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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.június 29-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba               képviselők 

                       Kundra Erika                jegyző                

                       Sevecsek Péter 

                       Füzy András 

                       Doricsák Ildikó             bizottsági tagok 

                       

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket. Ismerteti, hogy Bernát István 

Jánosné képviselő a képviselői megbízólevél átadásakor már letette az esküt. Ennek ellenére 

javasolja, hogy az ülés megkezdése előtt Bernát István Jánosné a képviselő-testület előtt is 

hivatalosan letegye az esküt. 

 

Bernát István Jánosné a képviselő-testület előtt esküt tett.  

 

Az eskütétel után a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a 

Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Birinyi András alpolgármestert és Nagy András képviselőt 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

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

 

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.) Szociális Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 

                  Előadó: Polgármester 

 

            3.) 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 

                 Előadó: Polgármester 
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                  4.) Bölcsődét érintő alapiratok elfogadás 

       Előadó: Polgármester 

 

                  5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019 és 2020.évi működéséről 
         Előadó: Polgármester 

 

6.) Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet meghatározása 

     Előadó: Polgármester 

 

7.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról 

      Előadó: Polgármester 

 

                 8.) E g y e b e k 

                       

                  Zárt ülés keretében: 

                  9.) Díszpolgári cím adományozása 

                       Előadó Polgármester 

 

 

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

                                           (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van a 

beszámolóval kapcsolatban azt tegyék meg. 

 

Birinyi András alpolgármester: Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontban tárgyaljanak a 

polgármester részére jutalom biztosításáról.  

A javaslattal a képviselő-testület egyetértett. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót. 

 

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

 

36/2021.( VI.29.) 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.  

 

 

II. Napirendi pont tárgya: Szociális Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
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Nagy Andrásné polgármester: Sajnálatos módon a Szociális Bizottságban egy tagsági és 

egyben elnöki tisztség néhai Szagri László képviselő halálával megüresedett. 

Az elnöki tisztségre Nagy András képviselőt, új tagnak pedig Bernát István Jánosnét 

javasolja. 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

37/2021.( VI.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 58.§ (1) bekezdése, valamint a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XI.27.) Ör.40.§ 

(2) és (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület Szociális Bizottsága elnökének  

Nagy András képviselőt, tagjának Bernát István Jánosné képviselőt választja meg. 

 

 

 

III. Napirendi pont tárgya: 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 

                                        (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

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

megkéri az elnököt, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

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

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

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 2021. évi 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 4/2021. (VI.30.) sz. önkormányzati rendeletét az 

önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

  

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: Bölcsődét érintő alapiratok elfogadás 

                                            (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A bölcsőde működési engedély megszerzéséhez szükséges 

elkészíteni a szakmai programot és az óvoda szervezeti és működési szabályzatának 
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átdolgozása. A szakmai programot hozzáértő módszertani szakértő készítette, több soron 

folytattak egyeztetéseket a két alapdokumentummal kapcsolatban. 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

38/2021.( VI.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde előterjesztés mellékletét képező Szakmai programját, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019 és 2020.évi működéséről 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Nagyon alapos beszámolót készített jegyzőasszony a hivatal 

2019 és 2020 évi munkájáról. 

 

Kéri a képviselőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg.  

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal 2019-

2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

 

39/2021.(VI.29.) H a t á r o z a t                                            

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

2019-2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet meghatározása 

                                           (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A Polgármesteri Hivatalban az idei évben az előterjesztésben 

szereplő időpontban igazgatási szünetet rendelhet el a Képviselő-testület.  
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Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az igazgatási szünet elrendeléséről 

szóló határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

40/2021.(VI.29.) H a t á r o z a t                                            

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 27-31-ig 

terjedő időszak munkanapjaira a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel 

el. 

Határozat jogalapja: 2011.évi CXCIX.Tv.232.§ (3) bekezdése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

   

 

VII. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról 

                                              (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztésben rövid tájékoztatást ad a folyamatban lévő 

beruházások állapotáról. 

 

Kéri a képviselőket amennyiben kérdésük van bármelyik beruházással kapcsolatban akkor azt 

tegyék fel. 

 

Polyák Csaba képviselő: Érdeklődik, hogy a mi az oka annak, hogy az orvosi szolgálati lakás 

építkezéssel leálltak. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az ácsok talán jövő héten megkezdik a tető építését. Szoros az 

idő november 30-ig elkell készülnie az épületnek. 

 

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 2021. évben folyó 

beruházásokról szóló tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

41/2021.(VI.29.) H a t á r o z a t                                            

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évben folyó 

beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: A dabasi tűzoltóság kereste meg azzal, hogy szeretnének 

kamerát szereltetni a tűzoltó autó tetejére. A kamera beszerzése és felszerelése 220.000 

forintba kerül. 
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A mai napon kereste meg Dabas Város Polgármestere azzal a kéréssel, hogy 441.000 

forintértékben szeretnének rugós ágyakat vásárolni a tűzoltók részére. A költségek felét 

vállalja Dabas Város Önkormányzata. A fennmaradó összeget pedig a kistérség települései 

között lakosságszám arányában osztották fel, Táborfalva esetében ez az összeg 54.155 Ft. 

Összességében 274.155 forint támogatást biztosítanak a tűzoltóság részére. 

 

 A támogatás biztosításával a képviselő-testület egyetértett. 

                                                 

Egyenlő mértékben támogatták a katolikus karitász tábort és a református tábort is a 

szociális keretből, illetve ebből a keretből kívánják támogatni a Révfülöpön táborozó 10 

táborfalvai gyereket is. 

