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a. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ezúton szeretnék beszámolni az előző testületi ülés óta eltelt időszak jelentősebb eseményeiről az alábbiak szerint: 
 
2013. június 28-án tartotta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás rendkívüli ülését, mely keretében 
döntött az alábbiakról: 
-A társulás vagyontárgyai vonatkozásában a tulajdonközösség megszüntetéséről 
-A társulás irodahelyiségének bérletéről 
- A Háromhárs Óvoda dolgozói létszámbővítéséről 
 
2013. május 30. 
Vértesaljai Vízi Társulat közgyűlésén vett részt Somogyi Dezső alpolgármester. 
 
2013. június 28-án Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti társulás alakuló ülésén vettünk részt. 
 
2013. május hónapban informális megbeszélésen vettünk részt Felcsúton, ahol az Újbarki telephelyű szennyvíztisztító 
telep bővítésének, korszerűsítésének a lehetőségeit vitattuk meg. 
 
Folyamatosan zajlik a külterületi utak karbantartása, mely keretében a 031 hrsz. út javítását végezte el az LKSPORT 
KFT. 
 
Leader pályázatot adtunk be a Faluháznál építendő külső alkotó tér és a hozzá kapcsolódó eszközök, kemence 
megvalósítása érdekében. A Pályázatírást és a projekt menedzselést Horváth Judit végzi 100.000,-Ft+Áfa értékben. 
 
A térfigyelő rendszerben működő kamerák közül a mezítlábas parknál lévő két kamera elromlott, ezek pótlása 
indokolt. Annak érdekében, hogy fejlesztést is végezzünk ne csak a kamerák pótlását, megrendeltünk éjjel látó 
kamerákat, melyek a Kossuth utcán kerülnek elhelyezésre, így az átmenő forgalom éjszaka is láthatóvá válik. A 
meglévő kamerák közül kettő átszerelésre kerül a park területére, míg egy használt kamera a Kultúrháznál kerül 
felszerelésre. A rendszer bővítése és korszerűsítése 171.500 Ft + Áfa összegbe kerül. 
 
Tabajd, 2013. július 5. 
 
                                                                                      Dr. Temesszentandrási György  
                                                                                                 polgármester 
 

 
 

b.  
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A lejárt határidej ű határozatok teljesüléséről az alábbiakban adok számot:  
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének    73/2013. (V. 15.) számú önkormányzati határozata a  
Tabajd Községi Sportegyesület 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról  
 A beszámoló  elfogadásra került. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   74/2013. (V.15.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajdi Református Egyházközség 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
A beszámoló elfogadásra került. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  75 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata  az 
ALCSÚT-TABAJD VÍZMŰ víziközmű-vagyonának a  Fejérvíz Zrt. vagyonkezelésébe adásáról szóló  vagyonkezelési 
szerződés elfogadásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   76 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata  
TABAJD támogató  nyilatkozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései mellett  
A határozat megküldésre került.. 



                                                                                                                                                                                                                     
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  77 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata 
tulajdonosi hozzájárulás Tabajd, Dózsa Gy. u. 1., 381. hrsz. alatti ingatlan elektromos áram ellátásához szükséges 
földkábel fektetésére  
A határozat megküldésre került.. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   78 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata  
közútkezelői hozzájárulás Tabajd, Dózsa Gy. u. 1., 381.hrsz. alatti ingatlan elektromos áram ellátásához szükséges 
földkábel fektetésére  
A határozat megküldésre került.. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   79 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata 
tulajdonosi hozzájárulás Tabajd, Szőlőhegy 2124/6 hrsz. alatti ingatlan elektromos áram ellátásához szükséges 
földkábel fektetésére  
A határozat megküldésre került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  80 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata 
közútkezelői  hozzájárulás  Tabajd, Szőlőhegy 2124/6 hrsz. alatti ingatlan elektromos áram ellátásához szükséges 
földkábel fektetésére 
A határozat megküldésre került.  
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   81 /2013. ( V.15.) számú önkormányzati határozata az 
Oktatási Hivatal által készített feladat-ellátási, intézményhálózat- működési és köznevelés-fejlesztési tervben 
foglaltakkal kapcsolatos véleményezésről 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  82 /2013. (V.24.) számú önkormányzati határozata az 
Óbarok község társulási tagságának jóváhagyásáról. 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  83 /2013. (V.24.) számú önkormányzati határozata az Esély 
Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás megállapodásának jogszabályszerinti 
tagozódásának megfelelő tartalmi és formai módosításának jóváhagyásáról 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 84 /2013. ( V.24.) számú önkormányzati határozata a társulás 
által fenntartott Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának szükségszerű 
módosításáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   85 /2013. ( V.24) számú önkormányzati határozata a  
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításának jóváhagyásáról  
A határozatban foglaltak elfogadásra kerültek. 
                                                                                                                
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   86 /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajd Község Önkormányzata és Vértesacsa Község Önkormányzata között létrejövő feladat-ellátási megállapodás 
elfogadásáról 
A megállapodás aláírásra került. 
                                                                                                        
  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  87  /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata a 
Rákóczi Szövetség által meghirdetett „ Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
 - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   88 /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata a 
Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány támogatása 
A határozatban foglaltak teljesültek. 
        
 
 
                                                                                                                                                                                                              



  - Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  89 /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajd Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó 
értékelésről  
A beszámoló elfogadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   90 /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajd, 1301/1 hrsz.- ú és 015/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok haszonbérleti szerződésének módosításáról 
A határozat megküldésre került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  91 /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajdi Református Egyházzal kötendő 2013. évi támogatói szerződés elfogadásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek, a szerződés aláírásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  92 /2013. ( V.29.) számú önkormányzati határozata 
LEADER pályázatban való részvételről , fejlesztés megnevezése: A Tabajdi Faluház fejlesztése annak érdekében, 
hogy a helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó- és rendezvény helyszínévé válhasson  
A pályázat beadásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   93 /2013. ( V. 29.) számú önkormányzati határozata a 
Tabajd, Petőfi u. 59. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról  
A határozatban foglaltak teljesültek , a szerződés aláírásra került. 
 
- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének   94 /2013. ( V.31.) számú önkormányzati határozata a 
Bicske és Környéke Központi  Orvosi Ügyelet Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról  
A határozatban foglaltak teljesültek. 
 
Tabajd, 2013. július 5. 
 
                                                                                      Dr. Temesszentandrási György  
                                                                                                 polgármester 

 
 
c. 

Beszámoló 
a polgármester 

2013.05.30-tól 2013.07.05-ig terjedő időszakban, 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 
 Kiadott  
Közterület használati 
engedély  

- - 

 

 támogatottak száma elutasítás összege 
Átmeneti segély 
Természetbeni tám.  

1 fő 
- 
 

- 
- 

6.000,-Ft 
- 
 

Temetési segély - - - 
Születési segély -  - 
Házasságkötési segély - - - 
Köztemetés  - - - 
    
Közgyógyellátás méltányos - 

 
- - 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

- - - 

    



Lakásbérleti szerződés - db 
 

Szemétszállítással kapcsolatos határozat 
(méltányossági kérelem elbírálása) 

- db 

 
 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fenti beszámolók elfogadására! 
 

Tabajd, 2013. július 5. 
 

                          Tisztelettel:                   
 

                                                                     Dr. Temesszentandrási György 
          polgármester 
 


