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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.február 22-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Nagy András 

                        Polyák Csaba               képviselők            

                        Kundra Erika                jegyző                

                        Hmiró Ferencné           óvoda mb. intézményvezető 

                        Hermán Attila              ált. iskola mb. intézményvezető 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Kiss Eszter képviselő jelezte 

távolmaradásának okát, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Birinyi András alpolgármestert és Nagy András képviselőt 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra.  

 

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.) Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                             3.) 2021 évi költségvetési rendelet módosítása 

                                  Előadó: Polgármester               

                              

                             4.) Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása 

                                  Előadó: Polgármester 

              

                5.) Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására 

                      Előadó: Polgármester 

  

                              6.) Igazgatási szünet elrendelése 

                     Előadó: Polgármester 
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                7.) Polgármester szabadság- ütemezésének jóváhagyása 

                     Előadó: Jegyző 

 

                              8.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde működését érintő döntések 

                      Előadó: Polgármester          

                           

                9.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

                     Előadó: jegyző  

 

                           10.) E g y e b e k 

 

 

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

                                      (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket, akinek kérdése van a beszámolóval 

kapcsolatban az tegye meg. 

 

Polyák Csaba képviselő: A Kossuth utca felújítása felől érdeklődik. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A felújítást végző cég a napokban jelezte, hogy március 15. 

után megkezdik a munkálatokat. 

 

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

fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

 

11/2022.(II.22.) 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: Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 

                                        (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: A munkaterv egy tervezet, mely év közben módosulhat és 

kiegészül az aktuális feladatokkal. 

Kéri a képviselőket van egyéb javaslatuk, hogy évközben még mit tárgyaljanak akkor azt 

tegyék meg. 
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Bernát István Jánosné képviselő: Javasolja, hogy a munkatervbe az Idősek Napját is tegyék 

közzé az Idősek Világnapjához legközelebb eső keddi napra. 

 

A javaslattal a képviselők egyetértettek. 

 

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

2022. évi munkaterv elfogadását a képviselői javaslattal való kiegészítéssel.  

 

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

 

12/2022.( II.22.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2022.évi 

munkatervét elfogadja. 

 

 

III.Napirendi pont tárgya: 2021 évi költségvetési rendelet módosítása                                    

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

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

megkéri elnök urat tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

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

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és javasolja 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 6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

 

IV.Napirendi pont tárgya: Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság, valamint a Szociális bizottság 

közösen tárgyalta a napirendi pontot, megkéri elnök urakat tájékoztassák a képviselőket a 

bizottságok javaslatairól. 
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Halupka Miklós képviselő: mint a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy a 

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Nagy András képviselő: mint a Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot 

tárgyalta a bizottság és szintén javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket, hogy akinek egyéb javaslata, kérdése van a 

napirendi ponttal kapcsolatban az tegye meg.  

 

Polyák Csaba képviselő: Olyan kérése lenne a sportegyesület részére, hogy a sportöltöző 

épületére tudná-e biztosítani a feliratot az önkormányzat. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A látvány terv tartalmazza a feliratozást. 

 

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

2022. évi költségvetési rendelet elfogadását. 

 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 2/2022. (II.23.) sz. önkormányzati rendeletét 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről. 

 

 

V.Napirendi pont tárgya: Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előző évekhez hasonlóan az idén is biztosítják a civil 

szervezetek pénzügyi támogatását, melyet pályázat benyújtásával vehetnek igénybe.  

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

13/2022.( II.22.) H a t á r o z a t 

1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

civilszervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2020.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint pályázatot ír ki a civil szervezetek 

pénzügyi támogatására.  

A pályázat benyújtási határideje: 2022.március 11. (péntek) 11 óra.  

Felelős: jegyző 

Határidő: a pályázat közzétételére: február 24. 
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2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Közösségi 

Színtér keretében működő önszerveződő közösségek működésének támogatására az 

alábbi felhívást teszi közzé: 

 

Támogatási kérelem nyújtható be a Jókai Mór Közösségi Színtér keretében nem civil 

szervezetként működő önszerveződő közösségek részéről. 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás kérhető a közösség 2022. évi működésének 

biztosítására, programjaik megvalósítására. 

