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- a Képviselő.testület Szervezeti és Működési Szabá|yzatárőI sző|ő 812011.(x.16.) 4

önkormányzati rendelet

Előteriesztő: Dr. Temesszentandrási György polgármester
Az előteriesztóst készítette: Fehér Lász|őnépénzügyi főelőadó

Kasziba C sabríné igazgatási f<íelőadó



a.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államh éztartásről szőIő 2011. évi CXCV. ttlrvény 25. $-a értelmében , ha a költségvetési rendeletet a
képviselő-testület a költségvetési évben iegkésobb marcius 15-ig nem fogadta el, az átmeneti
gazdá|kodásról rendeletet alkot' amelyben fe|hatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzatés költségvetési
szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. Ha a képviselő.t..ttil"t u
költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdá|kodásrbl szóló rendelet
hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az értmeneÍi gazdá|kodrísról rendeletet nem alkot ott, vagy az
átmeneti gazdá|kodásról szóló rendelet hatátyátvesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot
megillető bevételek beszedésére és az e\őző évi kiadási e|őirányzatokon belül a kiadások uiá,'yo,
teljesítésére
A fentiek szerint folytatott gazdá|kodásról a képviselő-testület tészére a polgárméster beszámol. A képvi-
selőteshilet az uj költségvetési rendeletet a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat azúj költségve.
tési rendeletbe beépítve fogadja el.

Ezek alapjén2}I4.január I-tő| az alábbi kiadásokat,

Kiadások:
- egyéb működési cé|ú kiadások:
- egyéb szo|gá|tatási kiadások:
- egyéb kommunikációs kiadások
- szakmai tev. segítő szolg.
- üzemeltetési anyagok
- karbantartás
- koztizemi áÜur.
- informatikai szolgáltatás
- nettó munkabér
- segélyek
Osszesen:

Bevételek:
- állami támogatás, nettó finansz'írozás
- bérleti díj (közterület)
- lakbér
Osszesen:

il l etve bevételeket telj es ítette az rlnkormá ny zat:

873.000.-
143.000. -
91 .000. -

136.000.-
2O4.OOO.-
26.000.-

410.000.-
13 .000. -

722.000.-
s 18.000.-

3. r  36.000.-

1.950.000.-
2s.000.-

191.000.-
2.r66.00a.-

l:r' '.''*.i

A kül önbö z etet a 2 0 I 3 . év i p énzmat adv ány fe dezte.

A kiadásokat és a bevételeket az e|őzó éviteljesítésekre figyelemmel teljesítettük.

Kérem beszámolóm megvitatását, és elfogadását.

Tabajd, 20L4. január 3I.



b.

TÍsztelt Képviselő.testü|et!

A lejárt határidejű határazatok te|jesülésérő| az a|ábbiakban adok számot:

- Tabajd Kozség onkormárryzata Képviselő- testületének 16512013. (XII.9.) számű önkormányzatihatározata a
Felcsúti Közös onkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadásárói
A beszámoló elfogadásra került.

- Tabajd Község onkormányzata Képvise|ő- testületének |66120|3. (XII.9.) számu önkormányzatihatározata a
Bicske és Környéke orvosi ÜgyeletiTársu|ás Társulási Megállapodásának módosításáró1
A h atár ozatban fo gl altak elfo gadásra kerültek.

. Tabajd Község onkormányzata Képviselő- testületérrek 167l20I3. (XIi.9.) számilönkormányzati|latározata a
Vértes Többcélú Kistérségi onkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 18. sz. módosításárrak
elfogadásáró1
A határozaÍban foglaltak elfogadásra kerültek.

- Tabajd Község onkormányzata Képviselo- testületének t68l2013. (XII.9' ) szánlir önkormárryzatihatározata
az onkorrná ny zat 20 1 4. évi belsőe l lenőrzési terve
A határ ozatban fo g l altak e lfo gadás ra kerü l tek.

- Tabajd Község Önkormányzata Képviseló- testületének 76912013. (XII'9.) számí önkonnányzatihatározaÍa a
2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról
A h atár o zatban fo gl alta k e l fo gadás ra kerü l te k.

- Tabajd Község orrkormályzata Képviselő- testületének I7Bl20|3. (XII.9.) szárrrÚt önkorrnányzatihatározata
Em léktáblák költségeinek biztosításáró1
A |latár ozatban fo gl altak telj es ülte k'

- Tabajd Község onkornrányzata Képviselő- testüietének I7Il}a13. ( XII.18.) számÚr önkormányzatihatározata
Farkas Enikő páIyázatának a Bursa Hungarica FeIsőoktatási tnkormálryzati Ösztöndíjpá|yázat bírá|atból törtérrő
kizárásárő|
Az ügyfél értesítése megtörtérrt.

