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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2023.február 21-én tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné                     polgármester 

                       Birinyi András                      alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter 

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba                        képviselők            

                       Kundra Erika                         jegyző                

                       Omelkáné Csernai Andrea    óvoda mb. intézményvezető 

                       Hermán Attila                       ált. iskola intézményvezető 

                       Szöllősi Aranka                    ált. iskola intézményvezető-helyettes 

                       Doricsák Ildikó                     szociális bizottság tagja 

 

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

intézményvezetőket 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 Bernát István Jánosné képviselőt és Birinyi András alpolgármestert 

javasolja, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra.  

 

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.) 2022 évi költségvetési rendelet módosítása 

                                  Előadó: Polgármester               

                              

                             3.) Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása 

                                  Előadó: Polgármester 

              

                4.) Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül   

                      helyezéséről 

                     Előadó: Polgármester 

 

                             5.) Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására 

                      Előadó: Polgármester 
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                              6.) Igazgatási szünet elrendelése 

                     Előadó: Polgármester 

 

                7.) Polgármester szabadság- ütemezésének jóváhagyása 

                     Előadó: Jegyző 

 

                             8.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde működését érintő döntések 

                     Előadó: Polgármester          

                           

                9.) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde- intézményvezetői álláshelyre beérkezett     

                     pályázat elbírálása 

                     Előadó: Polgármester 

                            

                           10.) Táborfalvai ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi ajánlat megvitatása 

                                  Előadó: Polgármester          

 

                          11.) Táborfalva településrendezési eszközeinek módosítására beérkezett  

                                  kérelmek elbírálása 

                                  Előadó: Polgármester          

 

                           12.) 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. 

 

Halupka Miklós képviselő: Érdeklődik, hogy mit tudnak tenni hosszútávon abban, hogy 

tízszeresére emelkedett a gázszámla. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Nem tudnak mit tenni ellene, még magasabb számlákra 

számíthatnak, október 1-ig van szerződésük az áram szolgáltatóval utána az áramért is 

magasabb díjat fognak fizetni. 

 

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

fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
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2/2023.(II.21.) 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: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása                                    

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 

megkéri elnök urat tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

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

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 2022. évi 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta az 1/2023. (II.22.) sz. Önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

 

 

III.Napirendi pont tárgya: Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság, valamint a Szociális bizottság 

közösen tárgyalta a napirendi pontot, megkéri elnök urakat tájékoztassák a képviselőket a 

bizottságok javaslatairól. 

 

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

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Nagy András képviselő: mint a Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendi pontot 

tárgyalta a bizottság és szintén javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket, hogy akinek egyéb javaslata, kérdése van a 

napirendi ponttal kapcsolatban az tegye meg.  
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Képviselők részéről további hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 

2023. évi költségvetési rendelet elfogadását. 

 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 2/2023. (II.22.) sz. önkormányzati rendeletét 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről. 

 

 

 

IV.Napirendi pont tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül   

                               helyezéséről 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság szintén tárgyalta a napirendi 

pontot, megkéri elnök urat tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

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

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

elfogadását. 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül megalkotta a 3/2023. (II.22.) sz. önkormányzati rendeletét az Egyes 

önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről. 

 

 

 

 

V.Napirendi pont tárgya: Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására 

                                         (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előző évekhez hasonlóan az idén is biztosítják a civil 

szervezetek pénzügyi támogatását, melyet pályázat benyújtásával vehetnek igénybe.  

A pályázat benyújtási határideje március 10. 11 óra, a pályázati keret 5.000.000 forint. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
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3/2023.( II.21.) H a t á r o z a t 

1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civilszervezetek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete szerint pályázatot ír ki a civil szervezetek pénzügyi támogatására.  

A pályázat benyújtási határideje: 2023.március 11. (péntek) 11 óra.  

Felelős: jegyző 

Határidő: a pályázat közzétételére: február 24. 

 

2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Közösségi 

Színtér keretében működő önszerveződő közösségek működésének támogatására az 

alábbi felhívást teszi közzé: 

 

Támogatási kérelem nyújtható be a Jókai Mór Közösségi Színtér keretében nem civil 

szervezetként működő önszerveződő közösségek részéről. 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás kérhető a közösség 2023. évi működésének 

biztosítására, programjaik megvalósítására. 

 

Támogatási igény a mellékelt Adatlapon nyújtható be, melyhez a következő 

mellékleteket kell csatolni: 

- Szervezetük 2023. évre vonatkozó munkaterve, költségvetése, ezen belül a kért 

támogatási összeg felhasználásának tervezete. 

