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                                                            J e g y z ő k ö n y v 

                       

                          Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2020.október 27-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba 

                       Szagri László                képviselők 

                       Kundra Erika                jegyző                

                       Hmiró Ferencné            óvodavezető 

                       Hochstein Imre             Szigü Temetőüzemeltető Kft képviselője 

                       Fekete Gyula                MOZAIK újság felelős szerkesztője 

 

                       Lakosság részéről 1fő 

                       

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket és a tanácskozási joggal meghívott 

intézményvezetőt megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel mind a 6 fő 

képviselő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 

 

 Jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Csaba és Kiss Eszter képviselőt javasolja, melyet a 

Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra az írásban megküldött meghívó alapján, 

annyi módosítással, hogy a 2. napirendi pont előadója később tud megjelenni az ülésen, ezért 

azt az előadó megérkezése után tárgyalja a képviselő-testület.   

 

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta: 

 

N a p i r e n d:     1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

                                  Előadó: Polgármester 
                                                        

                            2.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

                                  Előadó: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 

                                            

                            3.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról 

                                  Előadó: Fekete Gyula szerkesztő            

 

                            4.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 

                                önkormányzati rendelet megalkotása 

                                Előadó: Polgármester        
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 5.) Víziközmű rendszer vagyonértékelése 

       Előadó: Polgármester 

 

                  6.) Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyószámlahitel   

      felvételéhez kézfizető kezesség vállalása 

        Előadó: Polgármester 

 

7.) Gyermekjóléti és szociális ellátások dokumentumainak elfogadása 

      Előadó: Polgármester 

 

                 8.) Önkormányzati ingatlanok vásárlására érkezett ajánlat megvitatása 

      Előadó: Polgármester 

 

                9.) E g y e b e k 
 

                           

 

I.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről                        

                                           (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az elmúlt időszakban történtekről adott írásos tájékoztatót. 

Kéri a képviselőket amennyiben egyéb észrevételük, javaslatuk van azt tegyék meg. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről szóló beszámolót 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2020.( X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

 

 

 

III. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak  

                                            ellátásáról 

                                        (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Fekete Gyula szerkesztő            

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Fekete Gyulát a Mozaik újság felelős szerkesztőjét. 

Kérdezi a napirendi pont előadóját kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót? 
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Fekete Gyula szerkesztő: Amint azt a beszámolóban is leírta az újság a tavalyi évhez képest 

teljesen megújult, anyagát és tartalmát tekintve is. Felállt egy szerkesztő bizottság, ami jól 

működik. Próbálnak elsősorban a helyi emberekre, értékekre fókuszálni. Január óta 10 szám 

jelent meg, melyből 6 szám jelent meg 20 oldalasan a 16 helyett. Ami új elemként került be az 

újságba, hogy minden hónapban próbálnak bemutatni helyi fiatalt. Szeretné megköszönni 

Borsi Mária munkáját, aki rengeteg energiát fektet az újság tartalmába. Véleménye szerint az 

elmúlt évhez képest tartalmasabb az újság köszönhető ez a szerkesztőségi tagoknak, akik 

sokban segítik a munkáját. 

 

Ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolóját amennyiben kérdés van arra szívesen 

válaszol. 

 

Képviselők részéről kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester megköszöni szerkesztő úr 

eddigi munkáját és szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2020.( X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a MOZAIK újság 

felelősszerkesztői feladat ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 

                                            önkormányzati rendelet megalkotása 

                                           (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tárgyalta a napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság, 

megkéri elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság döntéséről. 

 

Halupka Miklós képviselő: mint Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy 

tárgyalták a napirendi pontot, és egyhangúan javasolják a képviselő-testületnek a Szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a szociális célú 

tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 11/2020 (X.28.) sz. önkormányzati rendeletét  

 a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról. 
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V. Napirendi pont tárgya: Víziközmű rendszer vagyonértékelése 

                                         (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A víziközmű – szolgáltatásról szóló törvény alapján az 

önkormányzatnak vagyonértékelést kell készítenie annak érdekében, hogy az ivó és 

szennyvízhálózat vagyonértéke az önkormányzat nyilvántartásába kerüljön. 

Négy cégtől kértek árajánlatot, a legkedvezőbb ajánlat adó a Valid Solution Kft adta, mely 

céggel javasolja a vagyonértékelésre vonatkozó szerződést megkötni. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2020.( X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat víziközmű 

vagyonának értékelésére beérkezett ajánlatok tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot 

tevő Valid Solution Kft (Budaörs, Templom tér 19.) ajánlatát fogadja el és bízza meg a 

víziközmű-rendszer vagyonértékelésének elvégzésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a vagyonértékelésre vonatkozó szerződés megkötésére. 

