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                                                          J e g y z ő k ö n y v                       

                    

               Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.október 25-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné                     polgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Nagy András                          

                       Polyák Csaba                         képviselők            

                        Kundra Erika                         jegyző            

                       Omelkáné Csernai Andrea     óvoda mb. intézményvezető 

                       Soós-Győrffy Katalin             művelődés-szervező 

                       Borsi Mária                            könyvtáros 

                       Fekete Gyula                         Mozaik újság szerkesztője 

                     

                    

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

meghívott megbízott intézményvezetőt.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes a 6 fő képviselő közül 4 fő jelen van. Birinyi András alpolgármester és Kiss 

Eszter képviselő jelezte távolmaradásának okát, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak 

száma 5 fő. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bernát István Jánosné és Polyák Csaba képviselőt 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 

                                 ( szóbeli előterjesztés) 

                                 Előadó: Polgármester 

                             

                            2.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 

                                 önkormányzati rendelet megalkotása 

                                 Előadó: Polgármester 

                   

                           3.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról 

                               (Jókai Mór Közösségi Színtér, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár) 

                                Előadók: Soós-Győrffy Katalin művelődés-szervező 

                                                Borsi Mária könyvtáros 
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                           4.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról 

                                 Előadó: Fekete Gyula szerkesztő 

 

                           5.) Önkormányzati telkek eladási árának meghatározása 

                               Előadó: Polgármester 

 

                           6.) E g y e b e k 

                            

                             Zárt ülés keretében: 

                           1.) Tájékoztatás személyi ügyben 

                                (szóbeli előterjesztés) 

                                Előadó: Polgármester 

                            

                           2.) Szociális bizottság döntése elleni fellebbezés elbírálása 

                                Előadó: Szociális Bizottság Elnöke 

 

 

 

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

                                            (Szóbeli előterjesztés) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Írásban nem került kiküldésre a polgármesteri beszámoló, ezért 

szóban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

-szeptember 30-án ingyenes műsor volt a zene világnapja alkalmából, színvonalas volt, kevés 

érdeklődővel. 

-október 4-én megrendezésre került az Idősek napja, nagyon jól sikerült rendezvény volt. 

Sajnos beárnyékolja, hogy utána többen lebetegedtek. 

-október 8-án templom búcsú volt a katolikus templomban, Bábel Balázs érsek atyát 

személyesen köszönthette, mely mérhetetlen megtiszteltetés volt. 

-október 9-én megrendezésre került a községi búcsú, mely zökkenő mentesen lezajlott. 

-október 11-én éjjel tűz ütött ki a Polymer Plastic Recycling Kft telephelyén, 5-ös kiemeltségű 

volt a tűz, tűzoltó parancsnokság kérésére a tűzoltók étel és ital ellátásáról gondoskodnia 

kellett az önkormányzatnak. 

-október 13-án a háziorvosokkal egyeztetéseket folytattak a rendelési időkről 

-megvásárlásra került a Kőrösi úton lévő ingatlan 25 M forintért, tegnap történt meg a 

birtokba adás. 

-október 19-20-án polgármesteri találkozón vett részt Szarvason, mely tanulságos volt. 

-október 21-én megemlékeztek a nemzeti ünnepünkről, melyen részt vett Gaál Gergő 

miniszteribiztos is 

-október 28-án kerül megrendezésre a gyerekeknek a Tökjó Nap 

-október 30-án református istentisztelet lesz a református templomba, melyen képviselni fogja 

az önkormányzatot 
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-védőnő helyettesítése megoldódott, csütörtöki és pénteki napokon az örkényi 2.számú körzet 

védőnője látja el a feladatot. Az iskola-egészségügyi védőnői feladatokat pedig a hernádi 

védőnő helyettesíti. 

-A mai napon az intézményi dolgozók részére tájékoztatást adott a rezsicsökkentésről, melyet 

mindenki tudomásul vett. 

 

Ennyiről kívánta tájékoztatni a képviselőket, akinek kérdése, észrevétele van az tegye meg. 

