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                                                          J e g y z ő k ö n y v                       

                    

               Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.szeptember 27-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné                  polgármester 

                       Birinyi András                   alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter 

                       Nagy András                         képviselők            

                       Háfra László                    vezető-főtanácsos  Kundra Erika jegyző megbízásából             

                       Omelkáné Csernai Andrea     óvoda mb. intézményvezető 

                       Hermán Attila                       általános iskola intézményvezető 

                       Szöllősi Aranka                    általános iskola intézményvezető-helyettes 

                       Ali Gáborné                          védőnő 

                       Dr. Bölöni István                  fogszakorvos 

   

  

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van. Nagy András képviselő jelezte, 

hogy később tud megjelenni az ülésen, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 

fő. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Halupka Miklós képviselőt és Birinyi András alpolgármestert 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

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

annyi módosítással, hogy a háziorvosok beszámolóit tekintettel arra, hogy személyi ügyeket is 

érint, ezért a képviselő-testület zárt ülés keretein belül tárgyalja. 

 A javaslatot 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.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2021/2022-es 

                                tanévben végzett tevékenységéről, a 2022/2023-as tanév indulásáról 

                                Előadó: Monori Tankerület Igazgatója 

                                Csurgay Franciska Általános Iskola intézményvezetője 
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                           3.) 2022.évi költségvetési rendelet módosítása 

                                Előadó: Polgármester 

                  

                          4.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

                               Előadó: Polgármester 

 

                          5.) Közművelődési munkatárs álláshelyre kiírt pályázat lezárása       

                                Előadó: Polgármester 

 

                          6.) Vízi-közművek gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 

                                Előadó: Polgármester 

 

                         7.) Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működésével kapcsolatos 

                              kézfizető kezesség vállalása 

                              Előadó: Polgármester 

                            

                          8.) Eatrend Kft közétkeztetési szolgáltatói áremelése 

                               Előadó: Polgármester 

 

                         9.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről 

                               Előadók: Háziorvosok, Védőnő 

 

                        10.) Dr. Szisz János kérelmének megvitatása 

                               Előadó: Polgármester 

  

                         11 .) 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: Annyival egészíti ki a beszámolóját, hogy a rendkívüli testületi 

ülésen abban maradt a képviselő-testülettel, hogy amennyiben a Kőrösi úton lévő eladó 

ingatlant 25 M forintért megtudja vásárolni az önkormányzat akkor a szükséges lépéseket 

tegye meg. Személyesen találkoztak az eladóval megállapították, hogy az eladási 

feltételeknek megfelel az ingatlan. A vételi szándékot jelezték az eladónak az ügyvédi eljárás 

folyamatban van. 

A Kőrösi úti szolgálati lakás műszaki átadása is megtörtént a mai napon, illetve a temető 

ravatalozójának felújítása is befejeződött, aminek szintén a mai napon volt a műszaki átadása. 

Ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolót, kéri a képviselőket, akinek kérdése van a 

beszámolóval kapcsolatban az tegye meg. 
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Halupka Miklós képviselő: A lőtéri tűzoltásban részt vett, megviselte a látvány. 

A kínai céggel kapcsolatban nagyon bosszantja a település lakóit a kialakult helyzet, sajnos 

nehezen veszi tudomásul, hogy magára maradt az önkormányzat ebben az ügyben.   

 

Nagy Andrásné polgármester: A tűzesetben a katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség és a 

lakosság helyt állt a helyzetben, köszönet mindenkinek. 

A kínai céggel kapcsolatban nincs még előre haladás, várnak. 

 

Kiss Eszter képviselő: A beiskolázási támogatást át nem vevők számát 68 soknak tartja. Mi 

lehet az ok? 

 

Nagy Andrásné polgármester: Valószínű, hogy időközben volt, aki elköltözött, vagy nem élt a 

támogatás lehetőségével.  

