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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.március 29-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Nagy András                 képviselők            

                        Kundra Erika                jegyző                

                        Hmiró Ferencné           óvoda mb. intézményvezető 

                        Dobos Tamás               Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság   

                                                             parancsnokhelyettes 

Lakosság részéről: 3fő 

 

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

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

közül 5 fő jelen van. Polyák Csaba képviselő jelezte távolmaradásának okát, így a Képviselő-

testület jelenlévő tagjainak száma 6 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Birinyi András alpolgármestert és Bernát István Jánosné képviselőt 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

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

annyi módosítással, hogy javasolja, hogy elsőként a 7. Egyebek napirendi pontot, azon belül a 

kínai hulladékfeldolgozó üzem működésével kapcsolatos tájékoztatást   tárgyalja a képviselő-

testület, tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatban lakosság részéről is számítanak 

megjelenésre. 

A módosítással a képviselő-testület egyetértett. 

 

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

 

 

N a p i r e n d:    7.) Egyebek: Kínai tulajdonban lévő üzem működéséről tájékoztatás kérése 

                                  Előadó: üzem képviselői 

 

                             1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

                                  Előadó: Polgármester 

                             

                             2.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2021.évi munkájáról 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                             3.) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálat         

                                  Előadó: Polgármester               
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                             4.) Helyi civilszervezetek támogatási pályázatának elbírálása 

                                  Előadó: Polgármester 

              

                5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021.évi működéséről 

                      Előadó: Jegyző 

   

                              6.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásra pályázat kiírása 

                      Előadó: Polgármester         

                

                              7.) E g y e b e k 

 

      

              

 

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

  

Nagy Andrásné polgármester köszönti a Polymed Plastic Recycling Kft tulajdonosát és jogi 

képviselőjét Dr. Szilas Andrást. 

Azért kérte ügyvéd úr személyes megjelenését, hogy a képviselő-testületnek tájékoztatást 

adjon az üzem működésével kapcsolatban, illetve tisztázzák a lakosság által észlelt üzemből 

terjedő szaghatást. 

 

Dr. Szilas András jogiképviselő: Két hónapja kezdtek el foglalkozni a gyár működésével. 

Figyelve arra, hogy minél alacsonyabb zajhatás kerüljön ki, ennek érdekében készítettek 

zajvédelmi és levegőtisztaságvédelmi szakvéleményt, amit be tud mutatni. A szakvélemény 

alapján az üzem mindenféle kötelezettségnek és előírásnak megfelel. Annyit megjegyzett a 

szakértő, hogy a gépek kenésére figyeljenek oda, illetve a daráló helységben az ajtó és ablak 

csukva legyen. A zajjal kapcsolatban kb. 10 nappal ezelőtt érkezett hozzá lakossági 

észrevétel, 10 percen belül intézkedett ez ügyben. A hatástanulmány szerint javasolják 

zajszigetelőfal emelését a gyár két front oldalára, melynek az építése folyamatban van, 2 

napon belül kész lesz. A mai napon ő maga is tapasztalta a gyár területén a kellemetlen bűzt, 

bement a feldolgozó részbe, és onnan a meleg és a gőzön kívül semmiféle szagot nem érzett. 

Kijelenti, hogy a szaghatásokért a gyár nem felelős megtette azokat a környezetvédelmi és 

egyéb előírásokat, aminek meg kell felelni, nem tudja mi az eredete a szagnak. Ennek 

mindenképpen utána kell járniuk, bármiféle hatósági vizsgálatnak aláveti magát a cég.  A 

tulajdonos pozitívan áll a problémához nem szeretné, ha a környezetnek bármiféle 

kellemetlenséget okozna. 

Felhívja a figyelmet a facebookon tett bejegyzésekkel kapcsolatban, hogy nem szemét égető, 

hanem egy hulladékhasznosító cég, mely Magyarországon bejegyzett és magyar törvények 

szerint alapított cég, melynek a tulajdonosa kínai.  Azon vannak, hogy a cégre vonatkozó 

összes előírt szabályt szeretnék betartani, hosszútávon működve. 

 

Kérdésekre szívesen válaszol. 
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Vogyák Krisztina lakos: Érdeklődik, hogy mikorra várható, hogy a folyamatos hang morajlás 

és a bűz megszűnik. Mikor jön el az az idő amikor ablakot lehet nyitni, és a zaj is megszűnik. 

