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                                                         J e g y z ő k ö n y v 

                          

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.október 26-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                

                       Varga Anna                  Szigü képviselője 

                       Fekete Gyula                Mozaik újság szerkesztője 

                       Hmiró Ferencné           mb. intézményvezető 

 

 

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

megbízott intézményvezetőt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes a 6 fő 

képviselő közül 6 fő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő.  

 

 Jegyzőkönyv hitelesítőnek Birinyi András alpolgármestert és Polyák Csaba képviselőt 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Polgármester kéri a képviselőket, hogy a napirendi pontok előtt, napirenden kívül zárt ülés 

keretében tárgyalják meg a háziorvosi körzetekben felmerült kérdések tisztázását. A zárt ülés 

elrendelését személyi kérdések megvitatása miatt kéri. A nyílt ülés Egyebek napirendi 

pontjánál a külterületi utak pályázatával kapcsolatban ad tájékoztatást a képviselőknek. 

 

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

 

1.Zárt ülést rendelt el a háziorvosi körzetekben felmerült kérdésekben tisztázására. A zárt 

ülést a két háziorvos részvételével tartja meg.  

 

 

2.Nyilvános ülés N a p i r e n d j e :     

                           1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb  

                                 intézkedésekről 

                                 Előadó: Polgármester 
 

                            2.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

                                  Előadó: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 
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                            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 

 

                            5.) Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyószámlahitel    

                                 felvételéhez kézfizető kezesség vállalása 

                                 Előadó: Polgármester 

 

                            6.) Önkormányzati ingatlan vásárlására érkezett ajánlat megvitatása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            7.) Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub pénzügyi támogatás kérelmének 

                                  megvitatása 

                                  Előadó: Polgármester 

  

                            8.) Főzőkonyha építésére benyújtandó pályázat előkészítési munkálataira  

                                 beérkezett ajánlatok megvitatása  

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            9.) E g y e b e k 

 

  

A Képviselő-testület zárt üléssel kezdi munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

 

Zárt ülést bezárva a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

 

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. 

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: 

 

66/2021.(X.26.) 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.  
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II. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról           

                                        (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Szigü képviselője 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Varga Annát a Szigü képviselőjét, akitől kérdezi, 

hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatóját. 

 

Varga Anna Szigü képviselője: Szóban nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, a kérdésekre 

szívesen válaszol. 

 

Polyák Csaba képviselő: A bontott sírok elszállítása felől érdeklődik, ugyanis van olyan szét 

szedett kő, ami már évek óta ott van hagyva. 

 

Varga Anna Szigü képviselője: A sírkő a tulajdonosé, aki rendelkezési jogot vált meg, amikor 

az bontásra kerül. A tulajdonosnak a kötelessége annak elszállítása. Többnyire ezt a feladatot 

a sírkövesek elvégzik. Tudomása szerint a tulajdonosok figyelme fel van erre hívva, újabb kő 

lerakása mostanában nem történt. 

 

Nagy András képviselő: Javasolja, hogy plakáton keresztül próbálják felhívni a hozzátartozók 

figyelmét az elszállításra. 

 

Varga Anna Szigü képviselője: Úgy gondolja, ha határozottabban fellépnek, akkor tudnak ez 

ügyben megoldást találni. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy több lakossági igény érkezett 

arra, hogy helyezzenek ki lámpákat a temetőbe. 10 darab mozgásérzékelős napelemes lámpa 

beszerzésre került, amiket mindenszentekre be is üzemelnek. Amennyibe szükség lesz többre, 

akkor azt a jövő évben fejleszteni fogják. A járda további kiépítésében is gondolkodnak, de 

egyelőre csak az utat szegéllyel és murvával látnák el, aztán amikor lehetőség lesz rá akkor 

tovább fejlesztik.  Az illemhely is áthelyezésre került, mely lindab lemezzel lett körül kerítve. 

 

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

tájékoztató elfogadását. 

 

 

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

 

67/2021.(X.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a községi temető 

üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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III. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak  

                                             ellátásáról 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Fekete Gyula szerkesztő 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a szerkesztő urat, akitől kérdezi, hogy kívánja-e 

szóban kiegészíteni a beszámolót. 

 

Fekete Gyula szerkesztő: A tájékoztató készítése óta két dolog történt, ami említést érdemel.  

A tavalyi év hagyományának megfelelően az idei évben is készítenek naptárt, a szükséges 

előkészületek folyamatban vannak ezzel kapcsolatban. Már a szerkesztőségi ülésen is szóba 

került, hogy a lakosság részére elégedettségi felmérő lapot juttatnak el a novemberi számban. 