- Szervezetük előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató. 

- Nyilatkozat annak vállalásáról, hogy szervezetük tevékenységéről lakossági 

tájékoztatást az önkormányzati lapban folyamatosan megjeleníti és részt vállal az 

önkormányzat vagy intézményei által szervezett közösségi rendezvények 

előkészítésében, lebonyolításában. 

 

Benyújtási határidő: 2023.március11 (péntek) 11 óra. 

A határidő jogvesztő, a határidő után beérkezett kérelem nem kerül befogadásra. 

A kérelmet a Képviselő- testület bírálja el március havi ülésén. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: a felhívás közzétételére február 23. 

 

 

 

VI.Napirendi pont tárgya: Igazgatási szünet elrendelése                                    

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: A Polgármesteri Hivatalban az idei évben az előterjesztésben 

szereplő időpontokban igazgatási szünetet rendelhet el a Képviselő-testület.  

 

Kéri a véleményeket, észrevételeket. 
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Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az igazgatási szünet elrendeléséről 

szóló határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

4/2023.( II.21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 20–25. 

között, valamint 2023. december 27-31. közötti időszak munkanapjaira a Polgármesteri 

Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. 

Határozat jogalapja: 2011.évi CXCIX.tv.232.§ (3) bekezdése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

 

VII.Napirendi pont tárgya: Polgármester szabadság- ütemezésének jóváhagyása 

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Kundra Erika jegyző 

 

Nagy Andrásné polgármester: Képviselő-testületnek kell az elmúlt évekhez hasonlóan a 

polgármester szabadság-ütemtervét jóváhagyni.  

 

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: 

 

5/2023.( II.21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi CXCIX.tv. 

225/C.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagy Andrásné polgármester 

2023. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

 

VIII.Napirendi pont tárgya: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde működését érintő döntések 

                                             (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztés az óvoda beíratásának időpontját, nyári zárva 

tartásának elrendelését, a bölcsődei beíratásnak az időpontját, illetve zárva tartásának 

időpontjait határozza meg. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta 

6/2023.( II.21.) H a t á r o z a t 

1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében a 2023/2024. nevelési évre 

történő óvodai beiratkozás időpontját és helyét az alábbiak szerint határozza meg: 

Időpontja: 2023.május 2 és május 3.    800- 1700 óráig  

Helye: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19. 

 

Határidő: beiratkozás idejének nyilvánosságra hozatalára 2023. március 21. 

Felelős: jegyző.  

 

2.) A Képviselő-testület az intézmény karbantartási feladatainak zavartalan ellátása érdekében 

a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde óvodájának nyári zárva tartásának időpontját 2023. 

augusztus 16 – szeptember 1 –ig, a téli zárásának időpontját 2023.december 21-től 

2024.január 6-ig határozza meg.  

Határidő: szülők értesítésesére azonnal  

Felelős: mb. intézményvezető 

 

3.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjébe a 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan a 

bölcsődébe történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

Időpontja: 2023. május 9. és május 10. 800- 1600 óráig  

Helye: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsőde 2381 Táborfalva, Kőrösi u. 78-

80. 

 

A bölcsőde felvételi rendjéről az intézményvezető bocsát ki tájékoztatót.  

Határidő: a beiratkozás nyilvánosságra hozatalára 2023. április 4. 

Felelős: mb. intézményvezető  

 

4.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsődéjében az alábbi napokra bölcsődei szünetet határoz 

meg:  

1) A Bölcsőde nyári zárva tartásának ideje: 2023. július 17. – július 31-ig és  

                                                                        2023. augusztus 16.- augusztus 31.-ig 

2)  A Bölcsőde téli zárva tartásának ideje: 2023.december 21-től 2024.január 6-ig 

3) A Bölcsődében a nevelés nélküli munkanap 2023. április 21.  

 

Határidő: szülők értesítésesére azonnal  

Felelős: mb. intézményvezető 
 

 

 

IX.Napirendi pont tárgya: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde- intézményvezetői álláshelyre    

                                           beérkezett pályázat elbírálása 

                                             (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
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Nagy Andrásné polgármester: Az intézményvezetői álláshelyre a meghatározott határidőre 

egy pályázat érkezett be, melyet Omelkáné Csernai Andrea nyújtott be. 

A pályázati anyagot szakmai bizottság véleményezte, megkéri a szakértői bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről. 