Az utóbbi időben annyi változás történt, hogy hétvégén este 10 órakor leállították a gépeket. 

200 méterre laknak a gyárhoz, idegtépő az onnan kihallatszó zaj. 

Dr. Szilas András jogiképviselő: Szeretné jelezni, hogy a Polgármesteri Hivatal közrejárására 

beszüntették az éjszakai műszakot, a daráló működtetését este 9 órakor befejezik. Zajvédőfal 

megépítése napokon belül elkészül. Új technológiával fognak dolgozni rövid időn belül az új 

gépeknek abszolút nem lesz zaj kibocsájtó ereje. A szúrós szaggal kapcsolatban, kéri, hogy 

menjenek be a gyárba és azonosítsák, hogy ez -e az a szag, amit éreznek. Azt vélelmezi, hogy 

ez a szag nem a gyárból jön. 

 

Gyovai Zsolt lakos: A szagot nem mindig egyfolytában lehet érezni, mindennap változó 

időszakban. 

 

Dr. Szilas András jogiképviselő: Nem érti, hogy miért szakaszosan érezhető, mivel egy 

állandó technológiával dolgoznak, folyamatosan kellene, hogy érezzék a szagot. 

Ez a technológia, maró szagot nem eredményez, olyan polipropilén műanyag terméket 

dolgoznak fel, ami a természetben nem bomlik le, újrahasznosítják járműiparban, mérgező 

anyagot nem tartalmaz. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A facebook hozzászólásokhoz, kommentekhez nem kíván 

hozzászólni. Ez idáig írásban két lakossági panasz bejelentés érkezett. Hivatalból megkeresték 

a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályát. Kértek helyszíni vizsgálatot annak 

érdekében, hogy kiderítsék pontosan, hogy mi okozza ezt az elviselhetetlen szagot. Az 

önkormányzat nem zárkózik el probléma elől, ha szükséges birtokvédelmi eljárást indít 

magánszemélyként. Úgy gondolja, ha a község lakosainak érdeke ezt kívánja, akkor mint 

magánszemély elindítja az ügyet. 

 

Jung István lakos: A zajvédőfal mikor fog elkészülni? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Ügyvéd úr elmondása szerint 3-4 nap múlva. 

A cég semmilyen vizsgálattól nem zárkózik el és mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

békében tudjanak dolgozni. 

2019-ben a cég megkapta a hulladékhasznosításra a telephely engedélyt, úgy gondolja az 

akkori képviselő-testületnek is módjában állt volna megkérdezni, hogy milyen technológiával 

kíván majd dolgozni, hol akarja az alapanyagot tárolni. Ezek a problémák most mutatkoznak, 

ezért a jelenlegi képviselő-testületnek kell ennek az ügynek a végére járnia. 

A cél a békés megegyezés. 

 

Jung István lakos: Konkrétan nem az üzemmel van gondja, inkább azzal, hogy nem lehet 

nyugodt életet folytatni a zavaró zaj és a bűz végett. Próbaképpen bemérte a zajhatást decibel 

mérővel este 9 óra után a napi megengedett 50 érték helyett 70-75 decibelt mért. 

Dabastól 15 km-re lévő szemétégetőt is bezárták. 
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Nagy Andrásné polgármester: Ez nem szemétégető, műanyag hulladékfeldolgozó, ami nem 

veszélyes anyagokat dolgoz fel. 

Senkinek nem az a célja, hogy bezárassák az üzemet, hanem élhető feltételek biztosítása a 

környezetében lakók számára. 

Az üzemnek 3 műszakban való működésére van engedélye, de az éjszakai műszakot 

kihagyják. Ügyvéd úrnál ott van a zaj és szag vizsgálatot tartalmazó hatásvizsgálat, mely 

mindennek megfelel. 

 

Jung István lakos: A vizsgálatotokat külsős akkreditált cégnek kellene elvégeznie. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Véleménye szerint ezek az eredmények helyt állóak. 

 

Dr. Szilas András jogiképviselő: Ma, amikor megérkezett a céghez Ő maga is tapasztalta a 

szagot, azonnal oda ment az üzem azon területére, ahol a legnagyobb a szag kibocsájtás, de 

ott nem érezte ezt a szagot. Továbbra is azt tudja mondani, hogy bárki bemehet az üzembe és 

hasonlítsa össze, hogy ugyan azt a szagot érzi -e az üzemben is mint amilyet az ingatlanáról 

érez. Amennyiben megegyezik a szag, akkor más irányú vizsgálatot kérnek a szakvélemények 

alátámasztásával. 

