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                                                         J e g y z ő k ö n y v 

                          

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021. szeptember 28-án 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                

                       Hermán Attila              általános iskola mb. intézményvezető 

                       Dr. Szisz János             háziorvos 

                       Dr. Bajmóczy Géza      háziorvos 

                       Dr. Bölöni István         fogszakorvos 

                       Ali Gáborné                 védőnő 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket 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.  

 

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 Csurgay Franciska Általános Iskola 2020/2021-es 

                                tanévben végzett tevékenységéről, a 2021/2022-es tanév indulásáról 

                                 Előadó: Monori Tankerület Igazgatója 

                                                 Csurgay Franciska Általános Iskola intézményvezetője 

 

                            3.) Bölcsődei térítési díjak megállapítása 

                Előadó: Polgármester 

 

          4.) Vízi-közművek gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 

                Előadó: Polgármester 
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                   5.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről 

                         Előadók: Háziorvosok, Védőnő 

 

                   6.) E g y e b e k 

                       

Polgármester az I. napirendi pont tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dr. 

Bölöni István fogszakorvos egyéb elfoglaltsága végett kérte, hogy elsőként az ő tájékoztatóját 

tárgyalja a testület. 

 

A kérést a képviselő-testület elfogadta. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Megkéri Dr. Bölöni István fogszakorvost, hogy amennyiben 

kívánja szóban kiegészíteni a tájékoztatóját akkor azt tegye meg. 

 

Dr. Bölöni István fogszakorvos: Az elmúlt időszak eléggé foghíjas volt, de ennek ellenére 

igyekeztek megtartani a rendeléseket és a betegeket ellátni. Remélhetőleg a vírus 4. hulláma 

nem lesz annyira erős, mint az előzőek és be tudják ütemezni október hónapra az iskolás 

gyerekek szűrő vizsgálatát. Időpont egyeztetés végett meg fogja keresni igazgató urat. 

Az új fogászati eszközzel nagyon jól tud dolgozni, köszöni az önkormányzat eddigi 

támogatását. Bízik benne, hogy továbbra is el tudja látni a feladatát. 

Ennyivel szerette volna kiegészíteni az írásos tájékoztatóját, amennyiben kérdés van, arra 

szívesen válaszol. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Jó egészséget kíván a további munkájához, és amennyiben az 

önkormányzatnak lesz rá lehetősége, akkor továbbra is biztosítja a támogatást. 

 

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

ellátásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

 

54/2021.( IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi 

ellátásának helyzetéről szóló fogorvosi tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

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

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket amennyiben van, kérdésük akkor azt 

tegyék meg. 
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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: 

 

55/2021.(IX.28.) 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: Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2020/2021-es 

                                           tanévben végzett tevékenységéről, a 2021/2022-es tanév    

                                          indulásáról          

                                        (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: általános iskola mb. intézményvezető 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Hermán Attila intézményvezetőt, akitől kérdezi, hogy 

kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatóját. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Először is szeretné megköszönni az 

önkormányzattól kapott támogatásokat. Szeretne egy olyan tanévet végig vinni, amikor nem 

kerül sor arra, hogy bezárják az intézményt. Az elmúlt évre megfogalmazott terveihez a 

fenntartó biztosította az anyagi forrást, mely sportolási lehetőséget biztosít a gyerekeknek és 

remélhetőleg a település jó hírét fogják ezzel növelni. Ez egy nemzetközi torna, és úgy néz ki, 

hogy sikerül itt Táborfalván megrendezni. Mindez egy régi -új testnevelő tanárnak 

köszönhető, aki nevéhez köthető a tchoukball nevű sport magyarországi honosítása, az ehhez 

szükséges anyagi forrást a fenntartó biztosítja. 

Tavaly évben az eszköz beszerzésre szép összeget kaptak. Két tanterem felújítására és 

festésére kért támogatást, sajnos ezt a kérését nem támogatta a fenntartó. Túl nagy az udvar 

nehezen tudják eső után kordában tartani, ezért annak füvesítését szeretné megvalósítani. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az iskolának új karbantartója van.  

 

Nagy Andrásné polgármester: Érdeklődik, hogy a nemzetközi torna megvalósításához 

megfelel az aszfaltos pálya minőségileg? 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Igen, megfelel a mérete is, ehhez a tornához. 

Viszont gyerekeket sportolás céljából nem engednek rá.  