 

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

fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

 Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2022.X.25.) 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: Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 

                                        önkormányzati rendelet megalkotása 

                                       (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: 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 Szociális 

célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az idén 163 erdei m3 szociális célú tűzifa támogatásban 

részesült az önkormányzat 3.415.665 Ft értékben. Az Erdőgazdaság december 31-ig 100m3 fa 

szállítását vállalta, januárban pedig a fennmaradó 63m3 fa szállítását. A tűzifa ára nem 

változik januárban, viszont a szállítási díja emelkedni fog. Minden évben ki kell egészíteniük 

a támogatási összeget az idén 1,5 M Ft-ot terveznek e célra. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a szociális célú 

tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 7/2022 (X.26.) sz. önkormányzati rendeletét  

 a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról. 
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III.Napirendi pont tárgya: Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról 

                                         (Jókai Mór Közösségi Színtér, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 

                                        (Beszámolók jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadói: Soós-Győrffy Katalin művelődés-szervező 

                               Borsi Mária könyvtáros 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a napirendi pont előadóit, Soós-Győrffy Katalin 

művelődés-szervezőt és Borsi Mária könyvtárost. 

Elsőként kérdezi Soós-Győrffy Katalint, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolóját.  

 

Soós-Győrffy Katalin művelődés-szervező: Köszöni, most nem kívánja kiegészíteni a 

beszámolóját. 

 

Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban akkor azt 

tegyék meg. 

 

Polyák Csaba képviselő: Javasolja, hogy a felmerülő problémákat célszerű lenne orvosolni, 

hogy rugalmasabb legyen a működés. 

 

Ezt követően a polgármester és a művelődés-szervező a beszámolóban leírt problémákat 

beszélték át. 

 

Halupka Miklós képviselő: Megköszöni az elmúlt 20 évben végzett munkáját Soós-Győrffy 

Katalin művelődés-szervezőnek. Jó pihenést kíván nyugdíjas éveihez. 

 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a Jókai Mór Közösségi 

Színtér közművelődési feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

  

88/2022.(X.25.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Közösségi 

Színtér közművelődési feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

Ezt követően a polgármester kérdezi Borsi Mária könyvtárost, hogy kívánja-e szóban 

kiegészíteni a beszámolóját? 

 

Borsi Mária könyvtáros: Köszöni, de nem kívánja szóban kiegészíteni, kérdésekre szívesen 

válaszol. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A beszámoló ugyan nem tartalmazza, de azt nem szabad 

elfelejteni, hogy Borsi Mária a MOZAIK újság szerkesztési feladataiban nagyon aktívan részt 

vesz. Továbbá az iskolában egy ukrán származású kisfiút is tanít a tankerület megbízásából. 
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Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a Nagyközségi 

és Iskolai Könyvtár közművelődési feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2022.(X.25.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi és Iskolai 

Könyvtár közművelődési feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak         

                                            ellátásáról 

Napirend előadója: Fekete Gyula szerkesztő 

   

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a szerkesztő urat, akitől kérdezi, hogy kívánja-e 

szóban kiegészíteni a beszámolót. 

 

Fekete Gyula szerkesztő: Köszöni nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. Szeretné 

megköszönni Borsi Máriának és polgármester asszonynak az újság szerkesztési feladataihoz 

nyújtott segítségüket. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Tegnap a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen már 

tájékoztatta a képviselőket és abban egyeztek meg, hogy az idén nem fog naptárt tartalmazni a 

decemberi Mozaik újság. Azt az összeget 1.300.000 Ft-ot más célra fordítják. 

 

A képviselők javasolják az egyoldalas naptár biztosítását. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőkkel megbeszélte, hogy 

minden hónapban fényképes beszámolót fognak készítenek melyet 1-1 oldalon jelentetnek 

meg az újságban. 

 

Halupka Miklós képviselő: Az iskolát is fel kellene venni a kapcsolatot ez ügyben. 

 

Fekete Gyula szerkesztő: Az iskolából az elmúlt időszakban sok szép anyagot kaptak. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Természetesen felveszi a kapcsolatot intézményvezetővel, vagy 

a helyettesével. 

 

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

tájékoztató elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
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90/2022.(X.25.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a MOZAIK újság 

felelősszerkesztői feladat ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Képviselő-testület 2022. évben nem támogatja a lakosság részére a falinaptár 

biztosítását, ennek költségét – 1.300.000 Ft-ot – a más célra fordítja.  