A héten érkezett a Cziffra Népzene tábor kérelme, hogy kb. 15 gyerek szeretne részt venni, 

a táboroztatáson, melynek költsége 25.000 Ft/fő. Kérte a szervezőtől, hogy a gyerekek 

névsorát adja le, a 15 gyerekből 5 fő van olyan, aki a másik táboroztatáshoz is kapott 

támogatást. 

A karitász táborban résztvevő gyerekeket 6.700 Ft/fő a református táborban résztvevő 

gyerekeket 7.000 Ft/fő összeggel támogatták. Javasolja, hogy a Népzene táborozó 15 

gyereket is támogassák 7.000 Ft/fő összegben a szociális keret terhére. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a Cziffra Népzenei Táborban 

résztvevő gyerekek támogatásának elfogadását, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Cziffra 

Népzene Táborban résztvevő 15 táborfalvai gyerek részére a 7000 Ft/fő pénzügyi 

támogatást biztosít, a szociális keretből, önkormányzati támogatásként.  A támogatás utólag 

részletes kimutatás és elszámolás után kerül kifizetésre. 

 

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

 

42/2021.(VI.29.) H a t á r o z a t                                            

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Cziffra Népzene Táborban résztvevő 15 táborfalvai gyerek részére a 7000 Ft/fő 

pénzügyi támogatást biztosít, a 2021. évi költségvetés szociális előirányzata terhére, 

önkormányzati támogatásként.  A támogatás utólag, részletes kimutatás és elszámolás 

után kerül kifizetésre. 

 

 

Ezt követően a polgármester tájékoztatást ad a főzőkonyha és a közösségi ház tervezési 

árajánlatáról és pályázati lehetőségeiről. 

A két épület megtervezésének költsége 23.037.800 Ft, ezért kérte, hogy vegyék külön a két 

épület költségeit, ugyanis elsődleges cél lenne a főzőkonyha megvalósítása. A két épület 

együtt közel 1 milliárd Ft-os beruházás lenne, uniós pályázatról van szó, a pályázati felület 

szeptemberben nyílik meg és annak ismeretében fogják eldönteni, hogy tudják-e vállalni az 

önrészt, és aszerint döntenek a pályázat benyújtásáról. 
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Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy képviselői döntés szükséges ahhoz, hogy a 46123 

jelű út kezelési jogának átvételét kezdeményezze az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt-nél, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándéknyilatkozatát és 

úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 

lévő 242 fm hosszúságú 46123 számú országos mellékutat (természetben Táborfalva Kőrösi 

utcát) az Önkormányzat tulajdonba és kezelésre átveszi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás megindítására és a szükséges 

nyilatkozatok önkormányzat nevében történő megtételére. 

 

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

 

43/2021.(VI.29.) H a t á r o z a t                                            

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi 

szándéknyilatkozatát és úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 242 fm hosszúságú 46123 számú országos 

mellékutat (természetben Táborfalva Kőrösi utcát) az Önkormányzat tulajdonba és 

kezelésre átveszi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás megindítására és a szükséges 

nyilatkozatok önkormányzat nevében történő megtételére. 

 

 

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

 

Nagy András képviselő elhagyja az üléstermet, ezáltal a képviselők létszáma 6 fő. 

 

Birinyi András alpolgármester indítványozza, hogy polgármester részére a 2020. évi 

veszélyhelyzetben való helytállása és elvégzett munkája elismeréseként 1 havi illetményének 

megfelelő jutalmat biztosítsanak. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Érdeklődik, hogy volt-e az előző polgármesterek idejében az, 

hogy részükre jutalmat állapítson meg a testület. 

 

Kundra Erika jegyző: Igen volt rá példa, hogy polgármesterek részére a testület jutalmat 

állapított meg. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszöni, de visszautasítja a javaslatot, úgy gondolja a 

veszélyhelyzet ideje alatt nem egyedül oldotta meg a feladatokat, a képviselőkkel folyamatos 

volt a kapcsolat tartása. Úgy gondolja nem lett volna ilyen eredményes a munkája, ha nincs 

mögötte egy ilyen képviselő-testület és hivatali dolgozók. 

 

Birinyi András alpolgármester: Ezt a jutalmat a kitartó munkájának elismeréseként javasolja a 

testület. 
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Közben Nagy András képviselő visszatért az ülésterembe azáltal a képviselők száma 7 fő. 

 

Képviselők támogatják a jutalom biztosítását. 

Nagy Andrásné polgármester bejelenti személyes érintettségét és közli, hogy a szavazásban 

nem vesz részt. 

Nagy András képviselő szintén bejelenti személyes érintettségét. 

Képviselő-testület Nagy András képviselőt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja az alpolgármester előterjesztését.  

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2021.(VI.29.) H a t á r o z a t                                            

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi veszélyhelyzetben 

tanúsított helytállása, végzett munkája elismeréseként Nagy Andrásné polgármester 

részére 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 

 

Határidő: jutalom kifizetésére azonnal 

Felelős: alpolgármester, jegyző 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester a 9. napirendi pont tárgyalására a 

12/2013. (XI.20.) Ör. 4.§ (2) bekezdése alapján, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. 46.§ (2) 

bekezdés a) pontja alapján zárt ülést rendel el.  

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

A zárt ülésen tárgyalt napirend lezárását követően további hozzászólás nem lévén, a 

polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülés nyilvános részét bezárta.  

 

 

                     

                                                            Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

       

      Birinyi András                                                                  Nagy András                                                                                                                                                                                                                                          

        jkv. hitelesítő                                                                  jkv. hitelesítő 


