
 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 27-i nyílt ülésére 
 

 

 

 

 

 

1. napirendi pont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

Polgármester beszámolója  

a. a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről  

b. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

c. átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

 

                                                                                                   

Tárgykört rendező jogszabály:          

- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(IX.16.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Bárányos Csaba polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Bárányos Csaba polgármester 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

b. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok teljesüléséről az alábbiakban adok számot:  

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   1/2015. (I.29.)  számú önkormányzati határozata a  

jegyzőkönyv hitelesítők, jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 

A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 

                                                                                                                

  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   2/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a 

napirendi pontok elfogadásáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

                                                                                                        

  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   3/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a 

polgármester beszámolójának elfogadásáról. 

A határozatban foglaltak jóváhagyásra kerültek. 

 

 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    4/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a Felcsúti 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról. 

A határozatban foglaltak jóváhagyásra kerültek. 

                                                                                                                                                                                                                      

  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   5/2015 (I.29.) számú önkormányzati határozata az Esély 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 
 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   6/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata Tabajd 

Község Önkormányzata bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeiről   

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   7/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata Bárányos 

Csaba polgármester kizárásáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   8/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a 

polgármester tiszteletdíjának megállapításáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   9/2015. (I. 29.) számú önkormányzati határozata Bárányos 

Csaba polgármester kizárásáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   10/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a 

polgármester költségtérítésének megállapításáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   11/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata Gazdikné 

Farkas Éva alpolgármester kizárásáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   12/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata az 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    13/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata Gazdikné 

Farkas Éva alpolgármester kizárásáról. 

A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 

 

                                                                                                                



  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   14/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata az 

alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

                                                                                                        

  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   15/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata Acsai 

Imre képviselő kizárásáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    16/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata 

Földmérési tevékenység elvégzésére kiírt pályázat elbírálásáról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

                                                                                                                                                                                                                      

  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   17/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a 2015. 

évi munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról. 

A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek.. 
 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    18/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a területi 

védőnői munkakör betöltésére pályázati kiírásról. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   19/2015. (I.29.) számú önkormányzati határozata a 2015. 

évi közbeszerzési tervről. 

A határozatban foglaltak teljesültek. 

                                                                                                                                                                                                                      

Tabajd, 2015. február 23.              

       Tisztelettel:  

 

                   Bárányos Csaba 

          polgármester 

 

c. 

Beszámoló 
a polgármester 

2015.01.23-tól 2015.02.23-ig terjedő időszakban, 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

 Kiadott  

Közterület használati 

engedély  

- - 

 

Lakásbérleti szerződés - 

 

 támogatottak száma elutasítás összege 

Önkormányzati segély (átmeneti 

segély) 

Természetbeni tám.  

szociális célú tűzifa 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Temetési segély - - - 

Születési segély -  - -  

Házasságkötési segély - - - 

Köztemetés  - - - 

    

Közgyógyellátás méltányos - 

 

- - 

 

    

    



  

       Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy 2015.01.23-tól 2015.02.23-ig terjedő    

       időszakban átruházott hatáskörben a fentiek alapján, a polgármester döntést nem hozott. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fenti beszámolók elfogadására! 

 

Tabajd, 2015. február 23. 

                          Tisztelettel:                   

                                                                                                        Dr. Bárányos Csaba 

                                      polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT:   

 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (II.27.) számú határozata 

 

a polgármester beszámolójának elfogadásáról 

 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. január - 2015. február közötti 

időszakban Bárányos Csaba polgármester két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 

beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 