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri, hogyha bármiféle segítséget várnak az önkormányzattól 

2022 évre, akkor azt szíveskedjenek legkésőbb novemberig írásba jelezni, hogy azt a 

költségvetésbe be tudják építeni. 
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Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Elmondja, hogy a Táborfalvi Diákévek 

Alapítvány székhely módosítása megtörtént, gondolatait ezen túl a pedagógusokkal együtt 

fogják képviselni. Szükségesnek tartja egy olyan alapítványt működtetni, amit saját maguk 

menedzselnek. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Étkezési díj befizetésével kapcsolatban kéri, hogy amennyiben 

tudomásuk van olyan családokról, akiknek nehézséget okoz az étkezési térítési díj befizetése, 

akkor azt jelezzék, hogy tudjanak segíteni. 

 

Birinyi András alpolgármester: Érdeklődik, hogy a szakmai programoknál mire gondolt 

intézményvezető úr, hogy az intézmény nem rendelkezik regisztrált jó gyakorlattal? 

  

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: A cél az, hogy olyan programokat tudjanak 

megvalósítani, amiket saját profilján belül bármelyik iskola el tud sajátítani.  A legfőbb céljuk 

az, hogy a következő iskolai beiratkozáskor a szülők ne vigyék el más települések iskoláiba a 

gyermekeiket. Ezért szükséges, hogy olyan programokat fejlesszenek és valósítsanak, meg 

ami esetleg a környékbeli iskolákban nincs. Sajnos versenyhelyzet alakult ki az iskolák 

között. 

Úgy gondolja, hogy egy 70 éves iskolának minimum egy jó gyakorlatának lennie kell. 

 

Halupka Miklós képviselő: Érdeklődik, hogy a hiányzó álláshelyek betöltésére milyen esélyt 

lát? 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Az összes hiányzó státuszra 2-3 jelentkező 

volt, de a személyes találkozóig nem jutottak. Általában óraadóként jelentkeznek. Érdekes 

módon Bács-Kiskun megyéből nincs jelentkező, csak Pest megyéből.  

Az idei évben egy, a következő évben szintén egy fő pedagógus távozik nyugdíjba, ami azt 

jelenti, ha a tanév végéig nem lesz lehetőségük az álláshelyre pedagógust felvenni, akkor a 

fenntartó fog belenyúlni a programjukba. Akkor viszont a felső tagozatos egésznapos iskolai 

felügyeletet meg kell, hogy szüntessék. Ez viszont azzal fog járni, hogy a gyerekek túlnyomó 

része az utcán fog tartózkodni. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Amikor nem volt egésznapos oktatás, akkor a gyerekek sportra, 

szakkörökre jártak. Nem volt jellemző, hogy sok gyerek tartózkodott volna az utcákon. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Sajnos ember hiánnyal küszködnek, nem a 

hozzáállással. Egyelőre nem tudják az előírt óraszámot emberrel lefedni, ezért szakköröket 

sem tudnak biztosítani. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tanulószobát viszont biztosítani kell a gyerekek részére. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Úgy gondolja, hogy a diákok nem csak az 

iskolán belül képviselik az iskolát, hanem azon kívül is. Olyan alternatívák léphetnek fel, 

amikor sokkal jobban kell együttműködni a könyvtárral és a művelődési házzal. 
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Nagy Andrásné polgármester: Nem szabad elfelejteni, hogy a könyvtár az nem 

gyerekmegőrző.  

                                                        

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: A pedagógusok felelőssége, hogy a délutáni 

programok biztosítva legyenek a gyerekeknek. A tanulószobán vegyes korosztályú gyerekek 

vannak, nem biztos, hogy jó, ha egy ötödikes és egy nyolcadikos gyerek együtt van. 

 

Kiss Eszter képviselő: Az online oktatás felől érdeklődik. Mik voltak a tapasztalatok, hogyan 

boldogultak a tanárok, illetve a gyerekek? 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Senki nem gondolta, hogy ilyen hosszú lesz, 

az online oktatás. Sok gyereknél kiderült, hogy okostelefonnal rendelkezik melyről gyorsan 

elfogyott a giga net, ezért nehézséget okozott az online órákon való részvételük.  

Érdemben előre haladni a 7-8. évfolyammal lehetett, alatta lévő évfolyamokon csak szinten 

tartani tudtak. Kérte a kollégáit, hogy olyan szinten tartsák meg az oktatást akár 

csoportbontásban is, hogy 8. évfolyamra a hiányosságok pótolva legyenek és fel legyenek 

készítve a tanulók a továbbtanulásra. 

 

Polyák Csaba képviselő: Javasolja, hogy amennyiben van rá lehetőség akkor Bács-Kiskun 

megyében is meg kellene hirdetni az álláshelyeket. 

