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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Tabdi  Község  Képviselő-testülete  2015.  október  14-én  a  Tabdi  Közös
Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc,
Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József képviselők, Filus Jánosné jegyző, Szedmákné
Bránya Anita jegyzőkönyvvezető

Bejelentetten távol maradt: Szkenderovits Lajosné képviselő

A polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  testület  határozatképes,  az
ülést  megnyitja.  Javasolja  a  meghívó  szerinti  napirend  elfogadását.  A Képviselőtestület  a
napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Tabdi Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatott létszámának meghatározása
Előadó: Fábián Sándor polgármester

2. Művelődési Ház belső felújítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester

1.
Tabdi Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatott létszámának meghatározása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester: Szóban  már  érintettük  ezt  a  napirendet,  most  írásban  is
benyújtásra  került.  A dolgozó  október  16.  napjával  munkába  is  tud  állni.  Van-e  kérdés,
hozzászólás az előterjesztett anyaggal kapcsolatban?

A napirendi  ponthoz  kérdés,  hozzászólás  nem volt  Fábián  Sándor  polgármester  az  írásos
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:



72/2015.(X.14.)sz. határozat
Óvoda  foglalkoztatotti  létszámának
meghatározása

H A T Á R O Z A T  

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. a nyugdíjba vonuló óvónő helyett 2015. október 16. napjától a Tabdi Napköziotthonos
Óvodában engedélyezi 1 fő óvodapedagógus 8 órában történő foglalkoztatását,

2. a felmerülő munkabér és járulékai költségét a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: 2015. október 15.
Felelős: polgármester, óvodavezető

2.
Művelődési Ház belső felújítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Erről a témáról is már rengeteget beszélgettünk a képviselőkkel.
A döntést követően a belső felújítás rögtön el is kezdődik. A költségek a belső terek bontását,
átalakítását, felújítását tartalmazzák a képviselők által ismert tervek alapján.

Földházi Ferenc képviselő: A színpad marad a jelenlegi állapotában?

Fábián Sándor polgármester: Igen, felcsiszolják a parketta részét, az oldala burkolattal lesz
ellátva, illetve esetleg kialakításra kerül egy enyhébb ívű feljáró.

A napirendi  ponthoz  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem volt  Fábián  Sándor  polgármester  az
írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

73/2015.(X.14.)sz. határozat
Művelődési ház belső felújítása

H A T Á R O Z A T  

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. indokoltnak tartja a művelődési ház teljes körű belső felújítását,
2. a munkálatok elvégzésével a K.A. Ház Kft-t (székhely. 6200 Kiskőrös, Okolicsányi u.

61. cégjegyzékszám: 03-09-117142) bízza meg,
3. a megvalósításhoz szükséges bruttó 14 000 000 Ft-ot költségvetésében biztosítja,
4. megbízza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges szerződések megkötésével.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester azt ülést bezárta. 

Kmft.

    Fábián Sándor  Filus Jánosné
      polgármester  jegyző
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