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a. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ezúton szeretnék beszámolni az előző testületi ülés (2013.06 hó) óta eltelt időszak jelentősebb 
eseményeiről az alábbiak szerint: 
A 2013. évi falunap költsége 404.549,-Ft volt, melyből a Hegedűs Vendéglő 105.918,-Ft összegben 
kiállított számláját is kifizettük. Teljesült tehát azon várakozásunk, mely szerint a falunapi étkezés 
költségei jelentősen csökkennek, ha külső vállalkozó bevonásával oldjuk meg a közétkeztetést. 
Természetesen a 2012. évi 190.000,- forinthoz viszonyítottan az idei 105.918,-Ft jelentős csökkenés 
mégis fontos az anyagiakon túl, hogy minden tabajdi maximális kiszolgálásban részesült és csak a 
programokra fellépőkre kellett koncentrálnia, tehát mindenki jól érezhette magát. 
A Szabadsághegy u. 36. szám előtti vismaior kár elhárítását a kivitelező határidőben elvégezte, a 
támogatást az Államkincstártól megigényeltük. 
 
Három pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz 2013. október 18-ig, mely pályázatok 2013. évi 
rendezvények lebonyolításához nyújthatnak támogatást. 
A „Tabajd Anno…” pályázattal kívánjuk megvalósítani régóta tervezett kiadványunkat, mely a 
községünkben fellelhető fényképekből és néprajzi adatokból kerül összeállításra. (2.000.000,-Ft). 
A „Tabajdi Úri kosár és Hölgy kosár” elnevezésű pályázatok 2014. februárjában tervezett programok pl: 
borverseny, disznóvágás, összesen 4.000.000,-Ft értékben. 
Abban az esetben, ha a 100%-os támogatású pályázatok nyernek, Önkormányzatunknak az 
előfinanszírozást kell biztosítani, melyről a soron következő ülésen kellene szavaznunk. 
 
A Kossuth és Petőfi utcák vonatkozásában a balesetveszélyes csatornafedelek kijavítását a kivitelező 
elvégezte bruttó 320.040,-Ft értékben, mely a csatorna bérleti díjból elszámolható. 
 
Óvoda előtti járdaépítést a Bence B Kft az árajánlatának megfelelően elvégezte 412.628,-Ft értékben. A 
járda létesítésével biztonságosabb lett a közlekedés a gyalogosok átkelése az intézménynél. A szülők 
visszajelzései alapján jó döntésnek bizonyult a járda létrehozása, ezzel Önkormányzatunk újfent 
bizonyította, a település lakóinak reális igényeit igyekszik és tudja is teljesíteni. 
2013. október 20-án megrendezésre került az idősek napi rendezvény, mely jó lehetőség volt az idősek 
köszöntésére, szórakoztatására. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Tabajd, 2013. október 21. 

 
                                                                                      Dr. Temesszentandrási György  
                                                                                                 polgármester 

 
b.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidej ű határozatok teljesüléséről az alábbiakban adok számot:  

 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    95/2013. (VI. 10.) számú önkormányzati 
határozata a  közművelődési megállapodás módosítás jóváhagyásáról  
A megállapodás aláírásra került. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   96/2013. (VI. 10.) számú önkormányzati 
határozata a LEADER pályázatban való részvételhez árajánlatok elbírálása 
A pályázat benyújtásra került. Befogadták a pályázatot. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   97/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a Búzavirág Nyugdíjas Klub és Dalkör beszámolójának elfogadásáról  
A beszámoló elfogadásra került. 



 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    98/2013. (VII.10.) számú önkormányzati 
határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
Aláírásra került. 
                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   99/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
A beszámoló elfogadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    100/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata tájékoztató elfogadása a Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány kuratóriumi tagságában 
bekövetkezett változásokról  
 Folyamatban.  
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   101/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a 2013. évi Falunapi Program elfogadásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   102/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a „ Tabajdi Mezítlábas Napok „ rendezvény sorozat elfogadásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   103/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a Tabajd község Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadásáról 
A beszámoló elfogadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   102013. (VII. 10.) számú önkormányzati határozata   
Tabajd Község szennyvíztisztítási kapacitás bővítés igény meghatározásáról 
 Folyamatban. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   105/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a Polgármesteri beszámolók elfogadásáról 
A beszámoló elfogadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   106/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata Bárányos Csaba alpolgármester kizárásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    107/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata Bárányos Csaba alpolgármester jutalmazásáról 
A határozatban foglaltak Bárányos Csaba alpolgármester kérése alapján nem került átutalásra. 
                                                                                                                
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   108/2013. (VII. 10.) számú önkormányzati 
határozata a Hivatalsegéd  jutalmazása. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                        
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   109/2013. (VII. 29.) számú önkormányzati 
határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   110/2013. (VII.29.) számú önkormányzati 
határozata a Bérüzemeltetett  víziközművek  2012. évi beruházási javaslatáról szóló 78/2012. (VII.19.) számú 
határozat módosítása 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                                                                                                                                     
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    111/2013. (VIII.09.) számú önkormányzati 
határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosításáról     
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
                                                                                                                



 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  112/2013. (VIII. 09.) számú önkormányzati 
határozata a Tabajd, Szabadsághegy u. 36. szám előtt lévő Vis maior kár elhárítására kivitelező kiválasztása. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                   
                                                                                       
