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                                                          J e g y z ő k ö n y v 

                       Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                      2020.október 20-án tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter 

                       Nagy András 

                       Szagri László                képviselők 

                       Kundra Erika                jegyző               

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő van jelen, így a Képviselő-testület jelenlévő 

tagjainak száma 6 fő. 

Polyák Csaba képviselő jelezte távol maradásának okát. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Birinyi András alpolgármestert és Halupka Miklós képviselőt 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra melyet a Képviselő-testület az alábbiak 

szerint egyhangúan megszavazta: 

   

N a p i r e n d: 1.) Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére beérkezett ajánlatok 

           megvitatása       

           Előadó: Polgármester 

 

      2.) Térfigyelőrendszer bővítésére beérkezett ajánlatok megvitatása  

            Előadó: Polgármester 

 

                      3.) Évvégi karácsonyi támogatások megállapítása 

           Előadó: Polgármester                           

 

I.Napirendi pont tárgya: Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére beérkezett ajánlatok 

                       megvitatása 

                     (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A beérkezett három ajánlat közül a HŐTREND Kft adta a 

legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 5.060.891 Ft. 

Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az ajánlattal mindenki egyetért akkor szavazzanak. 

Képviselők egyetértenek az árajánlattal.  
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Polgármester szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére beérkezett 

ajánlat elfogadását. 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal- egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2020.(X.20.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu 

Program MFP-FHF/2020 kódszámú Faluházak felújítása alprogram keretében benyújtott 

,,Táborfalva Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerénekkorszerűsítése” tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek a  

HŐTREND Kft –t (2375. Tatárszentgyörgy, Zrínyi u.2.) hirdeti ki. 

Képviselő-testület felkéri Nagy Andrásné polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az 

ajánlatban foglalt feltételekkel és 3.984.954- Ft + ÁFA ajánlati árral a megbízási szerződést 

megkösse. 

 

 

II.Napirendi pont tárgya: Térfigyelőrendszer bővítésére beérkezett ajánlatok megvitatása  

                                        (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A beérkezett három ajánlat közül az Erstech Technika Kft adta 

a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 8.373.314 Ft. 

 

Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az ajánlattal mindenki egyetért akkor szavazzanak. 

 

Képviselők egyetértenek az árajánlattal.  

 

Polgármester szavazásra teszi fel a térfigyelőrendszer bővítésére beérkezett ajánlat 

elfogadását. 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal- egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2020.(X.20.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonsági 

feltételeinek javítása érdekében úgy dönt, hogy a településen kiépített térfigyelő 

rendszert bővíti. A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes 

ajánlattevőnek a az ERSTECH TECHNIKAI KFT (Tatárszentgyörgy, Kinizsi u.13.) 

hirdeti ki. 

Képviselő-testület felkéri Nagy Andrásné polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 

az ajánlatban foglalt feltételekkel és 6.593.161 Ft + ÁFA ajánlati árral a megbízási 

szerződést megkösse. 
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III.Napirendi pont tárgya: Évvégi karácsonyi támogatások megállapítása 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A támogatásokat kibővítették, 9.194.000 Ft áll 

rendelkezésükre, figyelembe véve a még beérkező kérelmeket. Az előterjesztésben látható, 

hogy 8.017.988 Ft-ot terveztek az idei támogatásokra.  A mikulás csomag értéke évek óta 

2.000 Ft-ban volt megállapítva, tekintettel az áremelkedésekre javasolja 3.000 forintra való 

felemelését. A mikulás csomagra a Csurgay Franciska Általános Iskolába járó tanulók 

jogosultak. A felső tagozatos gyerekek számára úgy gondolja, hogy nem csomagot, hanem 

valami ajándékot, játékot adjanak. A 0-18 év közötti gyermeket nevelő szülők támogatásánál   

a tavalyi évhez képest több mint 100 családdal megemelkedett a jogosultsági kör. Tavaly a 65 

év felettiek részére biztosítottak egyszeri 6.000 Ft támogatást háztartásonként, most szeretnék 

kibővíteni, hogy 60 év feletti lakosok is részesüljenek. Továbbra is biztosítanának 100 darab 

élelmiszer csomagot a rászoruló családoknak 12.000 forintértékben. A támogatások 

összértéke 10.806.000 Ft, mely azt jelenti, hogy 1.672.000 forintot saját forrásból kell 

biztosítaniuk. Felhasználásra kerül az a tartós élelmiszer ellátmány is, melyet a járvány ideje 

alatt beszereztek. 

 

Kéri a képviselők véleményét. 

 

Szagri László képviselő: A felsős gyerekek részére milyen ajándékra gondoltak? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Felszerelt tolltartó, játék, vagy más egyéb hasznos dolog, 

aminek hasznát tudják venni a gyerekek. 

 

Szagri László képviselő: Úgy gondolja a nagyobb gyerekek is számítanak a csomagra, ezért 

továbbra is azt javasolja. 

 

Kiss Eszter képviselő: Véleménye szerint a pedagógusokkal kellene egyeztetni ez ügyben. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Azt kell eldönteniük, hogy az óvodások és az alsó tagozatos 

gyerekek csomagot a felsősök pedig játékot és mellé egy kisebb csokoládét kapjanak vagy 

pedig mindenki egységesen egyformát. 

 

Halupka Miklós képviselő: Jónak tartja az elhangzott javaslatokat, de inkább a mikulás 

csomagot javasolja egységesen mindenkinek.  

