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J e g y z ő k ö n y v 
              
 

                     Készült Táborfalva Község Önkormányzat Képviselő testületének 

                                    2012.december 18-án tartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Tóth Bertalan                      polgármester 

                       Birinyi András                    alpolgármester                      

                       Antal János 

                       Halupka Miklós  

                       Nagy András 

                       Szagri László 

                       Torma Imre                          képviselők 

                       Kundra Erika                       jegyző      

                       

 

 

Tóth Bertalan polgármester: Köszönti a megjelenteket az év utolsó testületi ülésén,  

 

 megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes mind a 6 fő képviselő jelen van. 

 

 Jegyzőkönyv hitelesítőnek Antal János és Birinyi András képviselőket javasolja. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontra az írásban megküldött meghívó alapján. 

 

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

 

N a p i r e n d: 1./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelet 

                               megalkotása 

                               Előadó: Polgármester 

 

                          2./ Hulladékgazdálkodási díj 2013.évi mértékének meghatározása 

                              ( szóbeli előterjesztés) 

                               Előadó: Polgármester  

                          

                          3./ ,,Esély,, Szociális Szolgálat társulásban működtetéséről szóló 

                                  Megállapodás módosítása 

                               Előadó: Polgármester  

                          

                          4./ Szándéknyilatkozat önkormányzati társulás folytatásáról 

                               Előadó: Polgármester  

 

                           5./ E g y e b e k  



2 

 

 

I. Napirendi pont tárgya: Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelet 

                                         megalkotása 

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester  

 

Tóth Bertalan polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalta 

és azt a módosító javaslatot tette, hogy a rendelet szövegében az 1.§(2) bekezdés e) pontját 

töröljék úgy, hogy a benne foglalt szövegrésszel bővítsék ki a d) pontot. 

 

Kéri a képviselők hozzászólásait a rendelettel kapcsolatban. 

 

Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a Szociális célú tűzifa támogatás helyi 

szabályozásáról szóló rendelet elfogadását a módosító javaslattal együtt. 

                                          

 Táborfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúan 

- megalkotta a 14/2012.(XII.19.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa 

támogatás helyi szabályozásáról. 
 

 

 

II. Napirendi pont tárgya: Hulladékgazdálkodási díj 2013.évi mértékének meghatározása 

                                      ( szóbeli előterjesztés) 

 

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester  

 

Tóth Bertalan polgármester: Szintén tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság és hosszas 

vita után 3 igen 1 nem szavazattal a 15 %-os emelést javasol a képviselő-testületnek 

elfogadásra. 

A bizottsági ülésen minden képviselő részt vett és a bizottság tagjaival közösen tárgyalták a 

napirendi pontot mindezek ellenére kérdezi, hogy van-e újabb javaslat a 15 %-os emeléssel 

kapcsolatban. 

 

A képviselők részéről további észrevétel nem volt. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel a Hulladékgazdálkodási díj 2013.évi mértékének 15 %-os 

emelésének elfogadását. 

 

 

 Táborfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 3 nem szavazattal 

megalkotta a 15/2012.(XII.19.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított 10/2003(V.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
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III. Napirendi pont tárgya:,,Esély,, Szociális Szolgálat társulásban működtetéséről szóló 

                                           Megállapodás módosítása 

 

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester  

 

Tóth Bertalan polgármester: A Megállapodás jelenleg hatályos szövege nem tartalmazza azt a 

jogszabályi előírást, hogy mely település rendelkezik rendeletalkotási kötelezettséggel a 

szociális ellátások és díjak szabályozása terén. Ezért szükséges a Megállapodást kiegészíteni 

azzal, hogy rendeletalkotási kötelezettsége Örkény városnak van. 

 

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a Megállapodás módosításának elfogadását. 

 

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

 

82/2012.( XII.18.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Község önkormányzata az '' Esély ,, Szociális Szolgálat működtetéséről szóló 

Megállapodás módosítását jóváhagyja. 

 

 

 

 

IV. Napirendi pont tárgya: Szándéknyilatkozat önkormányzati társulás folytatásáról 

Napirend előadója: Tóth Bertalan polgármester  

 

 

Tóth Bertalan polgármester: Már előző ülésen tájékoztatást adott a Kistérségi Társulás jövő 

évi működéséről. A munkaszervezet január 1-től megszűnik, a feladatok ellátására 1 főt jelölt 

ki a dabasi önkormányzat. 

Az 1 fő foglalkoztatása szükséges ahhoz, hogy a kötelezettségeiknek az elkövetkezendőkben 

eleget tudjanak tenni. 

 

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a Szándéknyilatkozat elfogadását az 

önkormányzati társulás folytatásáról 

 

 

83/2012.( XII.18.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

szándéknyilatkozatát fejezi ki a Dabasi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak 

jogutódjaként létrejövő Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozására, 2013.január 1. 

határnappal. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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