 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyószámlahitel   

                             felvételéhez kézfizető kezesség vállalása   

                                              (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy a  Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület Elnöke két megkereséssel fordult az önkormányzathoz. Az egyik 

megkeresésben   a működési előleg kézfizetőkezességről szóló határozat meghosszabbítását 

kéri a másikban pedig a folyószámlahitel felvételéhez kéri az önkormányzat készfizető 

kezesség vállalását. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

1.)Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tag önkormányzata, a 58/2017.(VII.31.) hozott 

Képviselő testületi határozatának érvényességét egy évvel,2021.december 31-ig 

meghosszabbítja, és a 2014-2020 közötti meghosszabbított EMVA működési időszakban 
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a TAKARÉKBANK ZRT ( az Örkényi Takarékszövetkezet jogutódja) által vállalt 43 

millió forint összegű garancia érvényességének meghosszabbításához szükséges 

1 954 537 Ft összegű készfizető kezességvállalását a meghosszabbítás időtartamára is 

fenntartja. 

 

 2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért  a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2019.december 4-i Közgyűlésén hozott 

14/2019.12.04.sz. Közgyűlési határozatával,-mely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től 

igényelt 1 éves futamidejű (2021.január 1-2021.december 31.) folyószámlahitellel 

kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 25 000 000 

Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat lakosságarányosan 946 587 Ft, azaz, 

kilencszáznegyvenhatezer-ötszáznyolcvanhét forint készfizető kezességet vállal. 

A kezességvállalás visszavonásig érvényes.                                     

 

 

 

VII. Napirendi pont tárgya: Gyermekjóléti és szociális ellátások dokumentumainak elfogadása 

                                                   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester:2021. január 1-től önkormányzati tevékenységként látják el a 

házisegítség nyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést és az étkeztetést. 

Ahhoz, hogy a szolgáltatást az önkormányzat eltudja látni szükséges, hogy a szolgáltató 

nyilvántartásba vétele december 31-ig megtörténjen. Mind ehhez a szolgáltatónak 

rendelkeznie kell Szakmai Programmal és Szervezeti és Működési Szabályzattal. 

 

Kundra Erika jegyző: Ezek az alap dokumentumai a szervezetnek e nélkül nem lehet a 

kérelmet benyújtani arra, hogy az önkormányzatot, mint szolgáltatót és mint fenntartót 

nyilvántartásba vegye a Kormányhivatal. Majd ezt követően amennyiben jóváhagyták, lehet a 

működést megkezdeni. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is átvették az Esély Szociális Szolgálattól. Jelenleg 

Táborfalva vonatkozásában 12 gondozott van nyilvántartásban a jogszabály 40 főt igénybe 

vevőtől ad finanszírozást a szociális hivatal. Viszont a működtetési költségeit január 1-től 

biztosítaniuk kell a működtetőnek. A Mozaik újságban tájékoztatást adnak a lakosság részére 

a szolgáltatás igénybevehetőségéről. A jelenlegi 12 fő ingyenesen kapja az ellátást mert a 

jogszabály szerint rászorultnak minősülnek. Jogszabály szerint rászorult az a személy, aki 65 

év feletti egyedül élő, a fogyatékossággal egyedül élő, illetve 65 év feletti házastársi 

kapcsolatban élő személyek, akiknek az orvos javasolja az ellátást. Az ellátások díjait a 

képviselő-testület a novemberi ülésén fogja megvitatni. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Javasolja a 2021. évre a teljes szociális ellátás ingyenesé tételét 

az étkezést igénybe vevők kivételével. 
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További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Táborfalvai 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának, valamint az Étkeztetés, Házi 

segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szervezeti és működési 

szabályzatának és szakmai programjának előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táborfalvai Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját, az Étkezés, Házi segítségnyújtás, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai 

Programját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 

92/B.§(1) bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 104.§(1) bekezdés d) pontjában biztosított 

fenntartói jogkörében eljárva a jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal 

jóváhagyja. 

A Szakmai programok és a Szervezeti és Működési Szabályzat 2021. január 1. napjától 

hatályos. 

 

 

 

VIII. Napirendi pont tárgya: Önkormányzati ingatlanok vásárlására érkezett ajánlat  

                                                megvitatása 

                                              (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tárgyalta a napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság, 

megkéri elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság döntéséről. 

 

Halupka Miklós képviselő: mint Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy 

tárgyalták a napirendi pontot, és egyhangúan javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra az 

ingatlanok értékesítését 1 M forint összegben 4 év beépítési kötelezettséggel. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Öt ingatlanra érkezett vásárlási szándék, négy ingatlanra 

900.000 Ft egy ingatlanra pedig 800.000 Ft vételárajánlat. 

A 800.000 Ft vételárat tevővel személyesen találkozott, akinek elmondta, hogy az ingatlan ára 

1 M forint. Tudomásul vette és közölte, hogy őt mindenképpen érdekli az ingatlan. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az ingatlanok eladásának 

elfogadását az alábbiak szerint: 
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1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi szándékot 

megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 887/4 hrsz-ú 

ingatlant értékesíti.  

