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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                    

               Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.április 26-án tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Nagy András                 képviselők            

                       Kundra Erika                jegyző                

                       Horváth Béla                családgondozó 

                       Kocsis István                r. alezredes kapitányságvezető 

                       Rumó Gábor                 rendőrőrs parancsnok 

                       Kocsis László               körzeti megbízott 

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket 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 Kiss Eszter képviselőt és Birinyi András alpolgármestert javasolja, 

melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

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

 

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.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése 

                                  Előadó: Kocsis István kapitányságvezető 

 

                            3.) Beszámoló a 2021.évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

                                 Előadó: Jegyző 

 

                            4.) Beszámoló a Táborfalvai Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021.évi   

                                 működéséről 

                                 Előadó: Polgármester 

 



 2  

 

 

 
  

                            5.) Szociális tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            6.) Római Katolikus Egyházközség pénzügyi támogatása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            7.) Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            8.) Önkormányzati útfejlesztésre kapott állami támogatás felhasználása 

                                  Előadó: Polgármester 

 

                            9.) Szociális Alapellátó Intézmény intézményvezetésére beérkezett pályázat  

                                  elbírálása 

                                  Előadó: Polgármester  

 

                           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. 

 

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

intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

 

33/2022.(IV.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.  

 

 

 

II.Napirendi pont tárgya: Település közbiztonsági helyzetének értékelése  

                                        (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Kocsis István r. alezredes kapitányságvezető  
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Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Kocsis István kapitányságvezetőt, Rumó Gábort az 

örkényi rendőrőrs parancsnokát, és Kocsis László körzeti megbízottat. Kérdezi 

kapitányságvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót. 

 

Kocsis István kapitányságvezető: A COVID helyzetre való tekintettel az elmúlt 2 évben 

elmaradt, hogy személyesen meg tudjon jelenni. A beszámolóból néhány adatot szeretne 

kiemelni, a bűncselekmények számában minimális emelkedés volt Táborfalva 

vonatkozásában. A lopások emelkedését befolyásolta az, hogy volt egy olyan sorozat ügy, 

ahol olyan ügyek is felszínre kerültek melyekről nem is volt bejelentés, de aztán abból is  

ügy lett a nyomozás során. A balesetek száma csökkenést mutat, halálos kimenetelű 

közlekedési baleset nem történt. Többségében anyagi káros balesetek történtek, ebben is 

csökkenés látható az előző évekhez képest. A bírságolások elsősorban a biztonsági öv 

használatából erednek. A dabasi kapitányság közigazgatási területén sajnos nagyon magas 

volt a halálos közúti baleseteknek a száma. Ezért kéri a kollegáit, hogy nagyon fokozott 

figyelemmel járjanak el,a biztonsági öv használatának ellenőrzésekor, mert a sérülések jó 

irányba való kimenetele attól függ, hogy bevoltak -e kötve a balesetet szenvedők vagy sem. 

Előző években 8-10 halálos kimenetelű közúti baleset volt, tavaly évben 2 esetben volt ilyen 

kimenetelű baleset, de az idén már most van 2 eset, valószínű, ha belettek volna kötve, akkor 

nem lett volna tragikus kimenetelű az esemény. Törekszenek mindemellett a gyorshajtókat 

kiszűrni, elsősorban a települések azon utcáin, ahol problémák adódnak a gyorshajtásokból.   

 

Nagy Andrásné polgármester: Amennyiben vannak problémák a gyorshajtókkal akkor azt 

jelentsék be, hogy melyik utcában tapasztaltak ilyet? 

 

Kocsis István kapitányságvezető: Igen, elsősorban a jó utakon fordul elő, hogy túl lépik a 

megengedett sebességet az autósok. Röviden ennyivel kívánta kiegészíteni a beszámolót, a 

kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A körzeti megbízottal már egyeztetett arról, hogy mely pontok 

azok, ahol gyorsabban közlekednek az autósok, de biztosan visszatartó erő lesz, ha azokat a 

pontokat a rendőrség sűrűbben fogja ellenőrizni. Megköszöni Kocsis László körzeti megbízott 

munkáját, jó vele dolgozni a nap 24 órájában elérhető, a településen való jelenléte hasznos. 

