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                                                          J e g y z ő k ö n y v                       

                    

               Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.június 28-án tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné                  polgármester 

                       Birinyi András                   alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter 

                       Nagy András                         képviselők            

                       Kundra Erika                        jegyző                

                       Hmiró Ferencné                   óvoda mb. intézményvezető 

                       Omelkáné Csernai Andrea   óvoda intézményvezető- helyettes 

  

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, illetve a tanácskozási joggal 

meghívott intézményvezetőt és intézményvezető-helyettest. 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 Bernát István Jánosné és Kiss Eszter képviselőket 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.) NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási 

                                  feladatok ellátásáról               

                                  Előadó: Volenszki József ügyvezető 
 

                            3.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési     

                                  évben végzett tevékenységéről, a 2022/2023 -as nevelési év indulásáról. 

                                 A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának  

                                  meghatározása 

                                  Előadó: Óvoda és Bölcsőde mb. intézményvezetője 

                                                Polgármester 

 

                            4.) Önkormányzati támogatások megállapítása 

                                 Előadó: Polgármester 
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                            5.) Tájékoztató folyamatban lévő beruházásokról 

                                  Előadó: Polgármester 

               

                            6.) E g y e b e k 

             

  

 

Napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester a képviselő-testület nevében sok szeretettel 

gratulál Kiss Eszter képviselőnek a babaváráshoz. 

 

 

                     

 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. 

 

Halupka Miklós képviselő: Érdeklődik, hogy polgármesterként az első Falunaptól ezt várta-e, 

úgy sikerült-e ahogy azt elképzelte? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Úgy érzi, hogy maga a rendezvény szépen, eseménymentesen 

lezajlott. Az előkészületeknél felmerült problémák is időben rendeződtek. 

 

Kiss Eszter képviselő: Az Élelmiszerbankkal közös élelmiszer mentő akció felől érdeklődik. 

 

Nagy András képviselő elhagyja az üléstermet, ezáltal a képviselők létszáma 5 fő. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az akció múlt héten kezdődött, a lajosmizsei Pennyből 

szállítják az élelmiszert. Az elmúlt héten 1.003.000 Ft értékű élelmiszert osztottak ki 41 

család között. Napi szinten 6-10 család között osztják szét az adományt, attól függ, hogy mi a 

tartalma. 

 

Birinyi András alpolgármester: Honnan jött az ötlet, hogy részt vesz az önkormányzat ebben 

az akcióban? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Már az előző évben megkereste e célból az Élelmiszerbankot, 

de akkor még nem lehetett szerződést kötni. A tavasz folyamán már éltek a pályázati 

lehetőséggel. 

 

Közben Nagy András képviselő visszatért az ülésterembe azáltal a képviselők száma 6 fő. 
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Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

56/2022.(VI.28.) 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: NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft tájékoztatója a helyi  

                                          hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról               

                                        (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Volenszki József ügyvezető 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az ügyvezető úr sajnos nem jelent meg az ülésen, nem is 

jelezte távol maradásának okát. 

 

A megküldött írásos beszámolóhoz a képviselők részéről hozzászólás nem lévén a 

polgármester szavazásra teszi fel az NHSZ- OKÖT Nonprofit Kft hulladékgazdálkodási 

feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadását.                                                       

 

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

 

 

57/2022.(VI.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az NHSZ –OKÖT Nonprofit 

Kft hulladékgazdálkodási feladat ellátásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

 

 

 III.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es     

                                           nevelési évben végzett tevékenységéről, a 2022/2023 -as nevelési  

                                           év indulásáról. 

                                          A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok    

                                           számának meghatározása 

                                         (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Hmiró Ferencné mb. intézményvezető 

