesen, a normatíva alapján terveztük meg.  
Dologi kiadásainkat 202.799 eFt-ra terveztük, ami 49 millió Ft-tal 
magasabb az előző évi tervtől, de 11.500 eFt-tal visszafogottabb a 
2007. évi várható kiadástól. A költségvetés tervezésénél azokat a 
többlet feladatokat vettük figyelembe, amelyeket már ismertettünk a 
vállalt többletfeladatokról. 

Jelentős az energiaárak emelkedéséből adódó többletkiadás, például 
a közvilágítási szakfeladatnál 30,5 %-kal haladja meg az előző évi 
kiadást. 
Szociálpolitikai juttatásokra a 7. sz. melléklet szerinti 
segélyezéseket terveztük, ami összességében 22.725 eFt-tal több a 
2007. évi tervezett kiadásnál, de 4.768 eFt-tal kevesebb a 2007. 
évben ténylegesen várható kiadástól. Ennek forrását 90 %-ban a 
kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz 9. sz. melléklet 
48. soron terveztük a költségvetésben az önkormányzatok 
költségvetési támogatása között. Nem normatív lakásfenntartási 
támogatásra, ápolási díjra a 2007 évi mértéknek megfelelően 
terveztünk keretet. 
Működési célú átadásainkat a 12. sz. melléklet tartalmazza, az 
előző évivel szinte azonos mértékben nyújtunk működési célú 
támogatást. 
Összefoglalóan a működési kiadásainkra 758 millió Ft-ot terveztünk, 
melyből az Általános Iskola költségvetése 217.332 eFt. Az iskola 
fenntartása 2008. évben biztosítva van.  
2. Felhalmozási kiadások 
Felhalmozási kiadásainkat mérlegszerűen az 5. sz. melléklet, 
működési és felhalmozási mérleg, és a 6. sz. melléklet 
létesítményenként tartalmazza beruházás és felújítás bontásban, 
valamint a fejlesztési tartalékba helyezett összeget. 
A tervezett felhalmozási célok megvalósításához 28.869 eFt 
felhalmozási célhitel igénybevételével számoltunk.  
E kiadások között a Bartal-kert megvásárlása, köztérré alakítása 
tervezési, előkészítési becsült költsége szerepel, amelyről már 2007 
évben a Képviselő-testület határozattal döntött. Az egyéb 
beruházások megvalósításához, - amennyiben ahhoz hitel felvétele 
szükséges - projektenként kerülhetnek a Képviselő-testület elé 
döntéshozatalra. A Faluközpont rendezése, a Mátyás király utca 
szilárdburkolat felújítása műszaki átadás-átvételére, befejezésére a 
határidő 2008. június 15. A befejezést követően a számla 
kiegyenlítésére az utólagos finanszírozás miatt a pályázati 
pénzösszeg megérkezéséig16.800 eFt fejlesztési célú rövidlejáratú 
hitel igénybevételét tervezzük, amelynek törlesztése a pályázat 
pénzügyi elszámolása után történik meg a pályázati összeg 
kiutalásával. A felújítások között szerepel a ravatalozó bővítése és 
felújítása ÁFA-val együtt 3.450 eFt összeggel. A 
hulladékgazdálkodási projekt Faddot terhelő teljes összege 9.803 e 
Ft. Az iskolában és az önkormányzati hivatalban, valamint a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál tervezzük informatikai, 
számítás-technikai eszközök beszerzését.  

3. Hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása, tartalékok 
Az önkormányzat fejlesztési célú hitelek törlesztésére fordítandó 
pénzforrása és kötelezettsége 11.640 eFt 2008. évben. Ezen felül 
hiteltörlesztésként terveztük az 40.670 eFt folyószámlahitel 
visszafizetését. 
Lakáscélú kölcsön nyújtását nem terveztük sem lakossági, sem 
köztisztviselői körben. 
Tartalékként a költségvetési törvény nem írja elő államháztartási 
tartalék képzését. Azonban a novemberi normatíva igénylésnél 
tévesen igényelt többlettámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt, 
továbbá más előre nem látható működési kiadásokra együttesen 
43.928 eFt működési tartalékkal számoltunk. Ebből a központi 
költségvetésbe visszafizetési kötelezettség 25.410 eFt. Fejlesztési 
tartalékba helyeztük a KEOP pályázat I. fordulójának 
önkormányzatunkra jutó önrészét a Tolnával és Bogyiszlóval közös 
szennyvíztisztító-telep fejlesztési kiadásaira 4.896 eFt összegben.  
A részben önálló szervezeteink (FRKÖ) költségvetését és 
létszámtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 2008. évi 
Költségvetésük tervezetét benyújtották, a szükséges határozatot 
meghozták.  
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Társulása – 
4/a sz. melléklet - nem szolgáltatott adatot, és nem egyeztetett a 
költségvetési tervezés során, ezért erre vonatkozóan javaslatot nem 
tudunk benyújtani. Ez a mulasztás, azonban a nagyközség 
önkormányzati költségvetésének tárgyalását és elfogadását nem 
befolyásolja.  
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 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2008. 
évi költségvetési rendelettervezetét a mellékelt javaslat alapján 
tárgyalja meg, a rendelettervezet alapján vagy a szükséges 
módosításokkal alkossa meg 2008. évi költségvetési rendeletét.  
Fadd, 2008. február 7. 
   Fülöp János  
   polgármester 
1. számú határozati javaslat: 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2008. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatását 
összességében a 2007. évi terv szinten biztosítja. A működési 
költségekhez igényelt kérelmeket a szervezetnek a 2007. évi 
költségvetési beszámolójának egyidejű benyújtásával kell 
alátámasztani.  
A kérelmek benyújtásának határideje: 2008. ………..….….. 
A támogatások elbírálása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
hatáskörében történik 2008.. ………..…....ig.  

