
 
 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. december 18-i nyílt ülésére 

 
 
 
 
 
 

7. napirendi pont 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
     Kasziba Csabáné igazgatási előadó 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. 
 

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

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    147/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata az 
Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   148/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata a 
polgármester beszámolójának elfogadásáról  
A beszámoló elfogadásra került. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   149/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata a 
védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadásáról  
A beszámoló elfogadásra került. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    150/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata az 
iskola védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   151/2013. (IV.26.) számú önkormányzati határozata az 
Önálló védőnői körzet módosításáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    152/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására szerződés megkötéséről  
A szerződés aláírásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   153/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata az 
iskola védőnői feladatok ellátására a Váli Vajda János Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás 
megszüntetéséről   
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   154/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata az 
iskola védőnői feladatok ellátására a „ Magyar-kút” ÁMK, Etyek Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött 
együttműködési megállapodás módosításáról   
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   155/2013. (X. 25.) számú önkormányzati határozata az 
iskolai védőnői feladatok ellátására a Felcsúti Letenyei Lajos Szakközépiskola és Szakiskolával kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   156/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata az 
iskolai védőnői feladatok ellátására a mányi Hársfadombi Általános Iskolával együttműködési megállapodás 
megkötéséről  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   157/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata a „ 
Tabajdi oktatásért és ifjúságért „ Közalapítvány támogatásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   158/2013. (X.25.) számú önkormányzati határozata a „ 
Tabajdi oktatásért és Ifjúságért „ Közalapítvány támogatási szerződés 3. számú módosításának elfogadásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 
 



- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    159/2013. (X.25) számú önkormányzati határozata 
Felkészülés a télre, bel- és külterületi utak, árkok, átereszek helyzetének és állapotának áttekintéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról  
A beszámoló elfogadásra került. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   160/2013. (XI.20.) számú önkormányzati határozata 
együttműködési megállapodás megkötéséről a „ Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő 
konstrukció” végrehajtására  
A megállapodás aláírásra került. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   161/2013. (XI.20.) számú önkormányzati határozata a 
Karácsonyi csomagról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    162/2013. (XI.20.) számú önkormányzati határozata a 
Weblap- karbantartási szerződés megkötéséről. 
A szerződés aláírásra került. 
                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   163/2013. (XI.29.) számú önkormányzati határozata a 
polgármester 2013. évi beszámolójának elfogadásáról  
A beszámoló elfogadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    164/2013. (XI.29.) számú önkormányzati határozata a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat 
elfogadásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 
Tabajd, 2013. december 13.                               
       Tisztelettel:  
 
         Dr. Temesszentandrási György 
          polgármester 

 
 
c. 

Beszámoló 
a polgármester 

2013.10.21-től 2013.12.13-ig terjedő időszakban, 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 
 

 

 támogatottak száma elutasítás összege 
Átmeneti segély 
Természetbeni tám.  

4 fő 
1 fő 

 

1 fő 
- 

12.500,-Ft 
1 erdei m3 tüzifa 

 
Temetési segély 2 fő - 40.000,-Ft 
Születési segély 1 fő - 20.000,-Ft 
Házasságkötési segély - - - 
Köztemetés  - - - 
    
Közgyógyellátás méltányos - 

 
- - 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

- - - 

    



 Kiadott  
Közterület használati 
engedély  

1 db - 

 
Lakásbérleti szerződés - db 

 
Szemétszállítással kapcsolatos határozat 
(méltányossági kérelem elbírálása) 

- db 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fenti beszámolók elfogadására! 
 
Tabajd, 2013. december 13. 
 

                        Tisztelettel:                   
                                                                                              Dr. Temesszentandrási György 

                                     polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:   

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (XII. 18.) számú határozata 
 

a polgármester beszámolójának elfogadásáról 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. november - 2013. december 
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 
 

 