Annak eredményeképpen szeretnék majd a jövőben korrigálni az újságot, illetve a könyvtár 

honlapján az idei évtől online is elérhető az újság. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a 

tájékoztatóját, a kérdésekre szívesen válaszol. 

 

 

Halupka Miklós képviselő: Örül, hogy megalakult a szerkesztő bizottság, lényegesen jobb 

azóta az újság tartalma. 

 

Fekete Gyula szerkesztő: Tekintettel arra, hogy a korábbiakhoz képest sok színes tartalmú 

anyag érkezik be, ezért abban gondolkodnak, hogy teljes színesben jelenik meg az újság. Az 

ezzel kapcsolatos árkalkulációt jövő hétre elkészítik, és eldöntik, hogy változtatnak vagy 

marad minden a jelenlegi szerint. 

 

Birinyi András alpolgármester: Jó kezekben van az újság, megfelelő kiszolgálást biztosítanak 

a lakosság részére. 

 

Polyák Csaba képviselő: Örül, hogy kibővült és minden háztartásba eljut az újság.  Javasolja, 

a címek nagyobb betűtípussal való kiemelését. A tartalommal maximálisan elégedett. 

 

Fekete Gyula szerkesztő: Megoldható a javaslat, a januári számban alkalmazni fogják. 

 

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

tájékoztató elfogadását, illetve, hogy minden háztartásba ingyen biztosítják a következő évi 

falinaptárt. 

 

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

 

68/2021.(X.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a MOZAIK újság 

felelősszerkesztői feladat ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Képviselő-testület minden háztartásba biztosítja a jövő évi falinaptárt, mely az aktuális 

számmal együtt kerül kézbesítésre. 
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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 6/2021 (X.27.) sz. önkormányzati rendeletét  

 a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról. 

 

 

 

V. 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 lakosságarányosan. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

 

69/2021.(X.26.) H a t á r o z a t 

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

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tag önkormányzata a 2014-2020 közötti 

2022.december 31-ig meghosszabbított EMVA működési időszakban a 

TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 22 000 000 millió forint összegű 

bankgaranciához 818 620 Ft, azaz nyolcszáztizennyolcezer-hatszázhúsz forint készfizető 

kezességvállalást nyújt. 
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 2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021.szeptember 21-i Közgyűlésén hozott 

6b/2021.09.21.számú  Közgyűlési határozattal,-mely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től 

igényelt 1 éves futamidejű folyószámlahitel 2022. december 31-ig történő 

meghosszabbításával kívánja  működtetni  a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesületet, és a 20 000 000 Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 

lakosságarányosan 744 200 Ft, azaz, hétszáznegyvennégyezer-kétszáz forint készfizető 

kezességet vállal. 

A kezességvállalás visszavonásig érvényes.                                     

 

 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Önkormányzati ingatlan vásárlására érkezett ajánlat megvitatása 

                                            (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

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

ingatlan vásárlásra beérkezett ajánlatot, 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, elfogadásra  

az ingatlan értékesítését 1 M forint összegben 4 év beépítési kötelezettséggel. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az ingatlan 

eladásának elfogadását az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi szándékot 

megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 863/2 hrsz-ú 

ingatlant értékesíti.  

Az ingatlan vételárát 1.000 000 forintértékben 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.  

 

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

 

70/2021.(X.26.) 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 863/2 hrsz-ú 

ingatlant értékesíti.  
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Az ingatlan vételárát 1.000 000 forint 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.  

 

 

VII. Napirendi pont tárgya: Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub pénzügyi támogatás kérelmének 

                                          megvitatása 

                                         (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A civil szervezetek támogatási keretéből 200.000 Ft nem került 

szétosztásra, mely összeget pályázati tartalékként kezelnek, az évközben beérkező kérelmek 

támogatására. A Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub nyújtotta be kérelmét, hogy a november 6-án 

megrendezésre kerülő rendezvényükre pénzügyi támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

 

Kéri a képviselők javaslatát a támogatás összegéről.  

 

Képviselők rövid vitát folytatva úgy döntöttek, hogy támogatják a kérelmet és 100.000 forint 

támogatást biztosítanak az egyesület részére. 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a kérelem elfogadását, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kéknefelejcs 

Nyugdíjas Klub részére 100.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a november 

 6-i rendezvénye megvalósítása érdekében. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

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

 

71/2021.(X.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub részére 100.000 forint vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a november 6-i rendezvénye megvalósítása érdekében. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

 

VIII. Napirendi pont tárgya: Főzőkonyha építésére benyújtandó pályázat előkészítési  

                                               munkálataira beérkezett ajánlatok megvitatása  

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Egyeztetéseket folytatott a pályázatíróval és úgy döntöttek, 

hogy egyelőre nem élnek a pályázat benyújtásával, ezért a napirendi pont tárgyalásának 

elnapolását javasolja. Ezzel egyidejűleg kéri a 64/2021.(X.12.) határozat visszavonását. 
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Majd megkéri a műszaki ügyintézőt, hogy rövid tájékoztatást adjon a főzőkonyha esetleges 

pályázat benyújtása felől. 