A 2008. évi támogatásokat negyedévente – a negyedév közepén - 
kell folyósítani. A fenti költségvetési okmányok leadásáig 
önkormányzati támogatás nem adható. Különösen indokolt esetben 
írásbeli kérelemre előleg folyósítható. Az eddig támogatott 
szervezeteket e határozat megküldésével kell értesíteni.  
Határidő: 2008. február 14. 
Felelős: Fülöp János polgármester 
2.számú határozati javaslat: 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
költségvetési rendeletében biztosított 2 millió Ft felhalmozási célú 
támogatást az egyházak részére kizárólag igazoltan elnyert 2008. évi 
felhasználású pályázatához adja át, az erre vonatkozó írásbeli 
megállapodás alapján. 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Fülöp János polgármester 

 
 

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2008..(II…..)KT. SZÁMÚ RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 65. §-a alapján a 2007. évi 

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a 

Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire 

terjed ki. 
 

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
2. §  

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és kisebbségi 
önkormányzatok és a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola 
együttes 2008. évi költségvetését 

845.695.000,- Ft, azaz Nyolcszáznegyvenötmillió-
hatszázkilencvenötezer 00/100 forint bevétellel és 

kiadással, 
ezen belül 
 293.732.000,- Ft személyi juttatással, 
   94.945.000,- Ft munkaadókat terhelő járulékokkal, 
  56.005.000,- Ft felhalmozási kiadással 
   55.000.000,- Ft működési és 
   28.869.000,- Ft fejlesztési célú hosszúlejáratú 
hiteligénnyel                                      állapítja meg. 
 

3. §  
(1) A Képviselőtestület a 2008 évi önkormányzati 

költségvetésében – a bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. 
sz. mellékletben, az ott megjelölt kiemelt előirányzatokkal 
és létszámokkal az önkormányzat egészére a (2) bekezdésben 
kimutatott táblázat szerint– a Polgármesteri Hivatal belső 
gazdálkodását a 2. sz. melléklet, a Gárdonyi Géza Óvoda és 
Általános Iskola, mint részben önállóan, részjogkörrel 
gazdálkodó intézménynek költségvetését és létszámát a 
3.sz.melléklet, továbbá, mint részben önálló 
intézményeknek, a Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetését a 4.sz. melléklet a Tolna Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatok Társulása részben önálló 
gazdálkodású költségvetési szervköltségvetését a 4/a. sz. 
melléklet szerint állapítja meg. 

(2) A jóváhagyott 133 fő létszám a költségvetési évben az 
alábbiak szerint alakul: 

Fadd Nagyközség Önkormányzata 2008. évi 

létszámterve 
 

Intézmény 
Alkalmazási jogviszony 

2008. 
jan.1. 
állapot 

2008. 
szept.
1-jén 

Változást 
követően 
Összesen 

- közalkalmazott pedagógus 
munkakörben 

52 52 52 

- Közalkalmazott egyéb 
munkakörben 

9 9 9 

Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó, határozott idejű 
foglalkoztatott (PATRÓNUS) 

1 1 1 

Összesen 62 62 62 
Polgármesterui Hivatal 
- polgármester 1 1 1 
- Köztisztviselő 17 17 17 

32 32 32 - közalkalmazott 
   --ebből OEP 
   -- háziorvos   

7 
1 

7 
1 

7 
1 

    
- közhasznú és közcélú dolgozó 21 21 21 
    
Összesen 71 71 71 
Önkormányzat összesen 133 133 133 

 
- A Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolánál a 2008. január 
1-én az engedélyezett létszám összesen 62 fő, ebből a 
pedagógusok létszáma 52. fő.  
2008. szeptember 1-én az engedélyezett létszám összesen 62 fő, 
amelyből 52 fő a pedagógus munkakörben dolgozó. 
A 2008. évi december 31-i engedélyezett év végi záró létszám 62 
fő.  
- A Polgármesteri Hivatalnál az engedélyezett létszám a fenti 
táblázat szerinti foglalkoztatási bontásban 2008. január 1-én 71 
fő, 2008. december 31-én az év végi záró létszám 71 fő. 