- Tabajd Község onkorrnányzata Képviseló- testiiletének |72l20I3. (XII.l8') számű önkormányzatihatározata a
Farkas Noémi pá|yázatának a Bursa HLrngarica FeIsőoktatási tnkormányzati Ösztön dí1pá|yázat bírálatból történő
k izárásáról
Az ügyfél értesítése rnegtörtént.

- Tabajd Község onkorrnányzata Képviselő- testtiletének |TnaB. üII.1 8.) szánu önkormányz ati |laÍározata a
Tabajd külterület 0133l20 lrrsz.-ú ingatlan adásvétele kapcsár az tllkonnáIrvzatot illető elővásárlási jog
gyakorlásáról
A határozatban foglaltak te|jesültek.

- Tabajd Község onkormányzata Képviselő. testtiletén ek 17 4l20t3. GIr. 1 8. ) szárnir önkonrrányz ati határozata a
Hivatal segéd j rrtalrnazásáró l
A határozatban foglaltak teljesültek.

- Tabajd Község onkorrnárryzata Képviselő- testületén ek I7512073. (XII' i 8) szánrir önkornráryz ati határozata a
Tabajd 20l3' évi környlezeti állapotáról szoló tájékoztató elfogadásáről
A tájékoztaró elfo gadásra kertilt.

- Tabajd Község tnkorrnányzata Képviselő- testiiletének 17612013. ülr.1B.) számút örikormányzatihatárazataa
po l gármester beszárnolój ának elfogadásáról
A beszárnoló elfogaclásra kelült,

- Tabajd Község tnkorrnányzata Képviselő- testületének 177 na13. (XII. l 8.) számÚr önkornrányz att |latározata
Dörrtés a helyi védettség a|att á||ő '. KásaÍőző'' terii]etén kiszáradt fak kivágásáról
A h atár o zatban fo e l a l tak e l fo ead ás ra kerü l te k.



- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testiiletének 178l20t3. (xII.18.) száműönkormányzatihatÍrozata
Dr. Fehér Diána a|jegyző részére célfeladat elrendelése
A hatér o zatban fo g l altak te lj e sültek.

- Tabajd Község onkormányzata Képviselő- testiiletének 1791201^3.(XII.18.) száműönkormányzatibatározata
a Vértes Kistérségi onkormányzati Tiársulásból történő kiválásról
Ahatározatbanfoglaltakrő1azérintettekértesültek.

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testiiletének 180/2013. (xII.l8.) számú önkormányzatihatánozata
Tabajd Község onkormányzata és a Pomsár és Társai Építészlroda Kft. között létrejött tervezési szerződés
módosításáról
A h atátr ozatban fo glaltak te lj e s ü ltek.

Tabajd, 2014. február 3.
Tisztelettel:

Beszámoló
a polgármester

20 1 3 . 12. I 4 -ta 2a A .02.0 | -ig terj edő idő szakban,
átruhazott hatáskörben hozott döntéseiről

Kiadott
Közterület haszná|ati
engedély

-db

c.

támosatottak száma elutasítás osszege
Atmeneti segély
Természetbeni tám.
szociális cé|űtúzifa

3í ö
19 fő

3fő
3 fő

12.490,-Ft
27,5 erdei m3 tizifa

Temetési segély
Születési sesély
Hi2asságkötési seeély
Köáemetés

Közgyógyellátás méltrínyos

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a

Tabajd, 2014. február 3.

fenti beszámolók elfo gad ásár a!

. \íh^|Tisztelettel 
}$\<.mnási György

polgárrnester



HATAROZATI JAVASLAT:

Tabajd Község Onkormányzata Képviselő.testületének
... 120|'4. (II. 5.,| számű határozata

a po|gármester beszámolójának elfogadásáról

Tabajd Község onkormányzata Képviselő-testtilete úgy dönt, hogy 2013. december - 2014. februar
közötti időszakban Dr. Temesszentandrási György polgármester két ülés között eltelt időszak fontosabb
eseményeirőL,|ejért határidejű határozatok végrehajtásaÍőI, átruhazott hatáskörben hozott.hatarozatokról
sző|ő b eszátmo lój át fu domásul ve szi é s e lfo gadj a.

Határidő: azonnaI
Felelős: Polgármester