 

Háfra László műszaki ügyintéző: A főzőkonyhával kapcsolatos pályázat benyújtását nagy 

mértékben elősegíti, ha már a beadáskor rendelkezésre állnak bizonyos szintű terv 

dokumentációk. 

Amennyiben mégis beadásra kerülne a pályázat ahhoz szükséges becsatolni egy koncepció 

tervet és egy tervezői költségbecslést. A koncepció terv elkészítése önmagában nem elegendő 

költségbecslés készítésére, ahhoz egy úgynevezett tenderterv elkészítése szükséges, mely 

tartalmazza a különböző szakági terveket, mint például a (konyha technológia, statikai, talaj 

mechanikai terv.) A tender terv nem azonos az építés engedélyes tervvel, attól egy egyszerűbb 

műszaki tartalommal rendelkezik, de az elkészült szakági tervek újbóli elkészítése nem 

szükséges, ha engedélyezési tervet nyújt be az önkormányzat. 

 

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

visszavonásának elfogadását, illetve a főző konyha tender terv tervezés költségeinek 

biztosítását.  

 

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

 

72/2021.(X.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2021.(X.12.) határozatát 

visszavonja. A pályázat előkészítése érdekében a tender terv tervezési költségeit a 2021. 

évi költségvetésében biztosítja.  

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: Külterületi utak felújításának pályázatával kapcsolatban 

megkéri Háfra László műszaki ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Háfra László műszaki ügyintéző: Tegnapi nap érkezett a hír, hogy a beadásnak feltétele volt 

az építési engedélyezési eljárásról szóló dokumentum becsatolása. A 072/1 hrsz-ú Kanális 

dűlő új építésű út, melynek építés engedélyes tervdokumentációnak kell, hogy legyen. 

Szeptember végén lett a hatóság felé benyújtva az építési engedély iránti kérelem, akkor 

kapott nyilvántartási számot. A pályázathoz ez a dokumentum nem hiány- pótolható, ezért azt 

javasolták, hogy a pályázatot vonják vissza, mely meg is történt. Második körben október 28-

ig a pályázat újra benyújtható változatlan tartalommal csatolva hozzá az engedélyezési 

eljárásról szóló dokumentumot, illetve a frissített dokumentációkat.  

Bízva abban, hogy támogatásban részesül a beadvány, ezért képviselő-testületi határozat 

szükséges ahhoz, hogy a külterületi utak felújítására pályázatot tudjanak benyújtani.  

A három út felújításának összköltsége 225.000.000 Ft-ba kerülne. A pályázati támogatás 

intenzitása 95% és 5 % önrész szükséges. 
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Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a külterületi 

helyi közutak fejlesztésére való pályázat benyújtását, az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Külterületi helyi 

közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő táborfalvai 072/1 hrsz-ú természetben Kanális 

dűlő szilárd burkolattal történő kiépítésére, a 0206 hrsz.-ú természetben Honvéd út és a 0144 

hrsz.-ú természetben Jajmajori út meglévő szilárd burkolatának felújításra. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok 

önkormányzat nevében történő aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

73/2021.(X.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Külterületi 

helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázati kiírás alapján pályázatot 

nyújt be az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő táborfalvai 072/1 hrsz-ú 

természetben Kanális dűlő szilárd burkolattal történő kiépítésére, a 0206 hrsz.-ú 

természetben Honvéd út és a 0144 hrsz.-ú természetben Jajmajori út meglévő szilárd 

burkolatának felújításra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz kapcsolódó 

nyilatkozatok önkormányzat nevében történő aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Polgármester kéri a képviselőket, hogy amennyiben van egyéb bejelenteni valójuk azt tegyék 

meg. 

Halupka Miklós képviselő: Lakossági kérés érkezett felé, hogy a Rákóczi út elején lévő 

buszmegállóhoz szeméttárolót helyezzenek ki, amennyiben lehetséges. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Véleménye szerint nincs akadálya, de a kihelyezés előtt 

egyeztetnek a közúttal. 

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

bezárta. 

 

                                                         K m f t 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

       

      Birinyi András                                                                 Polyák Csaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