4. §  

A Képviselő-testület a 
- pénzeszköz-átadásokat, támogatásokat a 12. sz. 

melléklet 
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- a felhalmozási (beruházás, felújítás, stb.) 
előirányzatokat beruházási, felújítási célonként a 6. sz. 
mellékletben foglaltak               szerint hagyja jóvá. 

 
5. §  

A Képviselő-testület: 
- a 2009. és 2010. évekre is kitekintő előirányzatait a 

17. sz. melléklet szerint mutatja be. 
- a költségvetés 2008. évi összevont mérlegét az 1 sz. 

melléklet szerint, 
- a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 

mérlegét az 5. sz. melléklet szerint, 
- a 2007. évi étkezési térítési díjakat a 11. sz. 

melléklet, a helyiségbérleti díjakat a 
Sportcsarnoknál a 15. sz. melléklet, a Napközi 
konyhánál alkalmazandó bérleti díjakat a 14 sz. 
melléklet  szerint, 

- az önkormányzat által folyósítani tervezett 
pénzbeni ellátásokat és természetben nyújtott 
ellátásokat a 7. sz. melléklet szerint, 

- Az önkormányzat által felvenni tervezett hiteleket a 
rendelet 2. §-a szerint                              hagyja jóvá. 

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

6. §  
(1) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot a 

köztisztviselői törvényben meghatározott 38.650,-Ft-ban 
állapítja meg, ezen belül biztosítva a jegyző differenciálási 
hatáskörét. Az illetményalaphoz kötődő egyéb juttatások 
tekintetében is e rendeletben, vagy ha azt törvény előírja, a 
törvény által mindenkor hatályos illetményalap érvényes. 

(2) A kötelező bérfejlesztéseket mind a köztisztviselőknél, mind a 
közalkalmazottaknál, az ágazati jogszabályok szerint kell 
végrehajtani, melyhez a szükséges forrást a személyi juttatások 
előirányzata tartalmazza. 

 
7. §  

(1) A Képviselőtestület a 2. §-ban jóváhagyott kiadási előirányzat 
csoportok közötti átcsoportosítás jogát a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságra ruházza át. 

(1) Az önállóan gazdálkodó intézmény (Polgármesteri Hivatal) 
részére a 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közül a 
működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot a 
polgármesterre, illetve a részben önállóan részjogkörrel 
gazdálkodó intézmény vezetőjére a munkáltatói jogkörrel és 
szakmai dologi kiadásokkal összefüggésben az intézmény 
alapító okiratában foglaltak szerint átruházza, akik a módosított 
217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
hajthatnak végre változtatást és saját hatáskörű előirányzat 
emelést, melyről a (6) bekezdés szerint tájékoztatják a 
Képviselő-testületet. 

(3) A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános 
Iskola 2007. évi elfogadott költségvetésében a személyi 
juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatában a 
megállapított óraszámban „+” plusz 34 órát biztosít a 
2007/2008. tanévet érintően 2008. évi költségvetési évében, a 3. 
évfolyamon az osztályösszevonás következményeként, továbbá 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, a szakmai szempontból 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatásához.  

(4) A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési 
határozatában jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását a 
határozatában rögzített átruházások szerint kell végrehajtani. 

(5) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

(6) A beruházási és a felújítási előirányzatok között a benyújtásra 
kerülő pályázatoknál a saját forrás biztosításához szükséges 
átcsoportosításra a polgármester jogosult. 

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány az önkormányzat 
számára pótelőirányzatot biztosít, valamint e szakasz (1), (2) 
bekezdése szerint előirányzat átcsoportosítás történik, arról a 
polgármester a Képviselőtestületet negyedévenként tájékoztatja. 
Ezzel egyidejűleg de legkésőbb az év végi zárszámadásig a 
költségvetési rendelet módosítására javaslatot tesz. 

8. § 
(1) Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 

végrehajtására kiadott 217/1998.(XII.30.) Korm.sz. rendelet 
134.§ (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat nevében 
kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott 
személy vállalhat; a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a 
jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 

(2) A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai terhére 
kizárólag a kisebbségi önkormányzat vállalhat kötelezettséget, 
illetve jogosult utalványozásra. 

1.  §  
A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselőtestület felelős. 
A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a kisebbségi 
önkormányzat költségvetése vonatkozásában az elnökök felelnek. 

2. §  
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos 
működtetéséhez az a már érvényes Folyószámla-hitelkeret 
szerződés alapján az 1. sz. mellékletben megjelölt működési 
hitelt a hitelszükséglet felmerülésének időpontjában felvegye a 
számlavezető OTP-fióktól. 

(2) A fejlesztési hitel felvételére Képviselő-testületi külön döntése 
alapján kerülhet sor. 