                               Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kérdezi az intézményvezetőt, hogy kívánja-e szóban 

kiegészíteni a beszámolót? 
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Hmiró Ferencné mb. intézményvezető: A pedagógiaiasszisztensekkel kapcsolatosan szeretné 

kiegészíteni a kérelmét.  Óvónő hiánnyal küszködnek, ezért 2 fő pedagógiaiasszisztenst 

alkalmaznak egy ideje, mert így tudják megoldani a képesített óvodapedagógus hiányt. Kéri, 

hogy amíg nem lesz betöltve az álláshely, addig a képviselő-testület szeptember 1-től 

december 31-ig engedélyezze a 2 fő további alkalmazását. Továbbá azzal a kéréssel fordul a 

képviselő-testület felé, hogy amennyiben lehetőség lesz rá akkor klíma rendszer kiépítésére 

nagy szükség lenne az óvodában. A nagy meleg végett évek óta gondot okoz a gyerekek 

hűvösben való elhelyezése, altatása. Az öntöző rendszerrel is gondjaik vannak, kútfúró 

szakemberrel megvizsgáltatta, nagyobb teljesítményű szivattyút vásároltak, de a víz magas 

vastartalma végett gyakran eldugulnak a szórófejek. A megoldás új kút fúratása lenne, de 

előtte még a szűrők cseréjét elvégzik és ha továbbra is fennáll a probléma akkor szükség lesz 

új kút fúratásra. 

A tavaly évben nagyon rossz évet zártak, sokat voltak betegek a kollégái, illetve haláleset is 

történt. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A klíma rendszer valóban több éve téma, felméretik a 

költségeket és a következő költségvetésbe betervezik, bízva abban, hogy lesz pályázati 

lehetőség is. 

 

Halupka Miklós képviselő: Nagy az üveg felület az épületen, valamilyen árnyékolás 

technikával esetleg nem tudnának enyhíteni a problémán? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Ez közel 10 éves probléma, kérnek árajánlatot és meglátják, 

hogy mit tudnak tenni ez ügyben.  

 

Hmiró Ferencné mb. intézményvezető: Megköszöni a képviselőknek és polgármester 

asszonynak a sok segítséget, külön köszönet a bölcsődében a csoportban való helytállásáért. 

 

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

elfogadását. 

 

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

 

58/2022.( VI.28.) H a t á r o z a t 

 Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda és 

Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évben végzett tevékenységéről, a 2022/2023-as nevelési 

év indulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

59/2022.( VI.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló 

Napraforgó Óvoda és bölcsőde óvodai intézményegységében a 2022/2023-as nevelési 

évben indítható csoportok számát- figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 

CXC tv.4. számú mellékletében foglaltakra- öt csoportban határozza meg. 
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Az Óvodában a 2022/2023. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

tv 25.§ (7) bekezdése alapján a törvényben meghatározott maximum csoportlétszám 

legfeljebb   20%-kal történő túllépését mind az öt csoportban engedélyezi. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló 

Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményben 2022.szeptember 1-től a már 

alkalmazott 2 fő pedagógiaiasszisztensi álláshelyet továbbra is biztosítja 2022. 

december 31-ig. 

Az álláshely bővítésével járó költségeket az önkormányzat költségvetésében biztosítja.  

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: Önkormányzati támogatások megállapítása 

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is javasolja az 

önkormányzati támogatások biztosítását a lakosok részére az előterjesztésben foglaltak 

alapján. 

 

Halupka Miklós képviselő: Támogatja a javaslatot, biztosan az örömükre szolgál az 

érintetteknek. 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

60/2022.(VI.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat 2022.évi költségvetésében a szociális ellátás előirányzaton kimutatott 

összeg terhére szociális támogatást biztosít a szociális ellátásról szóló 10/2020.( IX.30.) 

önkormányzati rendelet (Ör.) által meghatározott feltételekkel rendelkező és a 

jövedelem alapján szociális támogatásra jogosultak részére, az alábbiak szerint: 

1.) Az Ör.18.§-ában foglaltak alapján: szociális támogatást biztosít a 60 év feletti 

lakosok részére egyszeri 6.000.- Ft értékben, valamint a 0-18 éves gyermeket 

nevelő családok részére egyszeri 10.000.- Ft értékben. 

2.) Az Ör.23.§-ában meghatározott Kisgyermekek támogatását 3.000.- Ft/ 

csomagban állapítja meg és kiterjeszti az arra jogosultak körét a Csurgay 

Franciska Általános Iskolába járó tanulókra is. 

3.) Az Ör.25§-a alapján a rászoruló családoknak 100 db élelmiszer csomagot biztosít 

13.000 Ft összegben. 

A támogatások kifizetésének, átadásának időpontja: 
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0-18 éves gyermeket nevelő családok részére: augusztus hónap 

60 év feletti lakosok részére: október hónap 

Kisgyermekek támogatása és adománycsomag: december hónap.                        

