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                                                         J e g y z ő k ö n y v 

                          

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.november 30-án tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba               képviselők 

                       Kundra Erika                jegyző                      

                       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 5 fő jelen van. Birinyi András alpolgármester jelezte távol maradásának okát. 

A Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 fő.  

 

 Jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Csaba és Nagy András képviselőket 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.) 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 

                               Előadó: Polgármester 

 

                            3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati      

                                 rendelet módosítása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            4.) 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 

                                  Előadó: Jegyző     

 

                             5.) Bizottságok beszámolója a 2021. évi tevékenységükről, átruházott  

                                  hatáskörbe tett intézkedésükről 

                                  Előadó: Bizottságok Elnökei 

 

                            6.) Táborfalvai ingatlanokkal kapcsolatban érkezett ajánlat megvitatása 

                                  Előadó: Polgármester 
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                            7.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívó rendszerére szerződés megkötése 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            8.) Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

                                  Előadó: Birinyi András bizottság elnöke                   

                           

                            9.) Táborfalva Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft fenntartásának  

                                 megvizsgálása 

                                 Előadó: Polgármester 

 

                           10.) Tájékoztatás pályázati lehetőségekről 

                                   Előadó: Polgármester 

                           

                           11.) E g y e b e k 

 

 

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 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2021.(XI.30.) 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: 2021.évi költségvetési rendelet módosítása 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tegnap 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 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

 

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

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 
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Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta az 8/2021. (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét Az 

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

módosításáról. 

 

  

III. Napirendi pont tárgya:A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati      

                                           rendelet módosítása 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Szintén tegnap 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 személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

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

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 7/2021. (XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020.(XII.8.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 

                                            (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A Belső ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Kft-vel 

javasolják ellátni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a jövő évben a Polgármesteri hivatalt, a 

Család – és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint a bölcsődét javasolják ellenőrzésre. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

 

77/2021.(XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete: 

a.) a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft (2370. Dabas, Tavasz u.3. adószám:13115214-2-13) -
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vel köt szerződést, ehhez szükséges 630.000 Ft+áfa összeget az önkormányzat 

2022.évi költségvetésében biztosítja. 

b.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervét- a 

határozat melléklete szerinti tartalommal és ütemezéssel- jóváhagyja. 

 

Határidő: ütemezés szerint, 2022.december 31. 

Felelős: végrehajtás ellenőrzéséért: Jegyző 

 

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Bizottságok beszámolója a 2021. évi tevékenységükről, átruházott  

                                           hatáskörbe tett intézkedésükről 

                                           (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Bizottságok Elnökei 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kérdezi a bizottságok elnökeit, hogy kívánják-e szóban 

kiegészíteni a beszámolójukat? 

 

A bizottságok elnökei nem kívánják szóban kiegészíteni a beszámolójukat. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A polgármesterre átruházott hatáskörben utalt támogatásokat 

annyival egészítené ki, hogy a mikulás csomag 456 gyerek részére kerül kiosztásra 3.000 

forint értékben, illetve a 100 élelmiszer csomag 10.000 forint értékben, melyek a szociális 

keretet fogják terhelni. 

 

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

2021. évi tevékenységükről, átruházott hatáskörbe tett intézkedésükről szóló beszámolót. 

 

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

 

78/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottságok 2021. évi 

tevékenységükről, átruházott hatáskörbe tett intézkedésükről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Táborfalva ingatlanokkal kapcsolatban érkezett ajánlat megvitatása      

                                            (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Szintén tegnap tárgyalta a napirendi pontot a Pénzügyi és 

Ügyrendi bizottság, megkéri elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottság 

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

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

értékesítését 4 éves beépítési kötelezettséggel terhelten. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Három ingatlanra érkezett vásárlási szándék, melyeket 

1.000.000 Ft/ ingatlan +Áfa összegért, azaz 3.810.000 forintért értékesítenek, azzal a 

feltétellel, hogy a kérelemben megjelölt épületet 4 évben belül építsék meg.  Amennyiben a 

pályázat nem valósul meg, akkor a lakóépülettel való 4 éves beépítési kötelezettség ezekre az 

ingatlanokra is vonatkozzon. 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy az ingatlan 

eladás áfa köteles, ezért az önkormányzat tulajdonában lévő, üresen álló építési telkek eladási 

árát az áfa összeggel megemeli, ezzel egyidejűleg a 45/2020.(VII.9.) határozat módosítását 

teszi fel szavazásra. 