3. §  
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. 

március 1. napjától a Művelődési Házban fizetendő szolgáltatási 
és bérleti díjakat a rendelet 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, 
amit a Művelődési Házban Hirdetmény útján közzé kell tenni. A 
Polgármesteri Hivatalban ugyanezen melléklet szerinti 
szolgáltatási díjakat kell alkalmazni. A Képviselő-testület 
Napközi konyha bérleti díjait a 14. sz. melléklet szerint, a 
Sportcsarnok bérleti díjait a 15. sz. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(2) Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
étkezési térítési díjak összegét a 11. sz. mellékletben foglaltak 
szerint határozza meg 2008. március 1-től. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
4. §  

(1) A rendelet – a 11. § kivételével – a kihirdetése napján lép 
hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától 
kell alkalmazni.  

(2) A 11. § (1) bekezdésben foglalt bérleti díjakat 2008.03.01-
től kell alkalmazni. 

(3) A 11. § (2) bekezdésben foglalt térítési díjakat 2008.03.01-
től kell alkalmazni. 

(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 Fülöp János    Herczig Gáborné 
polgármester            jegyző 
 

Kihirdetési záradék: 
A rendelet 2008. ………………hó…..-án a helyben szokásos módon 
kihirdetésre került. 

Herczig Gáborné jegyző 
 

 Kedves Faddiak! Akinek bármi emléke van arról, hogy a Bartal-kertben volt egy Erzsébet királyné szobor, kérjük, 
jelentkezzen a könyvtárban vagy a 447-460-as telefonszámon és felkeressük! Ha tárgyi emléke nincs is a szoborról, csak 

az emlékezetében él, az is nagyon értékes lehet az utókor számára. Fáradozásukat előre is köszönjük. 
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Fadd  Nagyközség Önkormányzatának összevont 2008. évi költségvetése                      

1.sz. melléklet 
 

2007. év 2008. év 
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése eredeti 
előirányzat 

várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat teljesítés 

Bevételek 
I. Működési bevételek 277 879 416 563 298 493 0 0 298 493 0   

1. Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3+4) 66 350 70 621 64 322 0 0 64 322 0   

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 113 15 0 0 15 0   

2. Egyéb saját bevétel 56 262 52 049 47 496 0 0 47 496 0   

3. ÁFA bevételek, visszatérülések 10 070 17 784 16 811 0 0 16 811 0   

4. Hozam és kamatbevételek összesen 18 675 0 0 0 0 0   

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+2+3+4) 211 529 345 942 234 171 0 0 234 171 0   

1. Illetékek  0 0 0 0 0 0   

2. Helyi adók összesen 61142 61 743 64 322 0 0 64 322 0   

3. Átengedett központi adók 145 387 278 496 161 729 0 0 161 729 0   

4. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 5 000 5 703 8 120 0 0 8 120 0   

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1+2+3+4+5) 307 573 222 557 339 653 0 0 339 653 0 

1. Normatív hozzájárulások 137 177 158 206 262 398 0 0 262 398 0   

2. Központosított előirányzatok 5 827 36 473 555 0 0 555 0   

3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása  0 0 0 0 0 0   

4. Normatív kötött felhasználású támogatások 163 809 25 721 76 420 0 0 76 420 0   

5. fejlesztési célú támogatások 760 760 280 0 0 280 0   

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 850 14 990 14 960 0 0 14 960 0   

1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 000 258 60 0 0 60 0   

2: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 850 14 732 14 900 0 0 14 900 0   

3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0   

IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 54 026 60 358 78 922 0 0 78 922 0   

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 32 265 37 914 59 304 0 0 59 304 0   

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 22 380 24 828 24 768 0 0 24 768 0   

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 21 761 22 444 19 618 0 0 19 618 0   

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0   

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 11 580 15 767 27 568 0 0 27 568 0   

1. Működési célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 0 5 295 5 625 0 0 5 625 0   

2. Felhalmozási  célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről             11 580 10 472 21 943 0 0 21 943 0   

VI: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, érték- 
papírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele                             3 750 

 
1 930 

 
2 224 

 
0 

 
0 

 
2 224 

 
0   

VII. Hitelek (1+2) 89 184 39 060 83 869 0 0 83 869 0   

1. Működési célú hitelek felvétele 71 213 660 55 000 0 0 55 000 0   

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 17 971 38 400 28 869 0 0 28 869 0   

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) 452 0 6 0 0 6 0   

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
igénybevétele 

452 0 6 0 0 6 0   

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0   

IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések  4 092 0 0 0 0 0   

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 1 355 0 0 0 0 0   

Bevételek összesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

 
760 294 

 
776 672 

 
845 695 

 
0 

 
0 

 
845 695 

 
0   
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Fadd Nagyközség Önkormányzatának összevont 2008. évi költségvetése 

1. sz. melléklet 
 

2007. év 2008. év  
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
eredeti 

előirányzat 
várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

teljesítés 
 

Kiadások 
I. Működési kiadások 525 968 586 514 591 476 0 0 591 476 0  

1. Rendszeres személyi juttatások 240 932 224 494 244 400 0 0 244 400 0  

2. Nem rendszeres személyi juttatások 29 774 31 966 34 168 0 0 34 168 0  

3. Külső személyi juttatások 11 003 12 697 15 164 0 0 15 164 0  

I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 281 709 269 157 293 732 0 0 293 732 0  