 

Halupka Miklós képviselő: Valóban jól végzi a feladatát a körzeti megbízott, a munkája 

tekintélyt parancsol. Kérdezi, hogy van-e olyan dolog, amiben a rendőrség segítségére tudnak 

lenni, gondol a kamera rendszer növelésére. 

 

Kocsis István kapitányságvezető: A körzeti megbízott magas szinten eltudja látni a feladatát 

annak ellenére, hogy nem a községben lakik, jó hallani róla a pozitív szavakat. Bízik benne, 

hogy ez így is fog maradni. 

Kamera rendszerrel kapcsolatban 3 éve épült ki egy központi rendszer a dabasi 

rendőrkapitányságon ehhez való csatlakozás nagyon jó lenne, a csatlakozás kb.1,5-2 M 

forintba kerül. 
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Nagy Andrásné polgármester: Rendszám felismerőről beszél? 

 

Kocsis István kapitányságvezető: Nincs még rendszám felismerő rendszer, de ha a kamerákat 

központi rendszeren visszatudnák nézni, az már nagy segítség lenne számukra.  

 

Nagy Andrásné polgármester: Szolgáltatót váltottak a kamerák üzemeltetésében, 

korszerűsítéseket végeztettek, illetve bővítették is a rendszert az elmúlt időszakban, de 

természetesen folyamatosan kívánják azt fejleszteni. Amennyiben a költségvetés engedi akkor 

szándékukban áll a rendszerre való csatlakozás. 

 

Kocsis István kapitányságvezető: Jelenleg a térség 15 településéből 10 már rácsatlakozott a 

rendszerre. 

 

Kocsis László körzeti megbízott: Véleménye szerint az itt elhelyezett kamerák már 

modernebbek, fejlettebbek, mint a környező településeken, ha telefonon ő már visszatudja 

nézni a felvételeket, akkor valószínű, hogy a kiépítés költsége kedvezőbb lenne. 

 

Birinyi András alpolgármester: Jónak tartja, hogy napi szinten megjelennek a rendőrök a 

faluban a nap különböző időszakában. 

 

Horváth Béla családgondozó: Köszöni a körzeti megbízottnak, hogy az elmúlt időszakban 

nagyban segítette a munkáját. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a rendőrség 

beszámolójának elfogadását. 

 

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

 

34/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas 

Rendőrkapitányságnak a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

 

 

III.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a 2021.évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

                                        (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Kundra Erika jegyző 

 

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

beszámolót? 
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Kundra Erika jegyző: A beszámoló adattartalma elég részletes. A képviselő-testület előtt 

ismert, hogy jogszabály írja elő az évi tájékoztatási kötelezettséget a település 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az ülésen két napirendi pont kötődik egymáshoz, 

mert a következő napirendi pontban a család és gyerekjóléti szolgálat működéséről számolnak 

be.  

A gyermekjóléti szolgálatnál statisztikai adatokkal is bemutatják a 2021. év működését. 

Ennyivel kívánta kiegészíteni a beszámolót, kérdésekre szívesen válaszol. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

 

35/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az 

önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi, valamint a gyámügyi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést és a testületi határozatot 

tájékoztatásul küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatala részére. 

Döntésének jogalapja az 1997. évi XXXI.tv.96.§ (6) bekezdése. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2022.május 30. 

 
 

 

 

IV.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Táborfalvai Család és Gyermekjóléti Szolgálat   

                                           2021.évi működéséről 

                                        (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Nagy feladat volt amikor úgy döntöttek, hogy kiválnak az 

Esély Szociális Szolgálatból és önállóan működtetik az intézményt. Elmondhatja, hogy jól 

működik a szolgálat, az ellátottak száma is ezt tükrözi. A vírus helyzet kialakulásakor 

ingyenessé tették a gondozást, ami jelenleg is ingyenes.   