 

Nagy András képviselő: Többször körbe járta az üzemet, eddig még nem tapasztalta a 

különleges szagot, lehet közrejátszik ebben a szél iránya is. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Április 7-én vár mindenkit a lakossági fórumra, bízva abban, 

hogy addigra érkezik válasz a hatóságtól ezzel kapcsolatban. 

 

Ezt követően a polgármester rövid szünetet rendel el. 

 

Szünet után a napirendi pontok tárgyalásával folytatja munkáját a képviselő-testület. 

 

 

 

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. 

 

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

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

 

II.Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2021.évi   

                                          munkájáról 

                                        (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Dobos Tamás parancsnokhelyettes 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Dobos Tamás parancsnokhelyettest, akitől kéri, hogy 

amennyiben szeretné kiegészíteni a beszámolót akkor azt tegye meg. 

 

Dobos Tamás parancsnokhelyettes: Januártól a tegnapi nappal bezárólag eddig 11 tűzeset és 5 

műszaki mentés volt a településen. A műszaki mentéseket magánházaknál végeztek viharkár 

végett. A tűzesetek nem szabadtériek voltak, túlnyomó részt melléképületek gyulladtak ki. 

 

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

 

27/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajosmizse 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

 

III.Napirendi pont tárgya: Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata                                         

                                         (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 határozati 

javaslat elfogadását, illetve a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Kormányhivatalnak a Táborfalva nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(XI.27.) önkormányzati rendeletére 

érkezett törvényességi felhívásában foglaltakat tudomásul vette. A törvényességi 

felhívásban foglaltak ismeretében a 13/2019.(XI.27.) önkormányzati rendeletét 

felülvizsgálta. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati rendelet elfogadását követően 

többször került módosításra, az átláthatóság érdekében a Képviselő-testület új 

rendeletet alkotott a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, melyben a felhívásban 

megjelölt törvénysértő rendelkezéseket megszüntette.  

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi észrevétellel kapcsolatos 

jelen testületi határozatról és megalkotott rendeletről a Pest Megyei Kormányhivatalt 

értesítse. 

 

Képviselő-testülete a Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendeletet 

elfogadja. 

 

 

 

IV.Napirendi pont tárgya: Helyi civilszervezetek támogatási pályázatának elbírálása 

                                         (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 bizottságok javaslatairól. 

 

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

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és az előterjesztés alapján javasolja a képviselő-

testületnek elfogadásra. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Táborfalvi 

Közművelődési és Népzenei Egyesület hiányosan nyújtotta be pályázatát és a megadott 

határidőre nem teljesítette annak pótlását, ezért a rendelet alapján elbírálás céljából nem 

terjeszthető pályázata a képviselő-testület elé. 

 

Kundra Erika jegyző: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen tájékoztatta a bizottság tagjait, 

hogy az egyesület hiányosan nyújtotta be pályázatát, az elnököt erről email-ban tájékoztatta. 

Az elnök vissza jelzett, hogy a hiányosságot pótolni fogja, sajnos a hiánypótlásnak a mai 

napig nem tett eleget.  
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Nagy Andrásné polgármester: A Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesületnek az 

elhangzott indok alapján nem biztosítja a képviselő-testület a bizottság által javasolt pénzügyi 

támogatást. Az egyesület részére javasolt támogatási összeget javasolja pályázati tartalék 

keretében kezelni. 

 

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

 

29/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesülete a civil szervezetek pénzügyi 

támogatására kiírt pályázatát hiányosan nyújtotta be és hiánypótlást a felhívás ellenére 

sem pótolta.  Ezért a 4/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet alapján a pályázatot a 

képviselő-testület nem tárgyalja. 

 

 

Képviselők részéről hozzászólás, javaslat nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a civil 

szervezetek támogatási összegének elfogadására tett Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

előterjesztés szerinti javaslatát. 