1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 86 944 82 583 90 776 0 0 90 776 0  

2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,. Ft/hó) 3 238 3 135 2 796 0 0 2 796 0  

3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 1 665 0 0 1 665 0  

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 90 182 85 718 94 945 0 0 94 945 0  

1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 112 178 167 597 152 980 0 0 152 980 0  

2. Dologi kiadások ÁFA-ja 22 989 40 710 37 748 0 0 37 748 0  

3. Egyéb folyó kiadások 18 910 23 332 12 071 0 0 12 071 0  

I/3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 154 077 231 639 202 799 0 0 202 799 0  

1. Támogatásértékű működési kiadás 954 1 131 1 024 0 0 1 024 0  

2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 803 0 9 803 0 0 9 803 0  

II. Támogatásértékű kiadásösszesen (1+2) 10 757 1 131 10 827 0 0 10 827 0 
1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 9 539 8 238 8 661 0 0 8 661 0  
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre  2 000 110 2 000 0 0 2 000 0  

III. Végleges pénzeszköz átadások (1+2) 11 539 8 348 10 661 0 0 10 661 0  

IV Önkormányzat által folyósított ellátások 52 826 80 360 75 592 0 0 75 592 0  

1. Ingatlanok felújítása 18 967 12 207 7 964 0 0 7 964 0  

2. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja 3 793 2 441 1 611 0 0 1 611 0  

V. Felújítás összesen (1+2) 22 760 14 648 9 575 0 0 9 575 0  

1. Immateriális javak vásárlása 0 0 150 0 0 150 0  

2. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)  0 0 3 750 0 0 3 750 0  

3. Beruházási kiadások 24 201 49 778 34 792 0 0 34 792 0  

4. Beruházások ÁFA-ja 4 840 8 252 7 738 0 0 7 738 0  

VI. Beruházások összesen (1+2+3+4) 29 041 58 030 46 430 0 0 46 430 0  
VII. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre  1 500 1 262 0 0 0 0 0  

VIII. Céltartalékok (1+2) 21 350 0 48 824 0 0 48 824 0  

         1. Működési 19 000 0 43 928 0 0 43 928 0  

         2. Fejlesztési 2 350 0 4 896 0 0 4 896 0  
1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak  9 000 9 000 11 640 0 0 11 640 0  

2. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 0 0   0 0 0 0  
3. Likviditási célú hitel visszafizetése  pénzügyi 
vállalkozásoknak 54 811 14 108 40 670 0 0 40 670 0  

IX. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 63 811 23 108 52 310 0 0 52 310 0  
X. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, tárgy 
év munkaváll. kapcs. kiad.) 0 2 202 0 0 0 0 0  

XI: Kiadások mindösszesen  
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 739 552 775 603 845 695 0 0 845 695 0  
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal önálló gazdálkodású költségvetési szerv 

2008. évi költségvetés                                                                                                                                              2.sz. melléklet 

Bevételek 
2007. év 2008. év 

módosított teljesítés Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

eredeti 
előirányzat 

várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás     előirányzat 

I. Működési bevételek 397 894 416 084 298 493 0 0 298 493 0 

1. Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3+4) 66 290 70 124 64 322 0 0 64 322 0 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 113 15 0 0 15 0 

2. Egyéb saját bevétel 56 202 41 817 47 496 0 0 47 496 0 

3. ÁFA bevételek, visszatérülések 10 070 17 538 16 811 0 0 16 811 0 

4. Hozam és kamatbevételek összesen 18 674 0 0 0 0 0 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+2+3+4) 331 604 345 942 234 171 0 0 234 171 0 

1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 

2. Helyi adók összesen 61142 61 743 64 322 0 0 64 322 0 

3. Átengedett központi adók 265 462 278 496 161 729 0 0 161 729 0 

4. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 5 000 5 703 8 120 0 0 8 120 0 

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
(1+2+3+4+5)                                                                                  182 970 

 
221 917 

 
339 653 

 
0 

 
0 

 
339 653 

 
0 

1. Normatív hozzájárulások 163 605 158 206 262 398 0 0 262 398 0 

2. Központosított előirányzatok 640 35 833 555 0 0 555 0 

3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása                                          0 0 0 0 0 0 0 

4. Normatív kötött felhasználású támogatások 18 725 25 721 76 420 0 0 76 420 0 

5. fejlesztési célú támogatások 0 760 280 0 0 280 0 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 850 14 990 14 960 0 0 14 960 0 

1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 000 258 60 0 0 60 0 

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 850 14 732 14 900 0 0 14 900 0 

3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 53 854 58 076 77 242 0 0 77 242 0 

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 32 093 35 632 57 624 0 0 57 624 0 

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 22 380 24 828 24 768 0 0 24 768 0 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 21 761 22 444 19 618 0 0 19 618 0 