 

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

 

79/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2020.(VII.9.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

,,Táborfalva nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő, üresen álló építési telkek eladási árát az alábbiakban határozza meg: 

2.000 m2 alatti, nem közművesített telek:1.000 000 Ft + áfa 

2.000 m2 alatti, közművesített telek: 1.500 000 Ft + áfa 

2.000 m2 feletti nem közművesített telek: 1.500 000 Ft + áfa” 

 

A módosított határozatot folyamatban lévő,70/2021(X.26.) határozatban megjelölt 

önkormányzati tulajdonú ingatlan adás-vételi eljárásánál is alkalmazni kell. 

 

 

Majd ezt követően az ingatlanok értékesítését teszi fel szavazásra az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi szándékot 

megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 822/4, 822/2 és 

822/14 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti.  

Az ingatlanok vételárát 1.000 000 Ft +áfa értékben határozza meg. A kérelmező által 

megjelölt célra történő épület/épületek felépítésére négyéves beépítési kötelezettséget határoz 

meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel el.  Amennyiben a pályázatban jelölt fejlesztés 

nem valósul meg, úgy az ingatlanok lakóépülettel való beépítésére 4 éves beépítési 

kötelezettséget ír elő.  Az adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli.  

A határozatban foglalt eladási feltételek kérelmező általi elfogadása esetén felhatalmazza a 

polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

Határidő: kérelmező tájékoztatására 2021. 12. 05. 

Felelős: jegyző 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2021. (XI.30.) 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 822/4, 822/2 

és 822/14 hrsz-ú ingatlanokat értékesíti.  

Az ingatlanok vételárát 1.000 000 Ft +áfa  értékben határozza meg. A kérelmező által 

megjelölt célra történő épület/épületek felépítésére négyéves beépítési kötelezettséget 

határoz meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel el.  Amennyiben a pályázatban 

jelölt fejlesztés nem valósul meg, úgy az ingatlanok lakóépülettel való beépítésére 4 éves 

beépítési kötelezettséget ír elő.  Az adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli.  

A határozatban foglalt eladási feltételek kérelmező általi elfogadása esetén 

felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

Határidő: kérelmező tájékoztatására 2021. 12. 05. 

Felelős: jegyző 

 

VII. Napirendi pont tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívó rendszerére szerződés  

                                                 megkötése 
                                         (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A HB Rendszerház Kft-vel kötött jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra vonatkozó szerződés megszüntetését és az SOS Központ Kft-vel új 

szerződés megkötését az tette indokolttá, hogy cégen belül tulajdonosváltás történt. A 

szolgáltatás folyamatos működését már az SOS Központ Kft biztosítja, mely céggel 2022. 

január 1-től szerződést kötnek. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

 

81/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás folyamatos működtetése érdekében, az előterjesztés szerinti tartalommal 

2022. január 1-től szerződést köt az SOS Központ Kft-vel (Budapest, Montevideo u.3/B) 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer és intézményi segélyhívó rendszer 

üzemeltetésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2021. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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VIII. Napirendi pont tárgya: Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

                                             Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A tájékoztatóban látható, hogy 2020. évben a Táborfalvi lő-és 

gyakorlótér természeti értékei bekerült a Pest Megyei Értéktárba. 2021 évben pedig a 

bizottság javasolta   Platthy József életművének felvételét a Települési Értéktárba, illetve 

kérték a Megyei Értéktárba való felvételét is. 

Továbbá a tájékoztató tartalmazza, hogy a bizottság tagjai között változás történt. 

 

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

Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadását. 