 

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: 

 

75/2022.IX.27.) 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 Csurgay Franciska Általános Iskola 2021/2022-es 

                                         tanévben végzett tevékenységéről, a 2022/2023-as tanév indulásáról 

                                        (Tájékoztató jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: általános iskola intézményvezető 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti Hermán Attila intézményvezetőt, és Szöllősi Aranka 

intézményvezető-helyettest, akinek a munkájához sok sikert, jó egészséget kíván. Kérdezi, 

hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: A következő 5 évben 2027-ig Szöllősi 

Arankával közösen fogja ellátni az intézményvezetői feladatokat, melyet a fenntartó is 

támogatott. A tájékoztatót nem kívánja szóban kiegészíteni, kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Érdeklődik, hogy kíván-e az intézmény pedagógusai a 

sztrájkhoz csatlakozni? 
 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Azt gondolja, hogy nem, erről 

mindenképpen tájékoztatják az önkormányzatot, mint ahogyan tavaly is tették. Elsősorban az 

éveleji munkára fókuszálnak. Nem is gondoltak a csatlakozáshoz. 
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Szöllősi Aranka általános iskola intézményvezető-helyettes: Azért nincs gondolatban sem a 

csatlakozás, mert egyelőre egymást helyettesítik a pedagógusok a betegségek végett. 
 

 

Halupka Miklós képviselő: Volt elég probléma az elmúlt 2 év alatt, örülne, ha nem lenne 

sztrájk, de az ne a gyerekeken csattanjon. 

 

Hermán Attila általános iskola intézményvezető: Egy jelzéssel szeretne élni, esőzés után a 

hátsó bejárat csapadékvíz elvezetésére kellene megoldást találni, az Árpád utca felől. 

Köszöni a támogatást december 31-ig a gondolataikat fogják megvalósítani az összegből. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Intézkedni fognak a vízelvezetéséről. 

 

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

Csurgay Franciska Általános Iskola 2021/2022-es tanévben végzett tevékenységéről, a 

2022/2023-as tanév indulásáról szóló tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

76/2022.IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Csurgay Franciska 

Általános Iskola 2021/2022-es tanévben végzett tevékenységéről, a 2022/2023-as tanév 

indulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

 III.Napirendi pont tárgya: 2022.évi költségvetési rendelet módosítása 

                                          (Előterjesztés 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 2022. évi 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 6/2022. (XI.28.) sz. önkormányzati rendeletét Az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
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IV. Napirendi pont tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása           

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy több kormányzati funkció 

megnevezése változott, mely szükségessé tette az alapító okirat módosítását.  

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

77/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a kormányzati funkciók 

megnevezését érintő jogszabályváltozásra, a kötelező formanyomtatványok használatára 

tekintettel - a Táborfalvai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv alapító okiratának 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a Táborfalvai Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratában bekövetkezett változás a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzsnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: október 15.  

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Közművelődési munkatárs álláshelyre kiírt pályázat lezárása       

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy András képviselő megérkezett az ülésre ezáltal a képviselők száma 6 fő. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A munkakör betöltésére az előírt határidőre kettő pályázat 

érkezett. 

Az egyik pályázó egy budapesti lakos, aki érvényes pályázatot nyújtott be, viszont semmi féle 

tapasztalattal nem rendelkezik közművelődés terén, szeptemberben kezdi meg főiskolai 

tanulmányait.  A másik pályázó helyi lakos, aki a pályázatát hiányosan nyújtotta be, jelenleg 

tanulmányokat folytat a közművelődési munkatárs szakképzés megszerzése érdekében.    

Mindezt figyelembe véve javasolja a pályázati eljárást érvénytelennek minősíteni. 

Amíg nem kerül betöltésre a megüresedett álláshely, addig Nagy Bence fogja ellátni a 

közművelődési feladatokat részmunkaidőben. Tekintettel arra, hogy a Helyőrségi Művelődési 

Otthon és a művelődési ház fenntartása gazdaságtalan ezért a rezsi csökkentések érdekében a 

két intézmény programjait egy helyre a művelődési házba tervezik átcsoportosítani. A 
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művelődési háznak van még egy 4 órás álláshelye, de azt csak akkor kívánják betölteni, ha 

szükséges lesz, ami plusz költséget nem jelent a költségvetésben. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 

közművelődési álláshelyre kiírt pályázat lezárását az alábbiak szerint: 

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

munkatárs álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. 