 

Halupka Miklós képviselő: A térítésmentes ellátást továbbra is javasolja. 

 

Birinyi András alpolgármester: A jelzőrendszer mobilra való átváltása felől érdeklődik. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Folyamatban van a cserélés, az új rendszer már mobil telefonra 

is csatlakoztatható nem csak vonalas telefonra. 

  

Horváth Béla családgondozó: A megváltoztatott telefonszámával kapcsolatos észrevételéről 

adott tájékoztatást. Az új telefonszáma 31-es körzetszámmal kezdődik, amivel az a probléma, 
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hogy idegenkednek a számtól az emberek ezért, ha hív valakit legtöbb esetben nem veszi fel a 

telefont. Részéről az a kellemetlen, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy szolgáltató váltás lesz 

ahhoz képest kapott egy teljesen új telefont, új telefonszámmal. 

A régi számát megvette az örkényi Esély Szociális Szolgálattól, legtöbb esetben a most már 

saját telefonszámán hívják az ügyfelek, mert az a szám az ismert. Próbálja az új számát 

megadni mindenkinek, de nem igazán szerencsés, mert inkább a 20-as számon keresik.  

Amennyiben van rá lehetőség akkor szeretné megtartani a 20-as körzetszámú telefonját, ezért 

anyagi támogatást szeretne kérni a telefonszámlához. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Amikor külön váltak az Esély Szociális Szolgálattól, akkor 

abban maradtak, hogy maradjanak a telefonszámok a konfliktusok elkerülése végett. 

A vezetővel abban egyeztek meg, hogy a telefonszámla 5-6.000 Ft lesz havonta, de a számlát 

tovább számlázni nem tudja. Az összes telefonnal, ami a gondozónőknél is volt minddel csak 

a gondok voltak. Számla kiegyenlítésnél szembesültek azzal, hogy az igért összeg jóval több 

volt. A vezető nem tudott mit kezdeni a felmerülő problémával javasolta a szolgáltató váltást. 

A szolgáltató felmondását viszont ő tudta megtenni. A magas számlák végett történt az, hogy 

szolgáltatót váltottak, ami azt jelentette, hogy a telefonszámok is megváltoztak. 

 

Horváth Béla családgondozó: Hozzá csak az az információ jutott el, hogy szolgáltató váltás 

lesz. A telefon teljes megszüntetéséről szó nem volt. Hosszú időbe telt amíg vissza tudta 

szerezni a régóta közzé tett telefonszámát. 

 

Kundra Erika jegyző: Az eredeti terv az volt, hogy a telefonszámok megmaradnak, de mivel 

céges előfizetésről volt szó a szolgáltató a számot nem tudta átadni, ezért a dolgozók 

vonatkozásában mindenki új telefont kapott új telefonszámmal. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Ha most jól érti, akkor azt szeretné, hogy a saját magán- 

telefonjához anyagi támogatást biztosítsanak? A jelenlegi szolgálati telefon fenntartása havi 

2.100 Ft-ba kerül. 

 

Horváth Béla családgondozó: Véleménye szerint az lenne a legegyszerűbb és leghatékonyabb 

a működés szempontjából, hogy a saját telefonját is használni tudja. 

A telefont csak telefonálásra használja, semmiféle plusz szolgáltatást nem kér. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Amennyiben csak telefonálásra használja a saját számot az havi 

3.000 Ft-ba belefér. 

 

Horváth Béla családgondozó: 7-8.000 Ft körül van az alapdíj, ami tartalmazz valamennyi 

internet használatot is. 

 

Nagy András képviselő: Úgy gondolja, hogy a szolgálati telefon, amin havi 2.100 Ft 

összegért, illetve a magán telefon 3.000 Ft/hó összeg biztosításával megoldható a havi 

telefonálás. 