 

 

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

 

82/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

IX. Napirendi pont tárgya: Táborfalva Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft    

                                           fenntartásának megvizsgálása 

                                         (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Már volt róla szó, hogy a Kft-t megszüntetik, ugyanis nincs 

alapfeladata.  A Kft-n belül egy ügyvezetőt, egy adminisztratív feladatokat ellátó személyt, 

egy gépkezelőt, illetve 2 fő önkormányzati feladat ellátást segítőt foglalkoztatnak. 

Többféle szempontból megvizsgálták a Kft működését. Mivel gazdasági tevékenységet nem 

folytat ezáltal bevétele nem keletkezik a fenntartását és működését az önkormányzat 

biztosítja. Mindezeket figyelembe véve indokolatlan a további fenntartása. 

Kéri a képviselők véleményét. 

 

Kundra Erika jegyző: Régebben 2013-2014.évben amikor a vízművek üzemeltetése elkerült a 

DAKÖV-hez tervezték, hogy a Kft feladatkörébe kerüljön be az intézmények karbantartási 

feladatainak ellátása.  Sajnos nem tudták megvalósítani. A Kft-nek nincs olyan stabil 

szakemberi állománya, akik kisebb felújításokat, karbantartási feladatokat ellátna. A 

községgazdálkodási feladatok nagy része kiszervezésre került, ma már szinte már csak a 

gépkezeléssel kapcsolatos feladatokat maradtak Jelen esetben okafogyottá vált a további 

működtetése. Ügyvezető urat tájékoztatták, arról, hogy a testület véleményezi a Kft 

működését és amennyiben nem tudja betölteni a feladatát, akkor támogatja annak 

megszüntetését. 

Az első határozati javaslat a további fenntartása arra vonatkozik. A másik határozati javaslat 

arra, hogy ügyvéd által vizsgáltassák meg a Kft megszüntetésének a lehetőségét, amennyiben 
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az ügyvéd azt mondja, hogy nincsen akadálya a megszüntetésnek a testület azután hozza meg 

a végleges döntését a megszüntetésről. 

 

Bernát István Jánosné képviselő: Mindenképpen vizsgáltassák meg az ügyet jogi szakértővel, 

és a vélemény után döntést kell hozniuk abban, hogy mikortól és milyen formában veszi át az 

önkormányzat az embereket. 

 

Polyák Csaba képviselő: A hosszútávú tervekben nem lesz olyan lehetőség, hogy továbbra is 

szükség lenne a kft-re, például áfa visszaigénylésre? 

 

Nagy Andrásné polgármester:2013-óta nincs funkciója a Kft-nek.  

 

Kundra Erika jegyző: Áfa visszaigénylést nem tud kérni a Kft, mert tevékenységéből nem 

származik bevétele. 

 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

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

 

83/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Táborfalva Településfejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit Kft-t jogutód nélküli megszüntetési lehetőségét megvizsgálja. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ezzel kapcsolatos feladat ellátására ügyvédi 

megbízást kössön. Az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2021 és 2022 

éviköltségvetésében biztosítja. 

Képviselő-testület az ügyvédi vélemény ismeretében hozza meg végleges döntését a Kft 

jogutód nélküli megszüntetésében. 

 

 

X. Napirendi pont tárgya: Tájékoztatás pályázati lehetőségekről 

                                           (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a pályázati lehetőségeket. 

Mindenki előtt ismert, hogy a konyha megvalósításától elálltak. A TOP – Plusz pályázat 

keretein belül a Művelődési Ház belső felújítására nyújtható be pályázatot, illetve tervezővel 

szeretnék felméretni, hogy milyen lehetőség lenne arra, hogy a Könyvtár visszakerüljön az 

épületbe. 

Tervei között szerepel még az okos játszótér megvalósítása, mely egy igazi XXI. századi 

találmány, bízik benne, hogy előbb utóbb az is megvalósul, de elsőként a Művelődési Ház 

felújítása fontosabb. 
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Háfra László műszaki ügyintéző: A benyújtás egyszerű, mert nem kell hozzá engedélyes 

tervdokumentáció, csak egy költségvetés, mely tartalmazza a kivitelezés költségeit. 

Lehetőség van arra, ha a költségek megemelkednének, hogy költség növekedés miatt lehet 

kérni plusz támogatást 15%-ot vagy 50 millió forintig kibővítve. 

Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtásának előkészítését. 

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

 1.) Többszörös észrevétel érkezett, hogy a Bankszőlőben működő kínai cég nagyon füstöl, 

ami zavarja a közelben lakókat. Felvette a kapcsolatot az ügyvezetőjükkel ezzel kapcsolatban, 

aki azt a tájékoztatást adta, hogy sajnos a szellőző rendszer nem megfelelően került kiépítésre. 

Jelenleg várják az új rendszer kiépítését, ezért a termelést addig leállították. 

 

2.) Óvoda és Bölcsőde téli zárva tartásával kapcsolatban kérdezi intézményvezetőt kívánja -e 

kiegészíteni a kérelmét. 

 

Hmiró Ferencné mb. intézményvezető: A bölcsőde bezárását a gondozónők szabadsága teszi 

indokolttá, mert a folyamatos felügyelet mellett nem tudja azt kiadni másképpen. Az 

óvónőknek szintén maradt még bent szabadságuk, mert egész nyáron nyitva voltak. A 

felmérések alapján egy gyermek esetében érkezett igény a felügyeletre, de végül a szülők 

megtudták azt is oldani. A bölcsőde esetében még nem történt meg a felmérés. 

A szaktanácsadó jóváhagyta, hogy mikor zárhat be az intézmény felügyelet biztosítása nélkül. 

 

Kundra Erika jegyző: A bölcsődénél hasonlóan, mint az óvodánál a fenntartó év elején dönti 

el, hogy karbantartási feladatok ellátása miatt mikor rendeli el az intézmények zárva tartását. 

A bölcsődénél jellemzően 1 hónapra szokták elrendelni, a szülők erről tájékoztatást kapnak és 

erre az időre nem kell díjat fizetni a gyerekek után. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az óvoda és a bölcsőde zárva 

tartásának elfogadását az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó Óvoda 

és a Cseperedő Bölcsőde intézményben belül az Óvoda zárva tartását 2021. december 22-től 

december 31-ig engedélyezi. A Cseperedő Bölcsőde zárva tartását 2021. december 22-től 

december 31-ig azzal a feltétellel engedélyezi, ha a felmérés alapján a gyermekek elhelyezését 

a szülők biztosítani tudják. 

 

 

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

 

84/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és a Cseperedő Bölcsőde intézményben belül az Óvoda zárva tartását 2021. 

december 22-től december 31-ig engedélyezi. A Cseperedő Bölcsőde zárva tartását 2021. 
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december 22-től december 31-ig azzal a feltétellel engedélyezi, ha a felmérés alapján a 

gyermekek elhelyezését a szülők biztosítani tudják. 

 

 

3.) 2022.évi költségvetés előkészítése 

 

Nagy Andrásné polgármester: A koncepcióval kapcsolatos anyagot minden képviselő 

megkapta, kérdezi van-e észrevétel, javaslat. 

 

Polyák Csaba képviselő: Az állomásnál lévő parkkal van-e valamilyen terv, esetleg paddal 

ellátott? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Igen vannak elképzelések, a MÁV-val felveszi a kapcsolatot ez 

ügyben. 

 

Bernát István Jánosné képviselő: Érdeklődik, hogy a Kőrösi úton a másik vízelvezető árok 

nem lesz-e kikövezve. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Egyelőre nem tervezték, de biztosan megoldható lesz a jövő 

évben. 

Pénzügyi és Ügyrendi bizottság javasolta, hogy jövő évtől a Civil Szervezetek pályázati 

keretösszegét emeljék meg 5.000.000 forintra. 

 

Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a 2022. évi 

költségvetés előkészítésének irányelveit. 

 

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

 

85/2021.(XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés 

előkészítésének irányelveit az előterjesztés és az elhangzott kiegészítés szerint elfogadja. 

 

Kiss Eszter képviselő: Az orvosi szolgálati lakás felől érdeklődik. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A műszaki átadás-átvételi eljárás a mai nappal elkezdődött, 

december 15. a végleges határidő. 