 

 

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

78/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közművelődési munkatárs álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelennek 

minősíti. 

 

 

VI. Napirendi pont tárgya: Vízi-közművek gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása    

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Előző évekhez hasonlóan a DAKÖV Kft előkészítette a 

település ivóvízellátás és szennyvízkezelésről szóló gördülő fejlesztési tervet, melyet 

szavazásra tesz fel az előterjesztés szerinti határozati javaslattal. 

 

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

79/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ában foglaltakra figyelemmel – táborfalvai közművel 

ivóvízellátás és a közművel szennyvízelvezetés- és tisztítás tárgyában elkészült Gördülő 

fejlesztési tervet a 2023-2037 időszakra véleményeltérés nélkül jóváhagyja. 

Felkéri a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft ügyvezetőjét, jóváhagyásra nyújtsa 

be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

 

VII. Napirendi pont tárgya: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működésével     

                                              kapcsolatos kézfizető kezesség vállalása 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy a Felső-Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület Elnöke két megkereséssel fordult az önkormányzathoz. Az egyik 

megkeresésben   a működési előleg kézfizetőkezességről szóló határozat meghosszabbítását 

kéri a másikban pedig a folyószámlahitel felvételéhez kéri az önkormányzat készfizető 

kezesség vállalását lakosságarányosan. 
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Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

  

80/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tag önkormányzata a 2014-2020 közötti 

2023.december 31-ig meghosszabbított EMVA működési időszakban a 

TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 14 821 985 forint összegű bankgaranciához 551 

526 Ft, azaz ötszázötvenegyezer-ötszázhuszonhat forint készfizető kezességvállalást 

nyújt. 

 

 2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2021.szeptember 21-i Közgyűlésén hozott 

6b/2021.09.21.számú  Közgyűlési határozattal,-mely szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től 

igényelt 1 éves futamidejű folyószámlahitel 2023. december 31-ig történő 

meghosszabbításával kívánja  működtetni  a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesületet, és a 20 000 000 Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 

lakosságarányosan 744 200 Ft, azaz, hétszáznegyvennégyezer-kétszáz forint készfizető 

kezességet vállal. 

A kezességvállalás visszavonásig érvényes.                                     
 

 

VIII. Napirendi pont tárgya: Eatrend Kft közétkeztetési szolgáltatói áremelése 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: A szolgáltató által tett áremeléssel egyetért, hiszen a 

megemelkedett nyersanyag árak, illetve a gáz és áramdíjak indokolják az emelést. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

  

81/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetést 

biztosító Eatrend Kft szolgáltató által év közben kezdeményezett szolgáltatói ár 

emelésének érvényesítését 2022. október 1-től elfogadja az előterjesztés szerinti 

összegben. 
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IX. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről 

 Napirend előadója: Ali Gáborné védőnő 

                                Dr. Bölöni István fogszakorvos 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a napirendi pont előadóit. Kérdezi a védőnőt kívánja-

e szóban kiegészíteni a beszámolót? 

 

Ali Gáborné védőnő: Köszöni nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Annyiról kívánja tájékoztatni a megjelenteket, hogy a védőnő 

nyugdíjba vonulása végett a tegnapi napon felvette a kapcsolatot az ÁNTSZ által javasolt 

helyettes védőnővel, aki a helyettesítést fogja ellátni addig amíg nem lesz sikeres a pályázat. 

Ali Gáborné védőnőnek megköszöni eddigi munkáját, és a nyugdíjas évekhez jó egészséget 

kíván. 

 

Ali Gáborné védőnő: Köszöni szépen. 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

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

  

82/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi 

ellátásának helyzetéről szóló védőnői tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kérdezi Dr. Bölöni István fogorvost, hogy kívánja-e szóban 

kiegészíteni a beszámolót? 

 

Dr. Bölöni István fogszakorvos: Köszöni nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót. 

Kérdésekre szívesen válaszol. Továbbra is igyekszik helyt állni. 