 

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

  

29-2/2022.( III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek által 

benyújtott pályázatokat véleményezte, s részükre a pályázatokban megjelölt programok, 

fejlesztések, illetve működési költségük támogatására az alábbi vissza nem térítendő 

pénzügyi támogatást állapítja meg:  

 

 Platthy József Bajtársi Egyesület részére                                200.000 Ft 

 Örkény-Tábor Vadásztársaság részére                                   700.000 Ft 

 Táborfalva Szabadidősport Egyesület részére                        200.000 Ft                       

 Táborfalvai Horgász Egyesület részére                                   650.000 Ft                             

 Táborfalva Hagyományőrző Íjászegyesület részére               200.000 Ft                                                                   

  Schomen Harcművészeti és Küzdősport Egyesület részére  200.000 Ft    

  Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub részére                                     200.000 Ft 

 Táborfalva Községi Sportegyesület részére                          1.700.000 Ft 
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V.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021.évi működéséről 

                                       (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Kundra Erika jegyző 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kérdezi a jegyzőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 

beszámolót? 

 

Kundra Erika jegyző: A beszámolót részletesen statisztikai számokkal alátámasztva készítette 

el.2021 évben tervezve volt a 10 évente szokásos országos népszámlálás, amit elhalasztottak 

2022 évre a veszélyhelyzetre és járványhelyzetre való tekintettel. 

Személyi változás hasonló volt a 2020. évivel. 

Kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

 

30/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

VI.Napirendi pont tárgya: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásra    

                                           pályázat kiírása 

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az óvoda és bölcsőde megbízott intézményvezetőjének a 

megbízása július 1-én lejár, ezért az álláshelyre pályázat kiírása szükséges. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

 

31/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalva Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatai ellátására pályázatot ír az 1. melléklet 

szerinti tartalommal. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon. 

 



 9  

 

 

 
  

Az intézményvezetői pályázatok véleményezésére a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot 

kéri fel. 

  

Határozat jogalapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 

törvény 41.§ (3) bekezdésében, nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 83.§ 

(2) bekezdés f) pontja, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ és 23.§-

a.  

 

 Napirendi pontok tárgyalása után a polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 

BestPanel Kft és a Sub Rosanna Kft ügyvezetője kereste meg azzal a kéréssel, hogy a 

képviselő-testület adja elvi hozzájárulását ahhoz, hogy a Táborfalva 2208,2209,2210 és 2211 

hrsz -ú területen üzem megépítését támogatja. 

Köszönti Skultéti Vilmos ügyvezetőt, akit megkér, hogy rövid tájékoztatást adjon arról, hogy 

milyen üzemet kívánnak megvalósítani a területeken. 

 

Skultéti Vilmos ügyvezető: Szendvicspanel gyár építését tervezik megépíteni az adott 

területre. A terület körbekerített, alkalmas az üzem megvalósítására. Amennyiben támogatja 

és hozzájárul a képviselő-testület, akkor rövid időben belül nekifognának a megvalósításhoz. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Milyen technológiával folyna a munka, elsősorban a zajhatásra 

kíváncsi. 

 

Skultéti Vilmos ügyvezető: Maga a technológia Dél-Koreai, a gépek hangteljesítménye 50 

decibel.  

 

Birinyi András alpolgármester: Vegyi szagokat bocsájt ki? 

 

Skultéti Vilmos ügyvezető: Nem bocsájt ki vegyi szagokat. 

 

Birinyi András alpolgármester: Hány főt tudnak majd alkalmazni az üzemben? 

 

Skultéti Vilmos ügyvezető:63 főre tervezik. 

 

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

üzem megvalósításának elvi hozzájárulását az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BestPanel Kft és 

a Sub Rosanna Kft által benyújtott kérelmét támogatja. 

Elvi hozzájárulását adja, hogy a táborfalvai 2208,2209,2210,2211 hrsz-ú Gip-1 ipari-

gazdasági övezeti besorolásba tartozó ingatlanokon szendvicspanel gyártó üzem létesüljön. 

Az üzemnek meg kell felelnie a mindenkori hatályos környezetvédelmi, zaj-és levegővédelmi, 

valamint közegészségügyi szabályoknak. 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta. 
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32/2022.(III.29.) H a t á r o z a t 

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

Kft és a Sub Rosanna Kft által benyújtott kérelmét támogatja. 

Elvi hozzájárulását adja, hogy a táborfalvai 2208,2209,2210,2211 hrsz-ú Gip-1 ipari-

gazdasági övezeti besorolásba tartozó ingatlanokon szendvicspanel gyártó üzem 

létesüljön. 

Az üzemnek meg kell felelnie a mindenkori hatályos környezetvédelmi, zaj-és 

levegővédelmi, valamint közegészségügyi szabályoknak. 

 

 

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

bezárta. 

 

 

                                                                 Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

    Birinyi András                                                                   Bernát István Jánosné                                                                                                                                                                                                                                             

      jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 