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 11 580 15 472 27 568 0 0 27 568 0 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               0 5 000 5 625 0 0 5 625 0 

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson              11 580         10 472 
     kívülről 

21 943 0 0 21 943 0 

VI: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 
 értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele            3 750          1 930 

 
2 224 

 
0 

 
0 

 
2 224 

 
0 

VII. Hitelek (1+2) 72 971 39 060 83 869 0 0 83 869 0 

1. Működési célú hitelek felvétele 55 000 660 55 000 0 0 55 000 0 

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 17 971 38 400 28 869 0 0 28 869 0 

VIII. Pénzforgalom nélküli Bevételek (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Előző évi előirányzat-maradvány,   pénzmaradvány 
igénybevétele 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                    0 4 092 0 0 0 0 0 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 -19 530 0 0 0 0 0 

Bevételek összesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

 
738 869 

 
752 091 

 
844 009 

 
0 

 
0 

 
844 009 

 
0 

00 



FADDI HÍREK 2008. MÁRCIUS 

27 

 

Fadd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal önálló gazdálkodású költségvetési szerv 
2008. évi költségvetés                                                                                                                                            2. sz. melléklet 

Kiadások 
 2007. év 2008. év 

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

eredeti 
előirányzat 

várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat teljesítés 

I. Működési kiadások 319 792 384 099 374 611 0 0 374 611 0 

1. Rendszeres személyi juttatások 111 514 98 864 111 249 0 0 111 249 0 

2. Nem rendszeres személyi juttatások 15 044 12 789 16 969 0 0 16 969 0 

3. Külső személyi juttatások 6 331 11 343 9 741 0 0 9 741 0 

I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 132 889 122 996 137 959 0 0 137 959 0 

1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 40 108 37 331 42 123 0 0 42 123 0 

2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,. Ft/hó) 1 789 1 662 1 392 0 0 1 392 0 

3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 1 117 0 1 372 0 0 1 372 0 

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 43 014 38 993 44 887 0 0 44 887 0 

1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 103 697 160 429 144 468 0 0 144 468 0 

2. Dologi kiadások ÁFA-ja 21 998 39 822 36 083 0 0 36 083 0 

3. Egyéb folyó kiadások 18 194 21 859 11 214 0 0 11 214 0 

I/3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 143 889 222 110 191 765 0 0 191 765 0 

1. Támogatásértékű működési kiadás 910 1 107 890 0 0 890 0 

2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 803 0 9 803 0 0 9 803 0 

II. Támogatásértékű kiadásösszesen (1+2) 10 713 1 107 10 693 0 0 10 693 0 

1. Működési célú pénzeszközátadás 
   államháztartáson kívülre 

 
9 473 

 
7 498 

 
8 655 

 
0 

 
0 

 
  8 655 

 
0 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
   államháztartáson kívülre 

 
2 000 

 
110 

 
2 000 

 
0 

 
0 

 
2 000 

 
0 

III. Végleges pénzeszköz átadások (1+2) 11 473 7 608 10 655 0 0 10 655 0 

IV Önkormányzat által folyósított ellátások 52 826 79 359 75 592 0 0 75 592 0 

1. Ingatlanok felújítása 18 967 12 207 7 964 0 0 7 964 0 

2. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja 3 793 2 441 1 611 0 0 1 611 0 

V. Felújítás összesen (1+2) 22 760 14 648 9 575 0 0 9 575 0 

1. Immateriális javak vásárlása 0 0 1 600 0 0 1 600 0 

2. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 3 750 0 0 3 750 0 

3. Beruházási kiadások 24 201 48 104 34 051 0 0 34 051 0 

4. Beruházások ÁFA-ja 4 840 7 917 7 590 0 0 7 590 0 

VI. Beruházások összesen (1+2+3+4) 29 041 56 021 45 541 0 0 45 541 0 

VII. Működési célú támogatási kölcsönök 
   nyújtása államháztartáson kívülre 

 
1 500 

 
1 262 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

VIII. Céltartalékok (1+2) 21 350 0 48 824 0 0 48 824 0 

         1. Működési 19 000 0 43 928 0 0 43 928 0 

         2. Fejlesztési 2 350 0 4 896 0 0 4 896 0 

1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi  
vállalkozásoknak 

9 000 9 000 11 640 0 0 11 640 0 

2. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 

3. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak 54 811 14 108 40 670 0 0 40 670 0 

IX. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 63 811 23 108 52 310 0 0 52 310 0 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, tárgy 
év, munkaváll. kapcs. kiad. 