 

Halupka Miklós képviselő, mint a szakértői bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a 

pályázatot eredményesnek nyilvánította és javasolja Omelkáné Csernai Andreát 

intézményvezetőnek megbízni. 

 

Nagy Andrásné polgármester: A határozati javaslatban látható az intézményvezető illetménye, 

melyet javasol kiegészíteni bruttó 50.000 forint kereset kiegészítéssel azzal az indokkal, hogy 

az intézvényvezető az óvoda mellett bölcsődei feladatokat is ellátja.  

 

Képviselő-testület ellenszavazat nélkül támogatja a kereset kiegészítés biztosítását. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását az előbbiekben megszavazott kereset kiegészítéssel.  

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

 

7/2023.(II.21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény  (Kjt) 20/A§ (6) bekezdésében, a 20/B §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a 23. §-ában biztosított jogkörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény 67.§ (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel a Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői 

beosztására 2023. március 1-től 2028. július 31-ig terjedő időszakra megbízza 

Omelkáné Csernai Andreát   

 

 

aki határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezik a Napraforgó Óvoda és 

Bölcsődében.  

Az intézményvezetői pótlék összegét a pótlékalap 80 %-ában, azaz 146.160 Ft/hó összegben 

határozza meg.  

 

Képviselő-testület Omelkáné Csernai Andra illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

illetmény:                                                                                         

intézményvezetői pótlék:                                               

ágazati szakmai pótlék:                                                                  

önkormányzati keresetkiegészítés:                                  

munkáltató döntése alapján járó                                    

illetmény kiegészítés                                                                     

Összesen:                                                                    
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 Az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a 

Képviselő-testület, egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.  
 

 

 

X. Napirendi pont tárgya: Táborfalvai ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi ajánlat    

                                          megvitatása       

                                        (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Pénzügyi és Ügyrendi bizottság szintén tárgyalta a napirendi 

pontot, megkéri elnök urat tájékoztassa a képviselőket a bizottság javaslatáról. 

 

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

napirendi pontot tárgyalta a bizottság és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

8/2023.(II.21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett vételi szándékot 

megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő táborfalvai 

822/4 hrsz-ú Táborfalva, Arany J. u. 78. sz. alatti beépítetlen ingatlant értekesíti. 

Az ingatlan vételárát a 91/2022. (X.25.) határozat alapján bruttó 3.000 000 Ft értkében 

határozza meg. A vételár megfizetésének módja: egyösszegben a szerződés aláírásának 

napján.  

Az ingatlan lakóépülettel való beépítésére négyéves beépítési kötelezettséget határoz 

meg, mely időre elidegenítési tilalmat rendel el.  

Az adás-vétellel járó költségeket a vevő viseli. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 80/2021. (XI.30.) és a 106/2022. (XI.29.) 

határozatát visszavonja.  

 

Határidő: adás-vételi szerződés megkötésére 2023. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

XI. Napirendi pont tárgya: Táborfalva településrendezési eszközeinek módosítására  

                                             beérkezett kérelmek elbírálása                                              

                                        (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
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Nagy Andrásné polgármester: Tegnap a Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági ülésen a műszaki 

ügyintéző részletes tájékoztatást adott a képviselőknek a településrendezési terv 

módosításával kapcsolatos kérelmekről. 

Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyéb javaslatuk van azt tegyék meg. 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

9/2023.(II.21.) H a t á r o z a t 

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

Kispest (bez.) – Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi vasútvonal 

korszerűsítéséhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosítására irányuló 

eljárással összekapcsolva azzal egyként kezelve egyidejűleg megindítja az 

ingatlantulajdonosok részéről írásban beérkezett módosító kérelmekkel kapcsolatos 

eljárást. 

Az egyes kérelmek támogatásáról a Képviselő- testület a tervezői árajánlat, valamint a 

tervezői szakvélemény birtokában külön határozatban dönt. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges tervezői 

árajánlat beszerzésére, valamint a tervezővel kapcsolatos egyeztetés lefolytatására. 

 

Határidő: 2023.április 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

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

 

Halupka Miklós képviselő: mint a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a 

képviselő-testületet, hogy minden érintett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett 

a megadott határidőn belül. 