 

Polyák Csaba képviselő: Előbb – utóbb megfogják szokni az új telefonszámot is. 
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Képviselők rövid vitát folytatva javasolják a magán telefon 3.000 Ft/hó támogatási összeget. 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a támogatási összeg elfogadását, az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Táborfalvai Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója Horváth Béla részére – a hivatali telefon biztosítása 

mellett - 2022. május 1-től határozatlan ideig 3.000 forint/hó vissza nem térítendő támogatást 

állapít meg a magán telefonja hivatali célra való használatának támogatására.   

 

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

 

36/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Táborfalvai Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója Horváth Béla részére – a hivatali telefon 

biztosítása mellett- 2022. május 1-től határozatlan ideig 3.000 forint/hó vissza nem 

térítendő támogatást állapít meg a magán telefonja hivatali célra való használatának 

támogatására.  

 

 

Majd ezt követően a polgármester a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021.évi működéséről 

szóló beszámolót teszi fel szavazásra. 

 

 

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

 

37/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

 Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2021.évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.                                                        

 

 

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Szociális tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtása              

                                        (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

  

Nagy Andrásné polgármester: Előző évekhez hasonlóan az idén is lehetőség van szociális 

tűzifa vásárlásra pályázatot benyújtani. Az előterjesztésben látható, hogy 248 m3 fa 

igénylésére jogosultak és bruttó 314.960 Ft önrészt, illetve szállítási költséget kell 

biztosítaniuk a jövő évi tüzelőtámogatáshoz. 

 

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: 
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38/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

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

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 

pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium felé keménylombos fa vásárlása céljából. 

 

Képviselő-testület a támogatás felhasználása érdekében 248.000 Ft + áfa azaz 

kettőszáznegyvennyolcezer forint + áfa önrészt, azaz bruttó 314.960 Ft önrészt, valamint 

a tűzifa szállításának a költségeit biztosítja a Táborfalva Nagyközség 

Önkormányzatának 2022.évi költségvetésében.  A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 

az önkormányzat a szociális tűzifába részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.   

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási kérelem benyújtására. 

 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Római Katolikus Egyházközség pénzügyi támogatása 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

  

Nagy Andrásné polgármester: Római Katolikus Egyházközség Karitász csoportja, kereste 

meg azzal a kérelemmel, hogy nyári táboroztatásra támogatást kérjenek. 

Tavaly évben a táboroztatásokra a szociális keret összegből biztosították a támogatásokat.  A 

Révfülöpi táboroztatásra gyereklétszámtól függetlenül 350.000 Ft-ot biztosítottak, a 

református egyház táboroztatásra, illetve a zenetáborra 7.000 Ft/fő biztosítottak. A karitász 

táboroztatásra pedig 6.890 Ft/fő összeget biztosítottak. 

Javasolja, hogy ne csak a karitász tábor támogatásáról, hanem az összes táboroztatás 

támogatási összegéről döntsenek most. 

A támogatást azzal a kikötéssel kívánják biztosítani, hogy azok a gyerekek részesüljenek, aki 

táborfalvai lakcímmel rendelkeznek, vagy táborfalvai iskolába vagy óvodába járnak. 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a szociális keret 7 M forinttal kevesebb az idén, mint a 

tavalyi évben volt. 

Javasolja, hogy a révfülöpi tábort az idén is 350.000 Ft-tal támogassák, a többi tábort pedig 

7.000 Ft/fő összeggel. 

 

Kéri a képviselők javaslatát. 

 

Halupka Miklós képviselő: Tavaly is 7.000 Ft/fő összeget biztosítottak, az idén többet kellene. 

  

Nagy András képviselő: Figyelembe kell venni, hogy kevesebb a keretösszeg a tavalyihoz 

képest. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Ahhoz, hogy az idén is tudják biztosítani azokat az évvégi 

támogatásokat, amiket az elmúlt években, ahhoz ki kell egészíteni közel 10 M Ft-tal a 

szociális keret összeget. 

