
 1  

 

 

 
  

 

 

                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.augusztus 24-én tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba               képviselők 

                       Kundra Erika                jegyző                

                       Hmiró Ferencné 

                       Bábel Zoltánné            óvoda-bölcsőde intézményvezető 

 

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

volt és jelenlegi intézményvezetőket.  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 

mind a 6 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Csaba és Halupka Miklós képviselőt javasolja, melyet a 

Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

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

azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi pontként az óvoda és bölcsőde szakmai 

programjának módosítását tárgyalják. 

 

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta. 

 

 

N a p i r e n d: 1.) Szociális tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtása 

                             Előadó: Polgármester 

                            

                                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2020/2021-es nevelési évben  

                                              végzett tevékenységéről, a 2021/2022 -es nevelési év indulásáról. 

                                              Óvodai csoportszámok meghatározása a 2021/2022-es nevelési  

                                              évre. 

                              Előadó: Polgármester 

 

                       3.) Táborfalva Napraforgó Óvodában létszámbővítés 

                             Előadó: Polgármester 
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                              4.) Táborfalva Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Szakmai Program  

                                     módosítása 

                    Előadó: Polgármester 

 
   

 

 

I.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 238 m3 fa 

igénylésére jogosultak és bruttó 302.260 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: 

 

46/2021.( VIII.24.) 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 238.000 Ft + áfa azaz 

kettőszázharmincnyolcezer forint + áfa önrészt, azaz bruttó 302.260 Ft önrészt, valamint 

a tűzifa szállításának a költségeit biztosítja a Táborfalva Nagyközség 

Önkormányzatának 2021.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. 

 

 

 

II. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2020/2021-es nevelési évben  

                                         végzett tevékenységéről, a 2021/2022 -es nevelési év indulásáról. 

                                         Óvodai csoportszámok meghatározása a 2021/2022-es nevelési  

                                                  évre 

                                          (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Kéri a képviselőket amennyiben kérdésük van a beszámolóval, 

illetve az óvodai csoportszámok meghatározásával kapcsolatban akkor azt tegyék meg. 



 3  

 

 

 
  

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén a szavazásra teszi fel a Napraforgó Óvoda 

2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év indulásáról 

szóló beszámolót, illetve a 2021/2022 nevelési évre óvodai csoportszámok meghatározásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadják. 

 

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

 
 

47/2021.(VIII.24.) H a t á r o z a t 

1.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda 

2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év 

indulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2.) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló 

Táborfalvai Napraforgó Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indítható csoportok 

számát- figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv.4. számú 

mellékletében foglaltakra- öt csoportban határozza meg. 

 

Táborfalvai Napraforgó Óvodában a 2021/2022. 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. 

 

 

 

 

III. Napirendi pont tárgya: Táborfalva Napraforgó Óvodában létszámbővítés 

                                        (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Ismert a képviselők előtt, hogy létszám hiánnyal küszködik az 

óvoda, ezért az intézményvezető azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy 1 

fő pedagógusasszisztensi állás helyet biztosítsanak az óvodában. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

48/2021.(VIII.24.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló 

Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményben 2021.szeptember 1-től 1 fő 

pedagógiaiasszisztensi állás helyet biztosít 2021. december 31-ig. 

Az álláshelybővítéssel járó költségeket az önkormányzat költségvetésében biztosítja.  
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IV. Napirendi pont tárgya: Táborfalva Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Szakmai Program  

                                             módosítása 

                                            (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy a Magyar Bölcsődék 

Egyesülete szak véleményezte a bölcsőde szakmai programját, és annak kiegészítését és 

pontosítását írta elő.  

A hiánypótlásnak eleget téve a módosítások megtörténtek, melyek az előterjesztésben 

láthatóak. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását.                      

                                                           

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

 

49/2021.(VIII.24.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde-Bölcsőde Szakmai Programjának 

módosítására vonatkozó előterjesztést. A program módosítását és az alapján az 

egységes Szakmai Programot jóváhagyja. 

 
 

Napirendeken kívül tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola igazgatója kereste meg a múlt 

héten azzal a kéréssel, hogy amennyiben lehetőségük van rá akkor a Révfülöpre kihelyezett 

tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet útiköltségének támogatására 120.000 Ft támogatást 

biztosítson a képviselő-testület részükre. Igazgató úrral közölte, hogy írásban nyújtsa be 

kérelmét, a kérelem megérkezett a kért támogatási összeg 50.000 Ft. 

 

Kéri a képviselők véleményét, hogy kívánják-e támogatni a kérelmet, ha igen akkor mekkora 

összeggel. 

Az utazáshoz a sportegyesület buszát vették igénybe. 

 

Nagy András képviselő: Nem támogatja a kérelmet. 

 

Birinyi András alpolgármester: A busz költségét javasolja támogatni. 

 

Kiss Eszter képviselő: Javasolja a kért összeg biztosítását. 

 

Polyák Csaba képviselő: Javasolja a kért összeget, de úgy gondolja előbb is jelezhették volna. 

 

Halupka Miklós képviselő: Valóban jelezhették volna előbb, javasolja a kért összeget. 

 

Bernát István Jánosné képviselő: Nem kirándulásról van szó, hanem egy kihelyezett 

nevelőtestületi értekezletről, javasolja a támogatást. Korábban kellett volna jelezniük. 
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A képviselők javaslatait meghallgatva szavazásra teszi fel a támogatási kérelem elfogadást 

mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Csurgay 

Franciska Általános Iskola részére a Révfülöpre kihelyezett tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet útiköltségének támogatására 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő 

céljellegű támogatást biztosít. 
 

A Képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2021.(VIII.24.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Csurgay 

Franciska Általános Iskola részére a Révfülöpre kihelyezett tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet útiköltségének támogatására 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem 

térítendő céljellegű támogatást biztosít. 
 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli 

testületi ülést bezárta. 

 

 

 

                                                                 Kmft 

    

 

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

       

      Polyák Csaba                                                                  Halupka Miklós                                                                                                                                                                                                                                          

      jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