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  113/2013. ( VIII.09.) számú önkormányzati 
határozata a Tabajd Község belterületén lévő hibás csatornafedelek helyreállítására benyújtott árajánlat 
elfogadása. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   114/2013. (VIII.09.) számú önkormányzati 
határozata Döntés egészségügyi ellátási terület módosításáról.  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 115/2013. (VIII.09.) számú önkormányzati 
határozata a Tabajd Község területén lévő Mezítlábas Park színpada és környékére rendelt kerti bútorok 
építésének utólagos elfogadása. 
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  116/2013. (IX.13.) számú önkormányzati határozata 
az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 117/2013. ( IX.13.) számú önkormányzati határozata 
a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 118/2013. (IX.13.) számú önkormányzati határozata 
az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulási Megállapodás módosítása  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 119/2013. (IX.13) számú önkormányzati határozata 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna építés támogatásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 120/2013. (IX.13.) számú önkormányzati határozata 
Egy marék föld adományozásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 121/2013. (IX.13.) számú önkormányzati határozata 
a Tabajd, Szabadsághegy u. 36. szám előtti pincebeszakadás javításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  122/2013. (IX.13.) számú önkormányzati határozata 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Tabajd, Damjanich u. 12. 474. hrsz. alatti ingatlan elektromos áram 
ellátásához szükséges földkábel fektetésére. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  123/2013. (IX.13.) számú önkormányzati határozata 
közútkezelői hozzájárulás adásáról a Tabajd, Damjanich u. 12. 474. hrsz. alatti ingatlan elektromos áram 
ellátásához szükséges földkábel  fektetésére. 
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   124/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati 
határozata a Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.   
A határozatban foglaltak jóváhagyásra kerültek. 
                                                          
                                               



  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   125/2013. (IX.27. ) számú önkormányzati 
határozata a Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. évi 
költségvetés módosításának jóváhagyásáról. 
A határozatban foglaltak  jóváhagyásra kerültek. 
 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    126/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának 
jóváhagyásáról  
A határozatban foglaltak jóváhagyásra kerültek. 
                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   127/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal2013. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról. 
A határozatban foglaltak jóváhagyásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  128/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata 
„ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány kuratóriuma Elnöke lemondásáról  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 129/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata 
„ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány kuratóriuma elnökhelyettese lemondásáról 
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 130/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata 
a „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány kuratóriuma tagja lemondásáról. 
A határozatban foglaltak elfogadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 131/2013. (IX.27. ) számú önkormányzati határozata 
a „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány kuratóriuma tagja lemondásáról. 
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 132/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata  
„ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Felügyelő Bizottság Elnöke lemondásáról. 
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  133/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata  
„ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Kuratórium Elnökének megválasztásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 134/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata  
„ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Kuratórium Elnökhelyettesének kijelöléséről. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 135/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata 
Szabadhegy Judit képviselő szavazásból történő ki nem zárásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    136/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata  „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Kuratórium tagjának megválasztásáról.  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   137/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata  „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Kuratóriumtagjának megválasztásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   138/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata  „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Kuratórium tagjának megválasztásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 



 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    139/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Felügyelő Bizottság Elnöke kijelöléséről. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
   
 
                                                                                                                                                                                                                   
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   140/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata  „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    141/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata  „ A tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány Alapító Okiratának VII. számú módosításáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 142/2013. (IX.27.) számú önkormányzati határozata 
a 2013. október 5. napján megrendezésre kerülő „ Szüreti Bál” büfé szolgáltatójának kiválasztásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   143/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.( VII.31. ) BM rendelet alapján pályázat 
benyújtásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   144/2013. (IX.27.) számú önkormányzati 
határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő 
csatlakozásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   145/2013. (X.14.) számú önkormányzati határozata 
a szociális célú tűzifa vásárláshoz önrész  vállalásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   146/2013. (X.14.) számú önkormányzati határozata 
„ Tabajd Községért „ elismerő oklevél odaítéléséről   
A határozatban foglaltak teljesültek 

 
          Tabajd, 2013. október 21.                               
       Tisztelettel:  
         Dr. Temesszentandrási György 
          polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. 

Beszámoló 
a polgármester 

2013.07.06-tól 2013.10.20-ig terjedő időszakban, 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 
 Kiadott  
Közterület használati 
engedély  

- - 

 
Lakásbérleti szerződés - db 

 
Szemétszállítással kapcsolatos határozat 
(méltányossági kérelem elbírálása) 

- db 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fenti beszámolók elfogadására! 
 
Tabajd, 2013. október 21. 
 

                        Tisztelettel:                   
                                                                                              Dr. Temesszentandrási György 

                                     polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:   

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2013. (X. 25.) számú határozata 
 

a polgármester beszámolójának elfogadásáról 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. június - 2013. október közötti 
időszakban Dr. Temesszentandrási György polgármester két ülés között eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 

 támogatottak száma elutasítás összege 
Átmeneti segély 
Természetbeni tám.  

5 fő 
- 
 

- 
- 

16.500,-Ft 
- 
 

Temetési segély 2 fő 1 40.000,-Ft 
Születési segély 2 fő - 40.000,-Ft 
Házasságkötési segély - - - 
Köztemetés  - - - 
    
Közgyógyellátás méltányos 1 fő 

 
- 23.310,-Ft 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

- - - 

    