Úgy gondolja a 7.000 Ft támogatásnak is örül mindenki. 
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További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a táboroztatási támogatási 

összegek elfogadását, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Cziffra 

Népzene Táborban, a táborfalvai Római Katolikus Egyházközség Karitász Táborban, 

valamint az Örkényi Református Misszió Egyházközség Táborban résztvevő gyerekek 

részére 7 000 Ft/fő pénzügyi támogatást biztosít, a 2022. évi költségvetés szociális 

előirányzata terhére, önkormányzati támogatásként.  

 

A Táborfalvai Csurgay Franciska Általános Iskola táborfalvai tanulóinak révfülöpi 

táboroztatására 350.000 Ft pénzügyi támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés szociális 

előirányzata terhére, önkormányzati támogatásként. 

 

Támogatásra a Táborfalván lakcímmel rendelkező, illetve a Csurgay Franciska Általános 

Iskolába vagy a Napraforgó Óvoda és Bölcsődébe beírtatott gyermekek jogosultak.  

Támogatás a 2022. évi költségvetés szociális ellátások előirányzata terhére kerül 

megállapításra a 10/2020.(IX.30.) Önkormányzati rendelet alapján.   
 

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

 

39/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Cziffra Népzene Táborban, a táborfalvai Római Katolikus Egyházközség Karitász 

Táborban, valamint az Örkényi Református Misszió Egyházközség Táborban 

résztvevő gyerekek részére 7 000 Ft/fő pénzügyi támogatást biztosít, a 2022. évi 

költségvetés szociális előirányzata terhére, önkormányzati támogatásként.  

 

A Táborfalvai Csurgay Franciska Általános Iskola táborfalvai tanulóinak révfülöpi 

táboroztatására 350.000 Ft pénzügyi támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés 

szociális előirányzata terhére, önkormányzati támogatásként. 

 

Támogatásra a Táborfalván lakcímmel rendelkező, illetve a Csurgay Franciska 

Általános Iskolába vagy a Napraforgó Óvoda és Bölcsődébe beírtatott gyermekek 

jogosultak.  

Támogatás a 2022. évi költségvetés szociális ellátások előirányzata terhére kerül 

megállapításra a 10/2020.(IX.30.) Önkormányzati rendelet alapján.   

 

 

 

VII. Napirendi pont tárgya: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Megkéri a jegyzőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket a 

napirenddel kapcsolatban. 



 10  

 

 

 
  

 

Kundra Erika jegyző: A vállalkozó háziorvosok feladat-ellátási szerződés keretében végzik 

munkájukat hosszú évek óta.  A szerződés tartalmazza többek között, hogy ki mit finanszíroz 

a rendelő költségeinek vonatkozásában. Az előterjesztésben látható, hogy jelenleg mely 

költségeket vállal az önkormányzat, illetve a megbízott orvos.  A két háziorvos kérte, hogy a 

szerződést a képviselő-testület módosítsa azzal, hogy az önkormányzat vállalja el a rendelő 

eszközeinek a biztosítását, mely fenntartóként kötelező feladata. Emellett az eszközök, 

bútorok teljes karbantartását, az épület karbantartását, festését, internet és telefon költségek 

fizetését, amit eddig az orvosok egymás között megosztva fizettek. Valamint kérik továbbra is 

biztosítani a rezsi költségek átvállalást a takarítási feladatoknak az ellátását. Az orvosok a 

nagyobb eszközök beszerzésében 40.000 Ft keretösszegig hozzájárulnak, egyedi 

megállapodások alapján. 

A polgármester nem tudta elfogadni az általuk kért a módosítást a képviselő-testület 

felhatalmazása nélkül.  Ezért került a testület elé a kérelem. Az előterjesztés javlatot tesz arra, 

hogy a mellékelt feladat-ellátási szerződés alapján az önkormányzat vállalja át azokat a 

költségeket is, amit eddig az orvosokra hárított és továbbra is biztosítsa részükre a rezsi 

költségek teljes megfizetését, illetve a takarítási feladatok ellátását, udvar rendben tartását 

azzal, hogy az egyértelműen az egyszer használatos eszközöket az orvosok fogják beszerezni 

és pótolni. 