0 1 697 0 0 0 0 0 

XI: Mindösszesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

 
533 266 

 
568 909 

 
627 801 

 
0 

 
0 

 
627 801 

 
0 
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Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv 

2008. évi költségvetés                                                                                                                                              3.sz. melléklet 
Bevételek 

 2007. év 2008. év 
módosított Teljesítés Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
eredeti 

előirányzat 
várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

  1. 
módosítás 

 2. 
módosítás    előirányzat 

I. Működési bevételek 60 476 0 0 0 0 0 

1. Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3+4) 60 476 0 0 0 0 0 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 

2. Egyéb saját bevétel 60 229 0 0 0 0 0 

3. ÁFA bevételek, visszatérülések 0 246 0 0 0 0 0 

4. Hozam és kamatbevételek összesen 0 1 0 0 0 0 0 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+2+3+4) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 

2. Helyi adók összesen 0 0 0 0 0 0 0 

3. Átengedett központi adók 0 0 0 0 0 0 0 

4. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 0 

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1+2+3+4+5)               0 0 0 0 0 0 0 

1. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 

2. Központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 

3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása                                          0 0 0 0 0 0 0 

4. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 

5. fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 

1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 

2: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 

3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 0 1 782 1 680 0 0 1 680 0 

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 0 1782 1 680 0 0 1 680 0 

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 0 295 0 0 0 0 0 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                0                             295 0 0 0 0 0 

2. Felhalmozási  célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          0                 0 0 0 0 0 0 

VI: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 
 értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele                   0                  0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

VII. Hitelek (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Működési célú hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Pénzforgalom nélküli Bevételek (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Előző évi előirányzat-maradvány,        

   pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                    0 0 0 0 0 0 0 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20 886 0 0 0 0 0 

Bevételek összesen        

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 60 23 439 1 680 0 0 1 680 0 
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Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv 

2008. évi költségvetés                                                                                                                                            3 sz. melléklet 
Kiadások 

 2007. év 2008. év 

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
Előirányzat 

várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

Módosított 
Előirányzat teljesítés 

I. Működési kiadások 205 022 201 485 216 552 0 0 216 552 0 

1. Rendszeres személyi juttatások 129 418 125 630 133 151 0 0 133 151 0 

2. Nem rendszeres személyi juttatások 14 730 19 177 17 199 0 0 17 199 0 

3. Külső személyi juttatások 4 672 1 345 5 423 0 0 5 423 0 

I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 148 820 146 152 155 774 0 0 155 774 0 

1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 45 719 45 249 48 653 0 0 48 653 0 

2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,. Ft/hó) 1 449 1 473 1 404 0 0 1 404 0 

3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 47 168 46 722 50 057 0 0 50 057 0 

1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 7 507 6 396 8 244 0 0 8 244 0 

2. Dologi kiadások ÁFA-ja 837 762 1 620 0 0 1 620 0 

3. Egyéb folyó kiadások 690 1 453 857 0 0 857 0 

I/3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 9 034 8 611 10 721 0 0 10 721 0 

1. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 

2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 

II. Támogatásértékű kiadásösszesen (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Működési célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 

   államháztartáson kívülre 0 240 0 0 0 0 0 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 

   államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 

III. Végleges pénzeszköz átadások (1+2) 0 240 0 0 0 0 0 

IV Önkormányzat által folyósított ellátások 0 1 001 0 0 0 0 0 

1. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 

2. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja 0 0 0 0 0 0 0 

V. Felújítás összesen (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 0 0 0 0 

3. Beruházási kiadások 0 1 578 650 0 0 650 0 

4. Beruházások ÁFA-ja 0 316 130 0 0 130 0 

VI. Beruházások összesen (1+2+3+4) 0 1 894 780 0 0 780 0 

VII. Működési célú támogatási kölcsönök        

        nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Céltartalékok (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

         1. Működési 0 0 0 0 0 0 0 

         2. Fejlesztési 0 0 0 0 0 0 0 

1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi  
    vállakozásoknak 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 

3. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 0 0 0 0 0 0 0 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, tárgy 
év, munkaváll. kapcs. kiad. 

0 505 0 0 0 0 0 

XI: Mindösszesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

 
205 022 

 
205 125 

 
217 332 

 
0 

 
0 

 
217 332 

 
0 
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Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv 

2008. évi költségvetés                                                                                                                                              4.sz. melléklet 
Bevételek 

 2007. év 2008. év 
módosított teljesítés Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
eredeti 

előirányzat 
várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás    előirányzat    

I. Működési bevételek 0 3 0 0 0 0 0 

1. Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3+4) 0 3 0 0 0 0 0 

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 

2. Egyéb saját bevétel 0 3 0 0 0 0 0 

3. ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 

4. Hozam és kamatbevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+2+3+4) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 

2. Helyi adók összesen 0 0 0 0 0 0 0 

3. Átengedett központi adók 0 0 0 0 0 0 0 

4. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0 0 0 0 

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1+2+3+4+5)               0 0 0 0 0 0 0 

1. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 

2. Központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 

3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása                                          0 0 0 0 0 0 0 

4. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 

5. fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 

1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 

2: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 

3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 

_ebből Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               0        0 0 0 0 0 0 

2. Felhalmozási  célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         0                  0 0 0 0 0 0 

VI: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 
 értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele                    0                 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

VII. Hitelek (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Működési célú hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Pénzforgalom nélküli Bevételek (1+2) 0 0 6 0 0 6 0 