Személyesen tapasztalta, hogy másik iskolába elvitt gyerek esetében nagyon nagy károkat 

lehet okozni a gyerekben azzal, hogy a vele egyidős faluban élő gyerekeket nem ismeri 

evégett. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Sajnos hosszú ideig nem volt az óvoda és az iskola között 

kommunikáció. Ez indokolttá tette, hogy sok gyereket más települések iskoláiba írattak a 

szülők. Úgy látja ezen a helyzeten intézményvezető úr próbál változtatni.  

 

Halupka Miklós képviselő: Elsősorban a kisdiákok esetében tartja szükségesnek az iskolában 

való oktatást, mert az alapok megtanítását a pedagógusok tudják biztosítani nem a szülők. 

 

 Dr. Szisz János háziorvos: Azt tapasztalja, hogy nem csak az iskolából viszik el a szülők a 

gyerekeket, hanem a háziorvosoktól is. 

Véleménye szerint a sporttal lelehet kötni a gyerekeket, illetve az egyházak is besegíthetnek 

az oktatásba. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: A pandémia alatt megkereste polgármester 

asszonyt, hogy hogyan tudnák a sportcsarnokon önkormányzati fenntartás alá visszahelyezni.  

 

Bernát István Jánosné képviselő: Régebben az egyesületével sok szabadidős tevékenységet 

bevittek az iskolába, amennyiben lesz rá igény akkor egyeztessenek ez ügyben időpontot. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Köszöni. Sajnálja, hogy nem előbb jutott 

ehhez az információhoz, mert az idei évre már egyeztetett programjaik vannak, de 

természetesen nyitottak mindenki felé.  
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Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 

Csurgay Franciska Általános Iskola 2020/2021-es tanévben végzett tevékenységéről, a 

2021/2022-es tanév indulásáról szóló tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

56/2021.(IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Csurgay Franciska 

Általános Iskola 2020/2021-es tanévben végzett tevékenységéről, a 2021/2022-es tanév 

indulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

III. Napirendi pont tárgya: Bölcsődei térítési díjak megállapítása  

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A napirendi pontot tegnap tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság. Megkéri elnök urat tájékoztassa a képviselő-testületet 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 bölcsődében 

alkalmazott térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

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

bölcsődében alkalmazott térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta az 5/2021. (IX.29.) sz. önkormányzati rendeletét  

a bölcsődében alkalmazott térítési díjakról.  

 

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: Vízi-közművek gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri, hogy amennyiben az előterjesztésben leírtakhoz kérdés, 

észrevétel van a képviselők részéről akkor azt tegyék meg.   

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
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57/2021.(IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ában foglaltakra figyelemmel – táborfalvai közművel 

ivóvízellátás és a közművel szennyvízelvezetés- és tisztítás tárgyában elkészült Gördülő 

fejlesztési tervet a 2022-2036 időszakra véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

Felkéri a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft ügyvezetőjét, jóváhagyásra nyújtsa 

be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 
 

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről                                      

                                           (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Háziorvosok, Védőnő 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a napirendi pont előadóit. 

Kérdezi Ali Gáborné védőnőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatóját? 

 

Ali Gáborné védőnő: A közel múltban adott be egy kérelmet a szociális bizottság felé, hogy a 

babacsomag térítési díját 1.000 forinttal szíveskedjenek megemelni.                                           

 

Nagy Andrásné polgármester: A díjemelést elfogadta, és a babacsomag díjának értéke 7 000 

forint lett. 

A tájékoztatóval kapcsolatban kéri a védőnőt, hogy legkésőbb novemberig adjon listát arról, 

hogy mire van szüksége a védőnői szolgálatnak, hogy azt betudják tervezni a jövő évi 

költségvetésbe. 

A konvektorok cseréjével annyit tud mondani, hogy a gázszerelővel bevizsgáltatták, nem 

indokolt azok cseréje. A későbbiekben abban kell majd gondolkodniuk, hogy mivel két 

intézmény működik egy épületben egy közös energiatakarékos rendszert kell kiépíteni. 

 

Ali Gáborné védőnő: A szénmonoxid mérőre azért lenne szüksége, mert nagyobb szélnél 

érezhető a tanácsadóban a gázszag. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Természetesen a mérőt beszerzik. 

Kérdezi a képviselőket van-e kérdésük, észrevételük a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

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

tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

58/2021.( IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi 

ellátásának helyzetéről szóló védőnői tájékoztatót elfogadja. 

 

Ezt követően a polgármester kérdezi Dr. Bajmóczy Géza háziorvost, hogy kívánja-e szóban 

kiegészíteni a tájékoztatóját? 
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Dr. Bajmóczy Géza háziorvos: Köszöni nem kívánja szóban kiegészíteni, a kérdésekre 

szívesen válaszol. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a II. számú háziorvosi körzet 

tájékoztatójának elfogadását. 