 

Birinyi András alpolgármester: Javasolja a játék helyett a jól bevált mikulás csomag 

biztosítását, 3.000 forintért nehéz játékot vásárolni. 

 

Szagri László képviselő: Amennyiben csomag mellett döntenek akkor javasolja, hogy a déli 

gyümölcs helyett legyen alma. Ilyen árak mellett biztos van olyan család, ahol az idén még 

nem fogyasztottak almát az ára végett. 
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Nagy Andrásné polgármester: Sajnálja, hogy soha nem azok a családok jönnek segítséget 

kérni, akik igazán rászorulnának. 

 

Kundra Erika jegyző: Szünidei gyermekétkezés igénybevételénél nem azt tapasztalják, hogy 

nagyon nagy bajok lennének egyes családoknál, ugyanis egy család kért 2 gyermekére az őszi, 

téli és tavaszi szünidei étkeztetést. 

 

Halupka Miklós képviselő: Érdeklődik, hogy a tartós élelmiszer állományt pótolni fogják, 

amit kiosztanak az élelmiszer csomagokba 

 

Nagy Andrásné polgármester: Nem tervezik pótolni. Évközben sokat kiosztottak, ezzel 

váltották ki a pénzbeli segély kérelmeket. A hozzászólásokból megállítja, hogy a mikulás 

csomag ez előző éveknek megfelelően kerül összeállításra azzal, hogy almát fog tartalmazni.  

A 60 év felettiek pénzbeli támogatását úgy tervezik, hogy a jogosultakat megszólítják 

levélben, hogy meghatározott határidőig személyesen átvehetik a pénzösszeget a 

polgármesteri hivatalban. Csak, aki nem tud bejönni átvenni azok részére biztosítják a háznál 

való átvételt. 

 

Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal- egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2020.(X.20.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 220.évi költségvetésében a szociális ellátás előirányzaton kimutatott 

összeg terhére szociális támogatást biztosít a szociális ellátásról szóló 10/2020.( IX.30.) 

önkormányzati rendelet (Ör.) által meghatározott feltételekkel rendelkező és a 

jövedelem alapján szociális támogatásra jogosultak részére, az alábbiak szerint: 

1.) Az Ör.18.§-ában foglaltak alapján: szociális támogatást biztosít a 60 év feletti 

lakosok részére egyszeri 6.000.- Ft értékben, valamint a 0-18 éves gyermeket 

nevelő családok részére egyszeri 10.000.- Ft értékben. 

2.) Az Ör.23.§-ában meghatározott Kisgyermekek támogatását 3.000.- Ft/ 

csomagban állapítja meg és kiterjeszti az arra jogosultak körét a Csurgay 

Franciska Általános Iskolába járó tanulókra is. 

3.) Az Ör.25§-a alapján a rászoruló családoknak 100 db élelmiszer csomagot biztosít 

12.000 Ft összegben. 

A támogatások kifizetésének, átadásának időpontja: 2020 év november, december 

hónap. 

Ezt követően az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet: 

- 1.) A körforgalomba tervezett ágyút 1,5 M forint helyett 780.000 +ÁFA összegért 

sikerül megvásárolni. Az adásvételi szerződés megkötése után 10 napon belül kell 

utalni az összeget. 
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Kéri azok szavazatát, akik támogatják az ágyú vásárlását, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja D-20 

típusú hatástalanított ágyút 780.000 Ft +áfa összegért, mely az 50-es főút körforgalmában 

kerül elhelyezésre.  

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal- egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2020.(X.20.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja 

D-20 típusú hatástalanított ágyút 780.000 Ft +áfa összegért, mely az 50-es főút 

körforgalmában kerül elhelyezésre.  

 

-2.) Decemberi Mozaik újságban a lakosság részére 2021-es naptár kerül kiosztásra így az 

újság december havi teljes költsége a naptárral együtt bruttó 650.000 Ft. 

 Javaslattal a képviselő-testület egyetért. 

 

-3.) Arany János utcában 3 db önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlására érkezett árajánlat 

900.000 Ft/ telekáron, keddi testületi ülésen tárgyalnak efelől bővebben. 

 

-4.) Közúttal folytatott tárgyaláson azt a tájékoztatást kapta, hogy amíg az önkormányzat saját 

önrészt nem biztosít az útfejlesztésbe addig nem tudják biztosítani azok felújítását. Ezért 600 

méter hosszú közút szakaszt szükséges a jövőben önerőből megvalósítaniuk, ami 20 M forint. 

 

Háfra László műszaki ügyintéző: Az önkormányzatnak kell biztosítania a gépparkot, illetve az 

aszfalt szállítási költségét, ami előre láthatólag 20 M forint körüli összeg. 

 

-5.) Haditechnikai Intézethez meghívást kapott a képviselő-testület november első hetére. 

Kéri a képviselőket, aki szeretne részt venni a látogatáson az jelezze a személyes adatainak 

leadása végett. 

 

-6.) Október 22-én csütörtökön 12 órakor szűk körben koszorúzási ünnepség lesz október 23.-

ai nemzeti ünnepünk tiszteletére, melyre szeretettel meghívja a képviselőket. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli 

testületi ülést bezárta. 

                                                    

                                                          K.m.f.t 

 

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

         

 

     Birinyi András                                                                   Halupka Miklós                                                                                                                                                                                                                   

     jkv. hitelesítő                                                                     jkv. hitelesítő 