Az ingatlan vételárát 1.000 000 forint/ingatlan értékben határozza meg. Az ingatlanra 

négyéves beépítési kötelezettséget határoz meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel el. Az 

adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 

szerződés aláírására.  

2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi szándékot 

megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 737/2 és a 737/3 

hrsz-ú ingatlanokat értékesíti.  

Az ingatlanok vételárát 1.000 000 forint/ingatlan értékben határozza meg. Az ingatlanokra 

négyéves beépítési kötelezettséget határoz meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel el. Az 

adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 

szerződés aláírására.  

3.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi szándékot 

megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 737/4 és a 737/6 

hrsz-ú ingatlanokat értékesíti. 

Az ingatlanok vételárát 1.000 000 forint/ingatlan értékben határozza meg.  Az ingatlanokra 

négyéves beépítési kötelezettséget határoz meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel el. Az 

adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 

szerződés aláírására.  

 Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

 Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi 

szándékot megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

887/4 hrsz-ú ingatlant értékesíti.  

Az ingatlan vételárát 1.000 000 forint/ingatlan értékben határozza meg. Az ingatlanra 

négyéves beépítési kötelezettséget határoz meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel 

el. Az adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. Felhatalmazza a polgármestert az adás-

vételi szerződés aláírására.  

 

74-2/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi 

szándékot megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

737/2 és a 737/3 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti.  

Az ingatlanok vételárát 1.000 000 forint/ingatlan értékben határozza meg. Az 

ingatlanokra négyéves beépítési kötelezettséget határoz meg, mely időre elidegenítési 

tilalmat rendel el. Az adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. Felhatalmazza a 

polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
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74-3/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi 

szándékot megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

737/4 és a 737/6 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti. 

Az ingatlanok vételárát 1.000 000 forint/ingatlan értékben határozza meg. Az 

ingatlanokra négyéves beépítési kötelezettséget határoz meg, mely időre elidegenítési 

tilalmat rendel el. Az adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. Felhatalmazza a 

polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

A napirendi pont tárgyalását követően a polgármester rövid szünetet rendelt el. 

 

A szünet befejezése után a képviselő-testület tovább folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 

Megérkezett a Szigü képviselője ezáltal a 2. napirendi pont kerül tárgyalásra.  

 

 

 

II. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

                                         (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Hochstein Imrét a Szigü képviselőjét, akitől kérdezi, 

hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos beszámolót.  

 

Hochstein Imre: Röviden csak annyival egészítené ki, hogy polgármester asszonnyal még év 

elején bejárást tartottak a temetőben, és a felvetődő problémákat próbálták közösen 

megoldani. Köszöni ez ügyben az önkormányzat segítségét. Sajnos még mindig a 

sírkövesekkel van a legnagyobb problémájuk, az általuk ott hagyott beton tömegek 

elszállításával küzdenek. Nyilvántartásuk szerint az idén 3 sírköves kért és fizetett belépési 

díjat, de ettől jóval több dolgozott. A kapukat hiába zárják, valamilyen úton- módon mégis 

bejutnak engedély nélkül. A ravatalozó hátsó részében kialakított melegedő helyiséget a nyár 

folyamán felújították, a szükséges karbantartásokat elvégezték. Az tapasztalható, hogy a 

látogatók oda figyelnek a rendre és a sírokról leszedett virágokat, koszorúkat, mécseseket a 

hulladéktárolókba helyezik. Folyamatban van egy újabb hulladéktároló kihelyezése is. A 

járványhelyzet kialakulásával a temetési szokásokban is változások történtek. 

Ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolót, kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Polyák Csaba képviselő: A kamerák segítségével kellene a bejáratot figyelemmel kísérni, 

hogy mikor és ki folytat sírkő felújítási munkákat a temetőben. 

 

Hochstein Imre: Sajnos csak a kő ott hagyásakor tűnik fel, hogy felújítás történt. A kamerának 

van visszatartó ereje elsősorban a temetői lopásoknál tapasztalható. 

 

Nagy András képviselő: Érdeklődik a sírköves temetőben való belépési díja felől. 
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Hochstein Imre: Táborfalva esetében 1270 Ft a sírkövesek belépési díja a temető területére, 

hozzáteszi, hogy más településeken ez az összeg eléri a 6000 forintot. 

Januártól változó égetési szabályok miatt a temetői hulladék elszállítása gondokat okozhat, 

egyelőre még nem tudja melyik hulladékszállító cég tudja majd fogadni a keletkezett 

hulladékot. 

