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                                                          J e g y z ő k ö n y v   

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022.december 13-án 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   

                       

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 5 fő jelen van, Polyák Csaba képviselő nem 

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

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Birinyi András alpolgármestert és Bernát István Jánosné 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.)Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának  

                                módosítása  

                                Előadó: Polgármester 

 

                           2.) Közvilágítás költségcsökkenésével kapcsolatos tájékoztató 

                                Előadó: Polgármester 

 

 

I.Napirendi pont tárgya: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

                                        megállapodásának módosítása  

 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A mellékelt társulási megállapodás tervezetben látható, hogy 

mely módosítások tették szükségessé a megállapodás módosítását. 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

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

 

107/2022.(XII.13.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az Ország Közepe Többcélú 

Kistérségi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodását a 

melléklet szerint elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

 

II.Napirendi pont tárgya: Közvilágítás költségcsökkenésével kapcsolatos tájékoztató 

Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A közvilágításkorszerűsítése ügyében már folytattak 

tárgyalásokat, mely ismert a képviselő-testület előtt. A lehetőségeket felülvizsgálva az mellett 

döntöttek, hogy a rendszer korszerűsítését valósítsák meg. Azóta egyeztetéseket folytattak az 

MVM közvilágítási referensével, aki szintén a teljes korszerűsítést javasolta. 

Lehetőség van a rendszer változtatására a lámpatestek csökkentésére, illetve bővítésére, de 

erről szükség lesz készíteni egy közvilágításkorszerűsítési tervet.   

A képviselő-testületnek arról kell döntést hoznia, hogy beszerzési eljárást írjanak ki a 

közvilágításkorszerűsítésének a terveztetésére, mely kalkulált költsége 1,5-2 M forint. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, azaz a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására és a szerződés megkötésére a polgármestert 

hatalmazza fel. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a közvilágítás beszerzési 

eljárás megindításának elfogadását az alábbiak szerint: 

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

közvilágítás korszerűsítésének előkészítése érdekében a közvilágítás korszerűsítés tervezési 

feladatainak ellátására beszerzési eljárást indít. 

A Képviselő-testület a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és a szerződés 

megkötésére a polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy döntéséről a képviselő-testületet 

soron következő ülésen tájékoztatja.  

 

 

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

 

108/2022.(XII.13.) H a t á r o z a t 

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

közvilágítás korszerűsítésének előkészítése érdekében a közvilágítás korszerűsítés 

tervezési feladatainak ellátására beszerzési eljárást indít. 

A Képviselő-testület a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és a szerződés 

megkötésére a polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy döntéséről a képviselő-testületet 

soron következő ülésen tájékoztatja.  
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 Közben Polyák Csaba képviselő megérkezett az ülésre ezáltal a képviselők száma 6 fő. 

 

Napirendi pontok lezárását követően Birinyi András alpolgármester tájékoztatást ad a Daköv 

Kft közgyűlésen tárgyaltakról. 

 

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

testületi ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

                                                      Kmft 

    

       Nagy Andrásné                                                                 Kundra Erika 

        polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

        Birinyi András                                                            Bernát István Jánosné                                                                                                                                                                                                                                      

        jkv. hitelesítő                                                                  jkv. hitelesítő 


