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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022. június 16-án tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba                 képviselők            

                       Kundra Erika                 jegyző                

                       Háfra László                  műszaki ügyintéző 

 

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

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van, Kiss Eszter képviselő jelezte 

távol maradásának okát, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 fő. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Csaba és Nagy András 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.)Külterületi utak fejlesztésére támogatási előleg igénylésének    

                            benyújtása 

                            Előadó: Polgármester                           

                         

                                       2.) Döntés az útfelújításra kapott állami támogatás felhasználásáról 

                                 Előadó: Polgármester                                      

 

                                      3.) Temető ravatalozó felújításának műszaki ellenőri feladatok   

                                            ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása 

                                 Előadó: Polgármester                                      

 

 

                                                  

I.Napirendi pont tárgya: Külterületi utak fejlesztésére támogatási előleg   

                      igénylésének benyújtása 

                                     (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 
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Nagy Andrásné polgármester: Sikeresen pályáztak a külterületi utak fejlesztésére és 

210.685.746 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak. A projekt megvalósításához 

15.501.747 Ft önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. 

 

Halupka Miklós képviselő: Az utófinanszírozástól fél a jelenlegi gazdasági helyzet végett. 

 

Nagy Andrásné polgármester: Dönthet a testület a pályázat visszavonása mellett is. 

Kéri a véleményeket. 

 

Háfra László műszaki ügyintéző: Az eljárási folyamatok elég hosszú időbe telnek, az előleg 

lehívása után kezdődik a közbeszerző, kivitelezők, műszaki ellenőr, projekt menedzser 

kiválasztása. Véleménye szerint a kivitelezés jövő tavaszra tud majd elkezdődni.  

 

Kundra Erika jegyző: Az előterjesztésben látható, hogy az önrész mellett előleg igényléséről 

is dönt a testület. Az előleg mértéke a támogatási összeg 50%-a.  Utófinanszírozás esetében 

minden esetben felhívják a pályázó figyelmét, hogy utófinanszírozott a beruházás és 

egyeztetéseket követően a fizetési feltételeket is meghatározzák. A 2023. évi költségvetést 

úgy tervezik, hogy az előleg fennmaradó részét biztosítani tudják. A jelenlegi költségvetési 

adatokat ismerve nem gondolja, hogy probléma adódik a beruházás megvalósításával.   

 

Halupka Miklós képviselő: Nem a pályázat visszaadására gondolt, bízik a szerencsés 

kivitelezéshez. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

 

53/2022.(VI.16.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 

számú pályázat keretében úgy dönt, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal 

arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésben 

elkülöníti.  

 

A projekt címe: Külterületi utak fejlesztése Táborfalván 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei (hrsz.): 

1. 2381 Táborfalva, 072/1 hrsz. 

2. 2381 Táborfalva, 0206 hrsz. 

3. 2381 Táborfalva, 0144 hrsz. 

 

A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 

A felhívás megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése 

A projekt összes költsége: 226 187 493,- Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 221 774 474,- Ft 
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A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 15 501 747,- Ft, 

melynek forrása: önkormányzat 2022. évi költségvetése 

A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási 

kérelemben foglaltakkal megegyezően: 210 685 746,- Ft  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási előleg igénylés 

benyújtására. 

 

 

 

II.Napirendi pont tárgya: Döntés az útfelújításra kapott állami támogatás felhasználásáról 

                                       (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: Az előterjesztésben látható, hogy az államtól útfelújításra 

kapott 40.000.000 Ft támogatásból a Kőrösi út mindkét szakaszát a Kossuth L. utca és Zrínyi 

Miklós utca közötti, valamint a Petőfi utca és Arany J. út közötti szakasz felújítását kívánják 

megvalósítani. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

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

 

54/2022.(VI.16.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi 

önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022.(III.28.) Korm. határozatban foglalt 

támogatási összeget az önkormányzat tulajdonában lévő Kőrösi út teljes hosszának 

felújítására fordítja.  

 

 

III.Napirendi pont tárgya: Temető ravatalozó felújításának műszaki ellenőri feladatok   

                                           ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása 

                                          (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A temető ravatalozó felújításának műszaki ellenőri feladatok   

ellátására kiírt beszerzési eljárásra 3 érvényes ajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó 

Vízer Pál egyéni vállalkozó 425.927 Ft + áfa összegben. 

 

 

Polgármester szavazásra teszi fel a legkedvezőbb árajánlatot tevő elfogadását mely szerint: 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

kiírt MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése alprogram 
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keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető ravatalozójának felújítása 90 

férőhelyes urnafal hozzáépítése” tárgyú értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek 

minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

árajánlatot benyújtó Vízer Pál EV. (6000.Kecskemét, Kullai köz 59/A) nettó 425.927 Ft+ ÁFA 

azaz négyszázhuszonötezer-kilencszázhuszonhét forint + ÁFA, ajánlatát elfogadja és az 

ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

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

 

55/2022.(VI.16.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírt MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 

alprogram keretében megvalósítandó a ,,Táborfalva nagyközségi temető 

ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése” tárgyú értékhatár alatti 

beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Vízer Pál EV. 

(6000.Kecskemét, Kullai köz 59/A) nettó 425.927 Ft+ ÁFA azaz négyszázhuszonötezer-

kilencszázhuszonhét forint + ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel szerződést 

köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

 

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

rendkívüli testületi ülést bezárta. 

 

                                                                 Kmft 

    

     Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

      polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

      Polyák Csaba                                                                    Nagy András                                                                                                                                                                                                                                          

      jkv. hitelesítő                                                                   jkv. hitelesítő 