 

Támogatási igény a mellékelt Adatlapon nyújtható be, melyhez a következő 

mellékleteket kell csatolni: 

- Szervezetük 2022. évre vonatkozó munkaterve, költségvetése, ezen belül a kért 

támogatási összeg felhasználásának tervezete. 

- Szervezetük előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató. 

- Nyilatkozat annak vállalásáról, hogy szervezetük tevékenységéről lakossági 

tájékoztatást az önkormányzati lapban folyamatosan megjeleníti és részt vállal az 

önkormányzat vagy intézményei által szervezett közösségi rendezvények 

előkészítésében, lebonyolításában. 

 

Benyújtási határidő: 2022.március11 (péntek) 11 óra. 

A határidő jogvesztő, a határidő után beérkezett kérelem nem kerül befogadásra. 

A kérelmet a Képviselő- testület bírálja el március havi ülésén. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: a felhívás közzétételére február 24. 

 

 

 

 

VI.Napirendi pont tárgya: Igazgatási szünet elrendelése                                    

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

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

szereplő időpontokban igazgatási szünetet rendelhet el a Képviselő-testület.  

 

Kéri a véleményeket, észrevételeket. 

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az igazgatási szünet elrendeléséről 

szóló határozati javaslat elfogadását. 

 

 Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan- az alábbi határozatot hozta: 
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14/2022.( II.22.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 15–20. 

között, valamint 2022. december 27-31. közötti 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: Polgármester szabadság- ütemezésének jóváhagyása 

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Kundra Erika jegyző 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Képviselő-testületnek kell az elmúlt évhez hasonlóan a 

polgármester szabadság-ütemtervét jóváhagyni.  

 

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: 

 

15/2022.( II.22.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi CXCIX.tv. 

225/C.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagy Andrásné polgármester 

2022. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

 

VIII.Napirendi pont tárgya: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde működését érintő döntések 

                                             (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztés az óvoda beíratásának időpontját, nyári zárva 

tartásának elrendelését, a bölcsődei beíratásnak az időpontját, illetve zárva tartásának 

időpontjait határozza meg. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
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16/2022.( II.22.) H a t á r o z a t 

1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében a 2022/2023. nevelési évre 

történő óvodai beiratkozás időpontját és helyét az alábbiak szerint határozza meg: 

Időpontja: 2022. április 21 és április 22.    800- 1700 óráig  

Helye: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19. 

 

A Képviselő-testület az óvodai beiratkozással kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a határozat 

mellékletét képező hirdetményt teszi közzé az önkormányzat honlapján és a helyi újságban.  

 

Határidő: beiratkozás idejének nyilvánosságra hozatalára 2022. március 21. 

Felelős: jegyző.  

 

2.) A Képviselő-testület az intézmény karbantartási feladatainak zavartalan ellátása érdekében 

a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde óvodájának nyári zárva tartásának időpontját 2022. 

augusztus 18 – augusztus 31 –ig határozza meg.  

Határidő: szülők értesítésesére azonnal  

Felelős: mb. intézményvezető 

 

3.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjébe a 2022/2023 nevelési évre vonatkozóan a 

bölcsődébe történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Időpontja: 2022. május 5. és május 6. 800- 1700 óráig  

Helye: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsőde 2381 Táborfalva, Kőrösi u. 78-

80. 

 

A bölcsőde felvételi rendjéről az intézményvezető bocsát ki tájékoztatót a melléklet szerinti 

tartalommal.  

 

Határidő: a beiratkozás nyilvánosságra hozatalára 2022. április 4. 

Felelős: mb. intézményvezető  

 

4.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjében az alábbi napokra bölcsődei szünetet határoz 

meg:  

1) A Bölcsőde nyári zárva tartásának ideje: 2022. július 18. – július 31-ig és  

                                                                        2022. augusztus 18.- augusztus 31. 

2) A Bölcsődében a nevelés nélküli munkanap 2022. április 21.  

3) A Bölcsőde 2022. december 21. és december 31. közötti napokon zárva tart. 