 

Nagy Andrásné polgármester tájékoztatást ad az alábbiakról: 

- Intézmények fűtés számlái októbertől január 31.közötti időszakban: 

Óvoda: 2.684.378 Ft 

Bölcsőde:254.000 Ft 

Gyermekjólét:227.000 Ft 

Sportöltöző:437.000 Ft 

Védőnői szolgálat:272.000 Ft 

Orvosi rendelő:151.000 Ft  

Művelődési ház:128.000 Ft 

Helyőrségi Művelődési Otthon:200.000 Ft. 
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-Sportegyesület pályázatot nyújtott be a sportpályák felújítására, és mivel önkormányzati 

tulajdonú terület ezért az egyesület részére tulajdonosi hozzájárulást adtak ki. 

 

- Szociális alapellátásra intézményvezetői pályázat újból kiírásra kerül. 

Volt érdeklődő, de a bérezés végett nem tudták elfogadni ajánlatát. 

 

-Könyvtári feladatok ellátására nem kötelező pályázatot kiírni, erre a feladatra önkormányzati 

intézménynél dolgozó, jelenleg gyesen lévő kolleganővel kívánják betölteni az állás helyet. 

 

- Ezt követően polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy előterjesztés nem 

került kiküldésre a képviselők részére, ezért arról most ad tájékoztatást. 

Kundra Erika Táborfalva Nagyközség jegyzőjének részére kitüntetés adományozás 

kezdeményezése tárgyában, melyet szó szerint felolvas a megjelenteknek.  

Az előterjesztés ismertetése után a jegyző megköszöni a kitüntetés adományozására való 

felterjesztést. Ebben az évben még segíti a képviselő-testület munkáját, jövő évtől nyugdíjas 

éveit kívánja megkezdeni. Örül, hogy ennyi éven át tudta segíteni a település munkáját. 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

10/2023.(II. 21.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve Kundra Erika 40 

éves közigazgatási, majd jegyzői munkásságát javasolja, hogy részére a Képviselő-testület 

kezdeményezze 2023-ban a címzetes főjegyzői címhez hasonló kitüntetés adományozását. 

Felhatalmazza Táborfalva Nagyközség Polgármesterét, hogy a Pest Vármegyei 

Kormányhivatallal, valamint a Belügyminisztériummal tárgyalásokat folytasson annak 

érdekében, hogy a Képviselő- testületnek legyen lehetősége Kundra Erika Jegyző Asszonyt– 

elismerve 40 éves közigazgatási, majd jegyzői munkásságát – kitüntetés adományozására 

felterjeszteni.  

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

Ezt követően Hermán Attila iskolaigazgató köszönetét fejezi ki a színvonalas új évet nyitó 

gála műsor megszervezéséért, majd tájékoztatja a képviselőket a következő tanévet érintő 

problémákról, illetve az iskola tervezett jövőképéről.  

-Elsőként a humánerőforrásban tapasztalt problémákat vázolja fel, a gyereklétszámmal nincs 

baj viszont a pedagógus hiánnyal küzdenek folyamatosan. Jelenleg a 17 pedagógus közül 8 

máshonnan jár be napiszinten ingázik a településre. Közülük 3 pedagógus jelezte, hogy 

felmond a következő tanévtől a magas üzemanyag árak végett, amennyiben nem tud a 

fenntartó magasabb útiköltség támogatást biztosítani. A havi bérükből 30-50.000 forintot kell 

biztosítaniuk a bejáráshoz. 
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 - Az épület állag megóvására ígéretet kapott, de csak a balesetre veszélyes állapotok 

megszüntetésére. Azonnali segítségre nem számíthatnak. A nyár végén 2 kéményt baleset 

veszélyessé nyilvánított a tankerület szakembere, melyek javítása 937.000 Ft lenne. 

-További problémájuk, hogy a villanybojlert a jelenlegi áramkörre nem köti be a 

villanyszerelő, felelősséget nem vállal érte. Az új vezeték kiépítésének szintén költsége van 

több százezer forint.  

-Az utóbbi idők esőzésekor az épület több helyen beázott, az eseményt jelezte a fenntartó felé 

a biztosító nem fizet mert határérték alatti a beázás. 

Az állag megóvás meg fog oldódni, viszont a humán erőforrással problémák fognak fellépni. 

 

Az intézmény vezető kéri a képviselő-testület segítségét a problémák megoldása ügyében. 

 

A képviselők rövid vitát folytattak a felmerülő problémákkal kapcsolatban. 

 

Polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület nem zárkózik el a támogatástól, de 

javasolja, hogy előtte folytassanak egyeztető tárgyalásokat a fenntartóval. 

 

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

bezárta. 

 

                                                                 Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

   Bernát István Jánosné                                                        Birinyi András                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