 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

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

  

83/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség egészségügyi 

ellátásának helyzetéről szóló fogorvosi tájékoztatót elfogadja. 
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X. Napirendi pont tárgya: Dr. Szisz János kérelmének megvitatása 

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 Dr. Szisz 

János kérelmének elfogadását. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra tesz i fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

  

84/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Szisz Ortomed Kft által 

benyújtott kérelmet megtárgyalta és elfogadta. Ennek alapján a dr. Szisz Ortomed Kft – 

képviselője dr. Szisz János háziorvos-részére a 2022. évben táborfalvai polgármesteri 

hivatal adóhatósága részére megfizetett iparűzési adójának mértékéig, azaz 423.772 Ft 

összegig táborfalvai 1.sz. háziorvosi körzet működtetésének elősegítésére pénzügyi 

támogatást biztosít. A támogatás összege eszközbeszerzésre és anyagvásárlásra 

használható fel. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

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

 

Nagy Andrásné polgármester: A tegnapi Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági ülésen napi rendi 

ponton kívül átbeszélték a képviselőkkel közösen a tervezett rezsi csökkentés érdekében a 

takarékoskodási intézkedési javaslatot. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatot is érinti az 

energiaárak változása, valamint az önkormányzatok kikerülése a kedvezményezett fogyasztók 

köréből, ami alapján, piaci áron tudja a gáz és villanyenergiát vásárolni.  Költségvetés a 

megemelt energiaárak összegét nem tartalmazza, ezért létfontosságú, hogy olyan 

intézkedéseket hozzanak, amelyekkel a kiadásokat csökkenteni tudják. 

Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálva az intézmények 

adottságait, az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézményeknél, valamint 

az önkormányzat működtetésénél az alábbi takarékossági javaslattal él:  

1.) Óvoda, bölcsőde és egészségügyi intézményében a fűtési idényben a helységeket nem 

lehet 23 C° foknál melegebbre fűteni.  Óvodai tornaszoba használatának a fűtési 

időszakban történő leállása.  

Az Önkormányzat költségkalkulációt készített az Óvoda vegyestüzelésű kazánnal való 

fűtési rendszerének kialakítására. 
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2.) Polgármesteri Hivatalban a gázkazán fűtési hőmérsékletét 20 C° fokra kell 

szabályozni. Az irodákban a hőmérséklet 22 C° fokban biztosítható a klímaberendezés 

fűtési programjának használatával- kihasználva a napelem energia termelését.  

3.) Jókai Mór Közösségi Színtér telephelye a Helyőrségi Művelődési Otthon a fűtési 

időszakban nem üzemel.  

4.) Jókai Mór Közösségi Színtér által szervezett programokat felül kell vizsgálni, a 

programok helyének a két kis termet megjelölni. A nagyteremben, valamint a színpad 

mögötti termekben lévő radiátorok lezárása. A nagyterem használatát kizárólag az 

önkormányzat adventi ünnepségére korlátozni. A fűtési időszakban kiállítások nem 

szervezhetőtek. Át kell vizsgálni a téli nyitva tartás időpontját.  Az intézmény fűtési 

hőmérsékletét 20 C° fokban meghatározni.  

5.) Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a fűtési hőmérséklet 20 C° fok. Meg kell 

vizsgálni az elektronikus fűtés-rásegítés lehetőségét az ezt biztosítani tudó 

klímaberendezés beszerzésével – kihasználva a napelem energia termelését.  Meg kell 

vizsgálni annak lehetőségét, hogy szükség esetén az intézmény működése a fűtési 

szezonban áthelyezhető-e  a Jókai Mór Közösségi Színtérbe, vagy a Bölcsődébe.  

6.) A Táborfalvai Sportöltöző fűtése 2022. november 13.-tól 2023. február közepéig 

kizárólag temperáló fűtéssel működik. 

Közvilágítás: 

A település közvilágításának korlátozásával kapcsolatos lehetőségekről az Önkormányzat az 

MVM-mel egyeztet. 