1. Előző évi előirányzat-maradvány, 0 0 6 0 0 6 0 

   pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                     0 0 0 0 0 0 0 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételek összesen        

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 0 3 6 0 0 6 0 
00 
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Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv 

2008. évi költségvetés                                                                                                                                            4. sz. melléklet 
Kiadások 

 2007. év 2008. év 

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

eredeti 
előirányzat 

várható 
teljesítés 

eredeti 
előirányzat 

1. 
módosítás 

2. 
módosítás 

módosított 
előirányzat teljesítés 

I. Működési kiadások 560 506 312 0 0 312 0 

1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 

2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 

3. Külső személyi juttatások 0 9 0 0 0 0 0 

I/1. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 0 9 0 0 0 0 0 

1. TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás 0 3 0 0 0 0 0 

2. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,. Ft/hó) 0 0 0 0 0 0 0 

3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok (1+2+3) 0 3 0 0 0 0 0 

1. Dologi kiadások ÁFA nélkül 487 417 268 0 0 268 0 

2. Dologi kiadások ÁFA-ja 60 71 44 0 0 44 0 

3. Egyéb folyó kiadások 13 6 0 0 0 0 0 

I/3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1+2+3) 560 494 312 0 0 312 0 

1. Támogatásértékű működési kiadás 14 24 134 0 0 134 0 

2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 

II. Támogatásértékű kiadásösszesen (1+2) 14 24 134 0 0 134 0 

1. Működési célú pénzeszközátadás        

   államháztartáson kívülre 66 0 
 

6 0 0 6 0 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás        

   államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 

III. Végleges pénzeszköz átadások (1+2) 66 0 6 0 0 6 0 

IV Önkormányzat által folyósított ellátások 0 0 0 0 0 0 0 

1. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 

2. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja 0 0 0 0 0 0 0 

V. Felújítás összesen (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

1. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 0 0 0 0 

3. Beruházási kiadások 0 96 91 0 0 91 0 

4. Beruházások ÁFA-ja 0 19 18 0 0 18 0 

VI. Beruházások összesen (1+2+3+4) 0 115 109 0 0 109 0 

VII. Működési célú támogatási kölcsönök        

   nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Céltartalékok (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 

         1. Működési 0 0 0 0 0 0 0 

         2. Fejlesztési 0 0 0 0 0 0 0 

1. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi 
vállalkozásoknak 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 

3. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Finanszírozás kiadásai összesen (1+2+3) 0 0 0 0 0 0 0 

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Előző év, tárgy 
év, munkaváll. kapcs. kiad. 

0 0 0 0 0 0 0 

XI: Mindösszesen 
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.) 

 
640 

 
645 

 
561 

 
0 

 
0 

 
561 

 
0 

0 
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FIZETETT  HIRDETÉSEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ingyenes szemvizsgálat 
Faddon 

az Egészségházban 
(Templom u. 6.) 

március 8-án (szombaton) 
9-12 óráig. 

Tolnai üzletünkben 
(Tolna, Deák F. u. 82. 

Tel.: 74/440-127) 
VITAMIN EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 

KÁRTYÁVAL IS FIZETHET. 

 
 

 
TolnaAirNet Vezeték nélküli Internet Szolgáltatás 
 

A TolnaAirNet ajánlata: 
Sebesség (Kbps)        Ár/hónap 
I. csomag:  512/128 kbps       4490 Ft/hó 
II.csomag: 1024/256 kbps    5990 Ft/hó 
 

- fix, kalkulálható havi költség 
- nincs hűségnyilatkozat 
- folyamatos Internet elérés 
- korlátlan adatforgalom 

 

Tel.: 06/30-365-93-14 
www.tolnaairnet.hu 

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés, 
fürdőszoba felújítása, akár szakipari 

munkával. 
Gázkazánok, kazánok savazása, tisztítása. 

Guba-Cs ő sz er  
Tel.: 06-30/543-7900 

MINI HORGÁSZBOLT 
SZEZONNYITÓ AKCIÓ! 

 

20-50% árengedmény 
Faddon a Műv. Házban! 

- horgászbotok, orsók, zsinórok 
- etetőanyagok 
- egész évben élőcsalik 
- twiszterek, wobblerek 
- székek, táskák, vödrök 
- hálók, szákok … 
Különböző apró cikkek találhatók, vagy 
rendelhetők. 
KIBŐVÜLT KÍNÁLATUNK: 
- Kutya-macska vitamindús tápok kimérve 

kaphatók többféle ízesítésben (pl. halas, 
marha, sonka) 

- Papagáj csemegék, vitaminok 
- Teknős és kishal eledelek 
- Rágcsálóknak fogkoptatók, vitaminok, 

eleségek… 
széles választéka várja a kedves vásárlókat. 
Nyitva tartás: 

Hétfő – Péntek: 800-1200  és  1300-1700 
Szombaton        800-1200 óráig 

http://www.tolnaairnet.hu