 

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató folyamatban lévő beruházásokról 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztés a folyamatban lévő beruházásokról ad rövid 

tájékoztatást, melyet annyival szeretne kiegészíteni, hogy: 

- A Platthy lovasszoborral kapcsolatban mai napon tárgyalt a szobrásszal. A képviselő-testület 

döntött már afelől, hogy a szobor talapzatát az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 

Várhatóan decemberre elkészül a szobor. 

  

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

elfogadását. 

 

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

 

61/2022.(VI.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő 

beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: Horgász egyesület kereste meg támogatási kérelmével a 

képviselő-testületet. 

 

Kiss Eszter képviselő: Számára nem derül ki egyértelműen, hogy mennyi összegű támogatást 

szeretnének. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A kérelem hiányos nem egyértelmű, hogy mikor szeretnék a 

bővítést és a felújítást elvégezni. 

 

Kundra Erika jegyző: A kérelemből nem derül ki, hogy mennyi összegű támogatást kér az 

egyesület az önkormányzattól, mikor kezdődik a beruházás. Javasolja, hogy amennyiben nem 

az idénre tervezik a beruházást, akkor kérjék az egyesület vezetőjét, hogy egészítse ki a 

kérelmet és a következő ülésen tárgyalja érdemben a testület. 
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Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kérelmet elvileg támogatja, de a kérelem kiegészítése 

után tárgyalja a beadványt,és hoz döntést a támogatásról.  

 

- Z-Box csomagautomatákat telepítő cég kereste meg az önkormányzatot, azzal a szándékkal, 

hogy önkormányzati tulajdonú helyszínre csomagautomatát helyezzen el és üzemeltessen. 

A cég látványtervet készített.  Az automatát a polgármesteri hivatal kerítése mellé tervezik, 

mely a parkolóból lesz megközelíthető. 

 

Kundra Erika jegyző: A Z-Box kihelyezéséről bérleti szerződést köt az önkormányzat a 

céggel, melyhez a testület jóváhagyása szükséges. 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 

kölcsönszerződés aláírásának elfogadását az alábbiak szerint: 

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

tulajdonában lévő Köztársaság tér l. sz. alatt található 1,9 m2 alapterületű ingatlanrészt 

haszonkölcsönbe adja Z-Box csomagautomata elhelyezésre annak érdekében, hogy a lakosság 

szolgáltatása színvonalasabb legyen. 

Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési együttműködésről szóló haszonkölcsön 

szerződés aláírására. 

 

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

 

62/2022.(VI.28.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő Köztársaság tér l. sz. alatt található 1,9 m2 

alapterületű ingatlanrészt haszonkölcsönbe adja Z-Box csomagautomata elhelyezésre 

annak érdekében, hogy a lakosság szolgáltatása színvonalasabb legyen. 

Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési együttműködésről szóló haszonkölcsön 

szerződés aláírására. 

 

 

-Iparűzési adóra megérkezett az állami kompenzáció, mely kevesebb a tervezettől. 

-Diákmunkásokat az idén is foglalkoztatnak, a munkaügyi központ döntésére várnak, hogy 

hány főt alkalmazhatnak. 

-Orvosi asszisztenciáról ad rövid tájékoztatást a képviselő-testületnek. 

-Játszótér tönkre ment, egy hinta hiányzik, szükséges annak felújítása, játékok pótlása.  

 A szükséges karbantartásokat elvégzi a karbantartó, bízva abban, hogy jövőre pályázatból 

eltudják végezni a teljes felújítást. 

 

Birinyi András alpolgármester: Érdeklődik, hogy a játszóteret felügyeli valaki? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Aki eddig felügyelte, sajnos betegsége végett nem tudja ellátni 

a felügyeletet, ezért más személyt kell megbízni.  

 

Halupka Miklós képviselő: Érdeklődik a díszpolgári cím átadásának időpontja felől? 
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Nagy Andrásné polgármester: Egyeztetés alatt van az időpont. 

 

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

bezárta. 

 

 

 

                                                           Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

     Bernát István Jánosné                                                            Kiss Eszter                                                                                                                                                                                                                                   

      jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 