  

Polyák Csaba képviselő: Éves szinten mennyi többletköltséget jelent ez? 

 

Kundra Erika jegyző: Az önkormányzat pluszban a festést és az eddig háromhavonta fizetett 

telefonszámlát vállalja át és azt, hogy az elhasználódott számítógépeket karbantartják. Ennek 

számszerűsége nem meghatározó összeg. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Most kaptak laptopokat, a belső berendezés is folyamatban van. 

A pandémia alatt szükséges eszközöket az önkormányzat, majd később pedig az ÁNTSZ 

biztosította. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

40/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai 1.és 2. 

háziorvosi körzetben, valamint a fogászati alapellátás tekintetében az egészségügyi 

alapellátás folyamatos biztosítása érdekében a feladat-ellátási szerződésekben a 

háziorvosi rendelő használatával és működési költségek vállalásával kapcsolatos 

kötelezettségeket a megfelelő tartalommal módosítja, a feladat-ellátási szerződést 

megújítja és a módosításokkal egységes szerkezetben foglalja a melléklet szerinti 

tartalommal. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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VIII. Napirendi pont tárgya: Önkormányzati útfejlesztésre kapott állami támogatás     

                                              felhasználása 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Három pályázatot nyújtottak be a Magyar Falu Programon 

keresztül, melyből kettő nyertes lett. Az ,, út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” tárgyban az Iskola utca felújítására, az önkormányzat 42.657.108 

Ft támogatásban részesült. 

Az ,, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” tárgyban a temető ravatalozójának 

felújítására az önkormányzat 30.297.095 Ft támogatásban részesült. 

Az óvoda felújítására benyújtott pályázat tartaléklistára került. Sajnos a Művelődési Ház  

 belső felújításáról nem érkezett tájékoztatás, valószínű, hogy az sem lesz nyertes. 

 A Belügyminisztériumtól útfelújításra kapott 40.000.000 Ft támogatás esetében egyeztetések 

folynak arról, hogy mely önkormányzati utat érintheti a felújítás.                               

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

elfogadását. 

 

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

 

41/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021-2022 évben 

benyújtott pályázatok állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

IX.Napirendi pont tárgya: Szociális Alapellátó Intézmény intézményvezetésére beérkezett  

                                           pályázat elbírálása                                             

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Egy pályázat érkezett a szociális alapellátások 

intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatra. 

A szakmai bizottság véleményezte a pályázatot, megállapították, hogy hiányosan került 

benyújtásra, ezért azt érvénytelennek minősítette. 

             

Kundra Erika jegyző: A bizottság nem véleményezte a vezetői programot, mivel a pályázat 

nem a pályázati kiírásnak megfelelő adattartalommal és mellékleteknek a becsatolásával 

került benyújtásra.  

 

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

érvénytelenné minősítésének elfogadását, az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szociális 

Alapellátó Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázat tartalma 

nem felelt meg a pályázati kiírásnak, ezért az pályázatot érvénytelennek, a pályázati eljárást 

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

 

42/2022.(IV.26.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

Szociális Alapellátó Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére benyújtott 

pályázat tartalma nem felelt meg a pályázati kiírásnak, ezért az pályázatot 

érvénytelennek, a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.  

 

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: - Tájékoztatást ad arról, hogy holnap nyílt nap lesz a    

                                                    bölcsődében. 

   - Falunapi megbeszélést május 3-án kedden 17.órára tervezi a civil szervezetek vezetőivel. 

 

Ezt követően Fejes Klára ad tájékoztatást arról, hogy közművelődési munkatárs szakképzésre 

jár, és amennyibe szükség lesz bármilyen rendezvény szervezéshez szívesen felajánlja 

segítségét. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. 

 

                                                      

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

bezárta. 

 

 

 

 

                                                           Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

     Kiss Eszter                                                                           Birinyi András                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 


