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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2021.december 14-én tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter                    

                       Nagy András                

                       Polyák Csaba                képviselők            

                       Kundra Erika                 jegyző                

  

 

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

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő van jelen. Bernát István Jánosné képviselő 

jelezte távol maradásának okát. 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 pontra.  

 

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

 

 

N a p i r e n d: 1.) Ingatlan vásárlásra érkezett kérelem megvitatása  

                              Előadó: Polgármester 

 

 

I.Napirendi pont tárgya: Ingatlan vásárlásra érkezett kérelem megvitatása  

                                      (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy kettő önkormányzati 

ingatlanra érkezett vételi szándék. A felkínált vételi ár megegyezik a jelenlegi eladási árral. 

 

Birinyi András alpolgármester: Kérdezi, hogy a vételi szándékát benyújtó csak a telkek 

megvásárlását akarja vagy a beépítési kötelezettséget is vállalja. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Vételi szándékban azt nyilatkozta, hogy a 4 éves beépítési 

kötelezettségtől tekintsenek el. 
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Kundra Erika jegyző:4 éven belül nem szeretné beépíteni, de a későbbiekben tervezi a telkek 

beépítését. 

 

Polyák Csaba képviselő: Az árral egyetért, de a beépítési kötelezettség felmentésével nem. 

 

Halupka Miklós képviselő: Egyetért képviselő úr véleményével. 

 

Nagy András képviselő: Javasolja, hogy az ingatlanok értékesítési árát vizsgálják felül, a 

beépítési kötelezettség eltekintését nem javasolja.  

 

Nagy Andrásné polgármester: Javasolja, hogy amíg nem vizsgálják felül az eladási árakat 

addig függesszék fel az önkormányzati telkek eladását egy időre. 

 

Polyák Csaba képviselő: Egyetért a javaslattal. 

 

Halupka Miklós képviselő: Már az előző telkek eladásánál is javasolta a felülvizsgálatot. 

 

A képviselők rövid vitát folytatva úgy döntöttek, hogy addig nem tárgyalják a beérkezett 

kérelmet, és új kérelmet nem fogadnak be, míg a felül nem vizsgálják a telkek eladási árát. 

 

Polgármester kéri azok szavazatát, akik a javaslattal egyetértenek mely szerint: 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő telkek vásárlására beérkezett vételi szándékot nem tárgyalja addig, amíg   

a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő üresen álló építési telkek eladási árát 

felül nem vizsgálja. A felülvizsgálatról tájékoztatja a kérelmezőt. Képviselő-testület az 

önkormányzati telkek értékesítése esetében a 4 éves beépítési kötelezettség vállalását 

továbbra is fenntartja.  

 

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

 

87/2021. (XII.14.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő telkek vásárlására beérkezett vételi szándékot nem tárgyalja addig, amíg   a 

képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő üresen álló építési telkek eladási árát 

felül nem vizsgálja. A felülvizsgálatról tájékoztatja a kérelmezőt. Képviselő-testület az 

önkormányzati telkek értékesítése esetében a 4 éves beépítési kötelezettség vállalását 

továbbra is fenntartja.  

 

 

Ezt követően a polgármester és alpolgármester tájékoztatást adott a képviselő-testületnek a 

Platthy József lovas szobor felállításának pályázati lehetőségéről. 

A szobor elkészítésére és annak felállítására a rendelkezésre álló támogatási forrás bruttó 15 

millió forint, melyre az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat előkészítés alatt áll. 

A képviselők megbeszélést folytattak a szobor elhelyezésének szóba jöhető helyeiről. 
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Nagy András képviselő: Jelzi, hogy a Határbüfé környékén rengeteg a szemét, valami 

megoldást kellene találni annak megszüntetésére. 

 

Kundra Erika jegyző: Egy előző hulladéklerakás ügyben már felszólították a tulajdonost, aki 

ígérte, hogy körbe keríti a területet a szemétlerakás megszüntetése végett. Sajnos nem 

teljesítette ígéretét. Az esetet a környezetvédelmi hatóság felé tudják jelezni, aki felszólítja és 

kötelezi a tulajdonost a szemét megszüntetésére. 

 

 

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

testületi ülést bezárta. 

 

                                                                 Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

  

 

        Halupka Miklós                                                               Birinyi András                                                                                                                 

         jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