A Mindenszentekre a szükséges karbantartási feladatokat elvégezték. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A temetőnél való forgalom irányítást szükség esetén 3 napig 

eltudják láttatni az arra megbízott személlyel. 

 

Hochstein Imre: Köszöni a segítséget, de ez ügyben felveszi a kapcsolatot a dabasi 

rendőrkapitánysággal is. 

 

Kundra Erika jegyző: Még év elején kaptak a Szigü-től javaslatot, hogy vizsgálják felül a 

rendelet díj meghatározó részét. A járvány végett elmaradt, ezért kéri, hogy 2021-re 

vonatkozóan terjesszék be újra.   

 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

Kéri azoknak a képviselőknek a szavazatát, akik a községi temető üzemeltetési feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadják. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a községi temető 

üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

IX. Napirendi pont tárgya: E g y e b e k 

 

Polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

1.) - Hamarosan befejeződik az iskolaudvar térkövezése, a tervezettől nagyobb terület került 

leburkolásra, illetve az Iskola utcai bejáró és a nagykapu előtti rész is kiszélesítésre került. Az 

orvosi rendelőnél bővítették a parkoló térkövezését is, és még maradt annyi, hogy az Esély 

Szociális Szolgálat és a védőnő közti részt is lekövezik. Tekintettel arra, hogy bővült a 

négyzetméter ezáltal 1.700.000 Ft többlet költség keletkezett. 

 

Kéri a képviselőket, hogy a többlet költség biztosításáról szavazzanak, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolaudvar 

térkövezésére előirányzott kiadásokat 1.700.000 forinttal megemeli, melyet a költségvetés 

tartalék kerete terhére biztosít. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
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76/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

iskolaudvar térkövezésére előirányzott kiadásokat 1.700.000 forinttal megemeli, melyet 

a költségvetés tartalék kerete terhére biztosít. 

 

 

2.) Közúttal folytatott egyeztetésről már tájékoztatta a képviselőket, hogy 600 méter hosszú 

útszakasz felújítását szükséges önerőből elvégezniük, ahhoz, hogy a közút is elkezdje a 

felújítást. Ezért árajánlatot kértek   az 50-es főút és a Szeles utca közötti közút felújítási 

útépítési terveinek elkészítésére, mely 1.345.000 Ft.  

 

Halupka Miklós képviselő: Javasolja a Kossuth Lajos utca a Móricz Zsigmond utcától való 

további felújítását. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Célszerűbb, ha az 50-es fő úttól kezdik el a javítást, javítva 

ezzel is a település képét. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 

árajánlat elfogadásáról, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 50-es főút és a 

Szeles utca közötti közút felújításának elősegítése érdekében az útépítés terveinek 

elkészítésére érkezett ajánlatot elfogadja és 1.345.000 Ft tervezési költséget az önkormányzat 

költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2020.(X.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 50-es főút 

és a Szeles utca közötti közút felújításának elősegítése érdekében az útépítés terveinek 

elkészítésére érkezett ajánlatot elfogadja és 1.345.000 Ft tervezési költséget az 

önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

 

 

 

3.) Dr. Bajmóczy Géza háziorvos határozatlan időre betegállományban lesz, egészségügyi 

okok miatt. Hétfőtől Dr. Lázár Ferenc fogja helyettesíteni távolléte ideje alatt. 

 

Szagri László képviselő elhagyja az üléstermet, ezáltal a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 

 

Polyák Csaba képviselő: Szisz doktor úrra sok panaszt hallott a háziorvosi, illetve a magán 

rendelésével kapcsolatban. 
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Nagy Andrásné polgármester: Az orvos és az asszisztens is olyan tájékoztatást adott, hogy a 

doktor úr a magánrendelésen történő kezelés lehetőséget felajánlja, csak a betegek többsége 

nem megy vissza a magánrendelésre inkább a háziorvosi rendelési időben kérik az ellátásukat. 

 

Halupka Miklós képviselő: Az iskolában a mérleghinta alatt lévő talaj cseréjében helyi 

vállalkozó felajánlotta a segítségét. 

  

Birinyi András alpolgármester: Olaszországban a magyar világháborúban elesett magyarok 

emlékére emlékművet építettek, az avatót sajnos az idén nem tudják megtartani csak jövőre. A 

Népzenei Egyesületet megkeresték, hogy az avatón képviseljék a községet. 

 

 

 

 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülést 

bezárta. 

                     

                                                            Kmft 

    

   

 

   Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

       

     

 

     Polyák Csaba                                                                     Kiss Eszter                                                                                                                                                                                                                                         

      jkv. hitelesítő                                                                  jkv. hitelesítő 


