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Előterjesztés címe és tárgya:  
Polgármester beszámolója  
a. a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről (szóbeli) 
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:   Dr. Temesszentandrási György polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Bárányos Csaba alpolgármester 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidej ű határozatok teljesüléséről az alábbiakban adok számot:  
 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 52/2013. (IV.26) számú önkormányzati határozata a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 53/013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 54/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége zárszámadásának jóváhagyásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  55/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  56/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajdi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 2013. évi támogatói szerződés elfogadásáról . 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  57/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Tabajd 
Községi Sportegyesület 2013. évi támogatói szerződés elfogadásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 58/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Tabajdi 
Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány támogatási szerződésének módosításáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 59/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata az 
Önkormányzat 2013. évi közművelődési munkatervéről és kulturális programjáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  60/2013. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata a 
közművelődési megállapodás jóváhagyásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 61/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének megválasztásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 62/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  63/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának megválasztásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 64/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Tabajd, 
Kossuth u. 115. szám alatti önkormányzati ingatlan lakásbérleti szerződés módosításáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 



- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 65/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Tabajd, 
Petőfi u. 57. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  66/2013. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata a 
bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 67/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Felcsút, 
Alcsútdoboz, Szár, Újbarok  települések közös szennyvíztisztító telepének  fejlesztéséről 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 68/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Tabajd, 
Szabadsághegy u. 36. szám előtti szennyvízcsatorna beszakadás javítását és helyreállítását végző kivitelező 
kiválasztásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  69/2013. (IV. 26.) számú önkormányzati határozata a 2012. 
évi belső ellenőrzési jelentésről 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 70/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a 
polgármesternek a másodfokú döntésből való kizárása  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 71/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata az 
alpolgármesternek a másodfokú döntésből való kizárásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek.  
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 72/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata a Jónás 
Zoltán Tabajd, Dózsa Gy. u. 63. szám alatti lakos átmeneti segély ügyében hozott 136-2/2013. számú határozat 
helybenhagyásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek.  
 
Tabajd, 2013. május 24. 
 
 
        Dr. Temesszentandrási György 
          polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. 

Beszámoló 
a polgármester 

2013.04.20-tól 2013.05.29-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. május 24. 
 

                          Tisztelettel:                   
 

                                                                     Dr. Temesszentandrási György 
          polgármester 
 

 támogatottak száma elutasítás összege 
Átmeneti segély 
Természetbeni tám.  

1 fő 
1 fő 

 

1 fő 5.000,-Ft 
36.660,-Ft 

 
Temetési segély - - - 
Születési segély 1 fő  20.000,-Ft 
Házasságkötési segély - - - 
Köztemetés  - - - 
Ápolási díj méltányos 2 fő megszűntetés  

05.31-vel 
- 

Közgyógyellátás méltányos - 
 

- - 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

- - - 

    