Határidő: szülők értesítésesére azonnal  

Felelős: mb. intézményvezető 
 

 

 

 



 8  

 

 

 
  

IX.Napirendi pont tárgya: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  

                                             (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Kundra Erika jegyző 

 

Nagy Andrásné polgármester: A határozati javaslat tartalmazza azokat a személyeket, akiket a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak, illetve póttagjainak javasolnak. 

 

Kundra Erika jegyző: A megválasztásra javasolt személyekkel előzetes egyeztetést folytatott, 

és a megbízást elfogadták. 

 

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: 

 

17/2022.( II.22.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján Táborfalva településen működő 

szavazatszámláló bizottság tagjává és póttagjává választja az alábbi személyeket: 

 

Szavazatszámláló bizottság tagja: 

 

Tagjai: 

Borsi Mária                                    Táborfalva, Árpád u.32. 

Bagyinszkiné Slezák Mária            Táborfalva, Honvéd u.3.. 

Füzy Botond                                   Táborfalva, Kőrösi u.25. 

Kovács Attila                                  Táborfalva, Kőrösi u.118. 

Lehóczki János                               Táborfalva, Kőrösi u.26. 

Sponga Hajnalka                            Táborfalva, Móricz Zs. u.43. 

Szalai Terézia                                 Táborfalva, Dobó K. u.33. 

Szöllősi Aranka                              Táborfalva, Rákóczi u.117. 

Trapp Erzsébet                               Táborfalva, Hunyadi u.28. 

 

Póttagok: 

Balla Krisztina                               Táborfalva, Petőfi u.60 

Horváth Béláné                              Táborfalva, Kossuth u.32. 

Imre Karolina                                 Táborfalva, Kőrösi u.32. 

Krasnyánszki Nikolett                    Táborfalva, Petőfi u.17. 

Lótos Ágnes                                   Táborfalva, Tarcsay u.45. 

Pappné Józsa Szilvia                      Táborfalva, Dózsa Gy.u.6. 

Ubornyák Rebeka                           Táborfalva, Táncsics u.4. 

 

Felelős: Kundra Erika jegyző HVI vezetője 

Határidő: azonnal 
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X.Napirendi pont tárgya: E g y e b e k 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

- A Platthy József  lovas szobor megvalósításához 100.000 forint támogatás érkezett egy lovas 

egyesülettől 

-  A 40 millió forintos út felújítás pályázati elszámolása benyújtásra került, melyet a támogató 

elfogadott. 

- ,,Tisztítsuk meg az országot 2021” projekt első ütemének megvalósítása  pályázati felhívás 

keretében március 16-án és 17-én lesz a település teljes területét érintő hulladékgyűjtés. Erről 

a lakosságot értesíteni fogják, háztartásonként minden lakóhoz eljuttatnak 2 db zsákot, 

melyekbe a közterületről összegyűjtött szemetet, illetve a háztartásból származó hulladékot is 

bele gyűjthetik. A szállításról az önkormányzat gondoskodik. 

- Kóbor kutyákkal kapcsolatban több bejelentés érkezett, ezért a gyepmester egy hónapon 

keresztül heti 2 alkalommal fog megjelenni a településen. 

 

Ennyit szeretett volna elmondani, kéri a képviselőket, akinek egyéb észrevétele van azt tegye 

meg. 

 

Birinyi András alpolgármester: A vezetékes víz kellemetlen szagát tapasztalja elég régóta. Mit 

lehetne ellene tenni? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Már nem egyszer jelezte ezt a szolgáltató felé. Sajnos elavultak 

a csövek, valószínű ez az oka annak, hogy rossz szagú a víz. 

 

Polyák Csaba képviselő: A Körösi úti vákuum gépház környékén évek óta tapasztalják az ott 

lakók a kellemetlen szagot. Pár éve szűrő cserét végeztek, most újból aktuális lenne. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Írásban jelezni fogják a felmerülő problémákat a szolgáltató 

felé. 

 

 

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

bezárta. 

 

                                                                 Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

    Birinyi András                                                                   Nagy András                                                                                                                                                                                                                                               

      jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


