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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.november 2-án tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András                 képviselők            

                        Kundra Erika                jegyző                

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő 

tagjainak száma 6 fő. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Eszter és Halupka Miklós képviselőt javasolja, melyet a 

Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontra.  

 

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

 

 

N a p i r e n d: 1.) Kommunális eszközök beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok  

                             megvitatása 

                             Előadó: Polgármester 

                        2.) Hmiró Ferencné intézményvezetői megbízásának módosítása 

                             Előadó: Polgármester 

                            

 

I.Napirendi pont tárgya: Kommunális eszközök beszerzési eljárásra beérkezett    

                        ajánlatok megvitatása 

                                      (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Képviselő-testület előtt ismert, hogy a Kommunáliseszközök 

beszerzésére benyújtott pályázatuk nyertes lett, és bruttó 14.513.560 Ft összegben 

vásárolhatnak eszközöket. Az összeg magába foglalja a projekt menedzsment költségét is 

353.060 forintot. A beszerzési eljárás keretében három árajánlatot kértek, mind három 
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érvényes ajánlatot tett. A legkedvezőbb ajánlatot az AUDITKER Kft adta nettó 12.326.200 

Ft+ Áfa összegben, ami bruttóban 15.654.274 Ft. A kettőnek a különbsége 1.140.714 Ft plusz 

a projekt menedzsment összegének költsége, ezáltal összesen 1.493.774 forintot kell az 

önkormányzatnak finanszírozni ahhoz, hogy a jelenlegi árak szerint betudják szerezni a 

traktort és a hozzátartozó eszközöket. 

 

A képviselőknek abban kell először döntést hozniuk, hogy az önkormányzat saját költségből 

finanszírozza-e az önrészt vagyis az 1.493.774 forintot. Kéri az alábbi határozati javaslat 

elfogadását, mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kommunális 

eszközök megrendelése az MFP-KOEB/2021  pályázatban megjelölt gépek megvásárlása 

érdekében 1.493.774 forint önrészt az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.  

 

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

 

74/2021.(XI.02.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Kommunális eszközök megrendelése az MFP-KOEB/2021 „ pályázatban megjelölt 

gépek megvásárlása érdekében 1.493.774 forint önrészt az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

Majd ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kommunális eszközök beszerzésére 

beérkezett ajánlat elfogadását, mely szerint: 

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

eszközök megrendelése az MFP-KOEB/2021 pályázati forrásból megvalósítandó, Táborfalva 

település közterületeinek karbantartását szolgáló gépek beszerzése” tárgyú egyszerű 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes 

ajánlattevőnek a AUDITKER Kft (6000. Kecskemét, Belsőnyír 150.) hirdeti ki. 

Képviselő-testület felkéri Nagy Andrásné polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az 

ajánlatban foglalt feltételekkel és 12.326.200 Ft + ÁFA ajánlati árral a megbízási szerződést 

megkösse. 

 

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

 

75/2021.(XI.02.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kommunális eszközök megrendelése az MFP-KOEB/2021 pályázati forrásból 

megvalósítandó, Táborfalva település közterületeinek karbantartását szolgáló gépek 

beszerzése” tárgyú egyszerű közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek a AUDITKER Kft (6000. Kecskemét, 

Belsőnyír 150.) hirdeti ki. 

Képviselő-testület felkéri Nagy Andrásné polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 

az ajánlatban foglalt feltételekkel és 12.326.200 Ft + ÁFA ajánlati árral a megbízási 

szerződést megkösse. 
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II.Napirendi pont tárgya: Hmiró Ferencné intézményvezetői megbízásának módosítása 

                                   

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

Nagy Andrásné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai napon érkezett 

hiánypótlás Hmiró Ferencné megbízásával kapcsolatban, mely szerint a megbízásának lejárata 

június 30-ról július 1 -re módosul.  

 

Kundra Erika jegyző: A köznevelési törvény alapján szükséges a módosítást elvégezni azzal, 

hogy a megbízás megszűnése nem 2022. június 30, hanem 2022. július 1. 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a módosítás elfogadását az alábbiak szerint: 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021.(IX.21.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó Óvoda 

és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására-a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999.évi XXXIII törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kor. rendelet 24.§ (1) 

bekezdése értelmében- megbízást ad Hmiró Ferencné részére 2021.október 16 naptól 

2022.július 1. napig terjedő időtartamra. 

A határozat további részét változatlan formában érvényben hagyja. 

 

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

75/2021.(XI.02.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021.(IX.21.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Táborfalvai Napraforgó 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására-a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999.évi XXXIII törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kor. 

rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében- megbízást ad Hmiró Ferencné részére 

2021.október 16 naptól 2022.július 1. napig terjedő időtartamra. 

 

A határozat további részét változatlan formában érvényben hagyja. 

 

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

testületi ülést bezárta. 

 

                                                                 Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

      Kiss Eszter                                                                       Halupka Miklós                                                                                                                                                                                

      jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