 

Karácsonyi rendezvények:  

A takarékosság jegyében az Önkormányzat a település adventi díszvilágítása az idei évben 

nem kerülnek kihelyezésre kizárólag csak a Polgármesteri Hivatal előtti parkban felállításra 

kerülő adventi koszorú és a teret díszítő elemek kerülnek megvilágításra.  

 

 

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

  

85/2022.(IX.27.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálva az 

intézmények adottságait, az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő 

intézményeknél, valamint az önkormányzat működtetésénél az alábbi takarékossági 

javaslattal él:  

1.) Óvoda, bölcsőde és egészségügyi intézményében a fűtési idényben a helységeket 

nem lehet 23 C° foknál melegebbre fűteni.  Óvodai tornaszoba használatának a 

fűtési időszakban történő leállása.  

Az Önkormányzat költségkalkulációt készített az Óvoda vegyestüzelésű kazánnal 

való fűtési rendszerének kialakítására. 

2.) Polgármesteri Hivatalban a gázkazán fűtési hőmérsékletét 20 C° fokra kell 

szabályozni. Az irodákban a hőmérséklet 22 C° fokban biztosítható a 
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klímaberendezés fűtési programjának használatával- kihasználva a napelem 

energia termelését.  

3.) Jókai Mór Közösségi Színtér telephelye a Helyőrségi Művelődési Otthon a fűtési 

időszakban nem üzemel.  

4.) Jókai Mór Közösségi Színtér által szervezett programokat felül kell vizsgálni, a 

programok helyének a két kis termet megjelölni. A nagyteremben, valamint a 

színpad mögötti termekben lévő radiátorok lezárása. A nagyterem használatát 

kizárólag az önkormányzat adventi ünnepségére korlátozni. A fűtési időszakban 

kiállítások nem szervezhetőtek. Át kell vizsgálni a téli nyitvatartás időpontját.  Az 

intézmény fűtési hőmérsékletét 20 C° fokban meghatározni.  

5.) Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a fűtési hőmérséklet 20 C° fok. Meg kell 

vizsgálni az elektronikus fűtés-rásegítés lehetőségét az ezt biztosítani tudó 

klímaberendezés beszerzésével – kihasználva a napelem energia termelését.  Meg 

kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy szükség esetén az intézmény működése a 

fűtési szezonban áthelyezhető-e a Jókai Mór Közösségi Színtérbe, vagy a 

Bölcsődébe.  

6.) A Táborfalvai Sportöltöző fűtése 2022. november 13.-tól 2023. február közepéig 

kizárólag temperáló fűtéssel működik. 

Közvilágítás: 

A település közvilágításának korlátozásával kapcsolatos lehetőségekről az 

Önkormányzat az MVM-mel egyeztet. 

 

Karácsonyi rendezvények:  

A takarékosság jegyében az Önkormányzat a település adventi díszvilágítása az idei 

évben nem kerülnek kihelyezésre kizárólag csak a Polgármesteri Hivatal előtti parkban 

felállításra kerülő adventi koszorú és a teret díszítő elemek kerülnek megvilágításra.  

 

Halupka Miklós képviselő: Javasolja a kisgyerekes intézmények bölcsőde, óvoda, iskola előtti 

közterületen lévő oszlopok karácsonyi díszvilágítását. 

 

Háfra László vezető-főtanácsos: Nincs minden intézménynél kiépítve csatlakozásipont. 

Kérhető a kiépítés, de annak költsége van. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az intézmények belső világítási rendszerről megtudják oldani a 

világító testek kihelyezését. 

 

 Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a köz-meghallgatás időpontja október 26. 

17.00 óra. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület a háziorvosok beszámolóját 9. 

napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  



 12  

 

 

 
  

 

A zárt ülésen tárgyalt napirend lezárását követően további hozzászólás nem lévén, a 

polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülés nyilvános részét bezárta.  

 

 

 

 

 

 

                                                           Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Háfra László 

      polgármester                                                                 vezető-főtanácsos 

 

 

 

 

     Halupka Miklós                                                                 Birinyi András                                                                                                                                                                                                                                 

      jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 