 

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

 

59/2021.( IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi 

ellátásának helyzetéről szóló II. számú háziorvosi körzet háziorvosának tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

 

Polgármester kérdezi Dr. Szisz János háziorvost, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 

tájékoztatóját? 

 

Dr. Szisz János háziorvos: Bajmóczy doktor úrral közösen összefogva megpróbáltak minden 

olyan felsőfokú szakellátó intézménnyel kapcsolatot kialakítani, mint a Dél-Pesti 

rendelőintézet és kórház, Honvéd kórház.  A lajosmizsei és felsőlajosi háziorvosokkal is 

kapcsolatot tart, ahol a 7. körzet kialakítását tervezik.  Ami azt jelenti, hogy Táborfalván fog 

történni a felsőlajosi betegek ellátása ez által az I. számú körzetben 20%-os a II. számú 

körzetben pedig 15%-os praxis növekedés várható. 

Az egészségügyi ellátás keretein belül igyekeztek a szakorvosi ellátás irányába elmozdulni, 

magán ellátás, illetve gyógytorna ellátás és az egészségügy oktatás tekintetében. Diplomás 

ápoló segíti a munkájukat, nagyon jó összefogással látják el a feladataikat.  A településen 

covid betegségben 8 krónikus beteg halt meg, míg a környékbeli településeken ennek a 4-5-

szöröse. 

A céljuk az emberek egészséges életmódjának megtartása. 

Köszönetét fejezi ki Halupka Miklós képviselőnek, aki tegnap egy páciensének az életét 

mentette meg. 

Köszöni a képviselő-testület eddigi segítségét. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A két körzet rendelési idejét közösen állították össze. Kéri, 

hogy a rendelési időt szíveskedjen betartani. 

 

Dr. Szisz János háziorvos: Jól képzett nővérrel, diplomás ápolóval rendelkezik. Mind két 

ápolóval minden évben elvégezteti az újraélesztési tanfolyamot. A defiblirátor sajnos hiányzik 

mind két körzetből, tudja, hogy nagyon sokba kerül, de hátha lesz lehetőség pályázat útján 

beszerezni. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Új EKG gépet önkormányzat és a doktor úr közösen 

beszerezte, bízik benne, hogy egy új defibrilátort is sikerül megvásárolni. A diplomás ápolót 

szintén közösen finanszírozza az önkormányzat és a doktor úr, aki mind két körzetben 

feladatot lát el. 
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További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az I. számú háziorvosi 

körzet tájékoztatójának elfogadását. 

 

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

 

60/2021.( IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi 

ellátásának helyzetéről szóló I. számú háziorvosi körzet háziorvosának tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: Tegnap tárgyalta szintén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a  

Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft pénzügyi támogatásának kérelmét.  

Megkéri elnök urat adjon tájékoztatást a bizottság döntéséről. 

 

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

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

hátralévő 3 hónapjára 20.000 Ft/hó támogatást biztosítsanak részükre. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a Dabas és 

Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft pénzügyi támogatásának elfogadását, mely 

szerint: Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas és Környéke 

Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft (Dabas, Petőfi Sándor utca 16.) kérelmét támogatva   

október-december hónapokra 20.000 Ft-hó azaz 60.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatást biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 

 

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

 

61/2021.( IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas és Környéke 

Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft (Dabas, Petőfi Sándor utca 16.) kérelmét 

támogatva október-december hónapokra 20.000 Ft-hó azaz 60.000 Ft vissza nem 

térítendő pénzügyi támogatást biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy: 

1.) Szeptember 14-el megkapták a bölcsőde működési engedélyét, de mivel a gyerekeket csak 

október 1-től fogadják, ezért a működést szüneteltetni szükséges, szeptember 13-tól 

szeptember 30-ig. 
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Kéri a képviselők szavazatát, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjének működését 2021. szeptember 13-tól szeptember 

30-ig szünetelteti, tekintettel arra, hogy a beiratkozott gyermekek gondozását 2021. október 1-

jétől biztosítja. 

 

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

 

62/2021.( IX.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjének működését 2021. szeptember 13-tól 

szeptember 30-ig szünetelteti, tekintettel arra, hogy a beiratkozott gyermekek 

gondozását 2021. október 1-jétől biztosítja. 

 

 

 

2.)  A közmeghallgatás megtartásának időpontját 2021.november 2-án  16.30. órára javasolja, 

melyet a Képviselő-testület támogatott.  

 

 
 

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 

 

       

      Polyák Csaba                                                                    Kiss Eszter                                                                                                                                                                                                                                       

       jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