 

4.) Polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat pályázat 

útján nyert egy számítógépet 339.925 Ft értékben. 

 

5.) Az ünnepi záró testületi ülést december 14-én 16.30 órakor lesz, polgármester kéri a 

képviselők részvételét. 

 

6.) Polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalta az 

önkormányzati dolgozók évvégi juttatását, melyről röviden tájékoztatja a képviselő-testületet. 
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A képviselők hosszas vitát folytattak az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A vita lezárását követően a polgármester elsőként az önkormányzat intézményeiben dolgozók 

50.000 Ft évvégi juttatását teszi fel szavazásra az alábbiak szerint. 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

intézmények dolgozóit és tisztségviselőit éves munkájuk elismeréseként   50.000 Ft/fő 

juttatásban részesíti ajándékutalvány formájában.  Az 50.000 Ft a teljes évben jogviszonyban 

lévő dolgozókat érinti, az évközben jogviszonyba lépő dolgozók időarányosan jogosultak a 

juttatásra. 

 

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

 

86-1/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati intézmények dolgozóit és tisztségviselőit éves munkájuk elismeréseként   

50.000 Ft/fő juttatásban részesíti ajándékutalvány formájában.  Az 50.000 Ft a teljes 

évben jogviszonyban lévő dolgozókat érinti, az évközben jogviszonyba lépő dolgozók 

időarányosan jogosultak a juttatásra. 

 

Az iskola részére vonatkozó 30.000 Ft/ fő támogatási javaslathoz módosító indítványok 

érkeztek. 

Polgármester kéri azok szavazatát, akik az 50.000 Ft támogatást javasolják. 

Képviselő-testület 3 igen 3 nem szavazattal elvetette a javaslatot. 

Ezt követően a polgármester kéri azok szavazatát, akik a 30.000 Ft támogatást javasolják. 

Képviselő-testület 3 igen 3 nem szavazattal elvetette a javaslatot. 

 

Polyák Csaba képviselő: javasolja a 40.000 Ft összeget.  

 

Polgármester megállapítja, hogy elhangzott egy módosító javaslat 40.000 Ft összegre. Kéri 

azok szavazatát, akik támogatják a módosító összeg biztosítását, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csurgay 

Franciska Általános Iskolában 2021. január l-én közalkalmazotti jogviszonyban lévő, teljes 

évben folyamatos munkát végző dolgozók éves munkája elismerésének támogatására   40.000 

Ft/ fő összeget biztosít az intézmény részére ajándékutalvány formájában.  

 

 

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

 

86-2/2021. (XI.30.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csurgay 

Franciska Általános Iskolában 2021. január l-én közalkalmazotti jogviszonyban lévő és 

teljes évben folyamatos munkát végző dolgozók éves munkája elismerésének 

támogatására   40.000 Ft/ fő összeget biztosít az intézmény részére ajándékutalvány 

formájában.  
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Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy: 

- Antal János volt díszpolgár temetése december 9-én 11.00 órakor lesz. A képviselők 

véleményének kikérésével és egyhangú támogatásával úgy rendelkezett, hogy Antal Jánost az 

önkormányzat saját halottjának tekinti.  

 

Polyák Csaba képviselő: A sportegyesület elnökének kérését szeretné megosztani, akinek 

olyan kérése lenne, hogy tudna-e az önkormányzat segítséget nyújtani a függöny és karnis 

vásárlásban, illetve egy szárítógép beszerzésében. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Beszélt ez ügyben az elnökkel, a jövő évi költségvetésbe 

betervezik. 

 

Polyák Csaba képviselő: A 2016 évi TAO-val kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzati 

önrészre tudtak szerezni támogatót, ezáltal úgy néz ki, hogy az önkormányzatnak négymillió 

forint körüli összegben csökkeni fog az önrésze. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A mai napon a szerződés módosítása aláírásra került a 

sportöltözővel kapcsolatban, mivel a beruházás befejezési határideje március 31-re módosul.  

 

 

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

bezárta. 

 

                                                         K m f t 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

       

       Polyák Csaba                                                                   Nagy András                                                                                                                                                                                                                                   

       jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