 

 

V. Napirendi pont tárgya: Önkormányzati telkek eladási árának meghatározása 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Jelenleg 34 ingatlan van az önkormányzat tulajdonában. 

A Kőrösi utcában 1 olyan ingatlan van, ami nem beépíthető, csak akkor, ha a HÉSZ-t 

módosítják.  

Tegnap a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt 

tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 

 

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

tárgyalták a napirendi pontot és az előterjesztésben látható értékbecslő által tett értékek 

összegét soknak tartották. A bizottság tagjai javaslatot tettek arra, hogy az Arany János és 

Dózsa György úton lévő telkek eladási árát 2.400.000 Ft + Áfa összegben a Kőrösi és 

Rákóczi úton lévő telkek eladási árát 3.000.000 Ft+ Áfa összegben határozza meg, melyet 

javasol a képviselő-testületnek is elfogadásra. 

 

Képviselők részéről más javaslat nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2022.(X.25.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a Helyi Építési Szabályzat szerint 

beépítésre kijelölt építési telkeket a település minél nagyobb arányú beépítettsége 

érdekében értékesítésre kijelöli. 

A telkek eladási árát Arany János és Dózsa György úton lévő telkeknél bruttó 3.000.000 

Ft összegben a Kőrösi úton és a Rákóczi úton lévő telkeknél bruttó 3.810.000 Ft 

összegben határozza meg. 

Az ingatlanok megvásárlására beérkezett kérelmeket a Képviselő-testület önálló 

határozatban bírálja el. 

 

Határidő: határozat közzétételére- november 15. 

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

 

Polgármester elmondja, hogy tegnap a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen tárgyalták, 

hogy az idén nem kerül kiosztásra 100 darab 12.000 Ft összegű karácsonyi csomag, hanem az 

erre előirányzott 1.200.000 Ft összeget elkülönítették tűzifa vásárlásra. Vannak olyan 

háztartások, ahol nem megoldott a fával való fűtés, hanem csak gázzal és villannyal tudnak 

fűteni, ezért javasolja a pénzbeli támogatást részükre. Számításai szerint 1 m3 tűzifa 30.000 

Ft-ba kerül, ezért ezt az összeget biztosítanák települési támogatásként annak, aki fűtés 

korrekciót kér, természetesen gázszámla becsatolásával. 

 

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

javaslatot az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 60/2022.(VI.28.) 

számú határozatában megjelölt 100 darab ajándékcsomagot az idén nem biztosítja.  Ennek 

összegét a lakosság fűtési költségeinek támogatásra fordítja. Fűtési támogatásként – 

kérelemre-   a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2020.(IX.30.) önkormányzati 

rendeletben (Ör.)  meghatározott tüzelőanyag támogatást biztosít természetbeni 

támogatásként, illetve azoknak a kérelmezőknek, akiknek csak gázzal vagy villannyal van 

lehetősége fűteni, a támogatás rendkívüli települési támogatás biztosításával pénzben 

történik.  

A kérelmek az Ör. 4.§ (2) bekezdés ab) pont szerint polgármesteri hatáskörben kerülnek 

elbírálásra.   

 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2022.X.25.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

60/2022.(VI.28.) számú határozatában megjelölt 100 darab ajándékcsomagot az idén 

nem biztosítja.  Ennek összegét a lakosság fűtési költségeinek támogatásra fordítja. 

Fűtési támogatásként – kérelemre-   a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 

10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletben (Ör.)  meghatározott tüzelőanyag 

támogatást biztosít természetbeni támogatásként, illetve azoknak a kérelmezőknek, 

akiknek csak gázzal vagy villannyal van lehetősége fűteni, a támogatás rendkívüli 

települési támogatás biztosításával pénzben történik.  

A kérelmek az Ör. 4.§ (2) bekezdés ab) pont szerint polgármesteri hatáskörben kerülnek 

elbírálásra.   

 

 

 

Ezt követően a polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van-e bármilyen jellegű 

bejelentésük, amit szeretnének a képviselő-testület elé terjeszteni. 
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 Kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület a további kettő napirendi  pontot 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46.§ (2) bek. a) pontja 

alapján  zárt ülésen tárgyalja. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  

 

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                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                         jegyző                                    

 

 

 

 

   Bernát István Jánosné                                                           Polyák Csaba                                                                                                                                                                                                                               

      jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő 


