
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2006. 11. 28.-án megtartott üléséről.

Jelen vannak a képviselőtestület  tagjai  közül:  Kerek József polgármester,  Asztalos József, 
Bezzeg János, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Dr. Dajkó Péter, Ignácz Tibor, Váczy Lajos 
képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre körjegyző

Kerek József polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mellyel a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett.

N a p i r e n d

1.) Az önkormányzat programjának ismertetése
Előadó: Kerek József polgármester, települési képviselők
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Kerek József  ismerteti,  hogy az összeállított  anyag a választáson indult négy polgármester 
jelölt  programjának  metszetét  tartalmazza.  Végezetül  az  azonosságokból  állította  össze  a 
ciklus  programot,  kiegészítve  saját  javaslataival.  Van-e  hozzászólás,  javaslat,  kiegészítés? 
Végigmenjenek-e pontonként az előterjesztésen?
Asztalos József nem szükséges.
Bezzeg János szerint ameddig nincs rendben az önkormányzat gazdálkodása, nem érdemes 
ilyen programmal foglalkozni, előbb az alapokat kell rendbe tenni.
Bori Kálmánné szerint jó a program, mert a fejlesztéseket tartalmazza.
Kerek József emlékezteti Bezzeg Urat, hogy minden jelölt megkapott minden információt az 
önkormányzat költségvetésére, gazdasági helyzetére vonatkozóan.
Bezzeg János szerint  nem a pályázatokon  való  részvétel  az  elsődleges,  a  gazdaságot  kell 
rendbe tenni. A pályázati önrész előteremtése tönkre teheti a falut, erre nagyon vigyázni kell.
Csathó  Zoltán szerint  önerő  nélkül  is  lehet  majd  pályázni.  S  épp  azért  kell  elfogadott 
programnak lennie, hogy ha megnyílnak a lehetőségek, előre legyenek meg az elképzelések, 
hogy mire pályázzanak.
Bezzeg János szerint nincs önerő nélküli pályázat, a saját gazdaságra kell építeni.
Kerek József szerint  politikai  ígéret  van a kis települések helyzetbe  hozására,  lehetőségek 
lesznek a fejlesztésre, de ehhez program kell.
Asztalos József véleménye szerint túl nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a programnak. 
Ezen lehet majd változtatni is. Ettől rendbe lehet tenni a gazdasági helyzetet, a kettő nem zárja 
ki egymást.
Váczy Lajos kiemelten fontosnak tartja a pályázást, de a költségvetés rendbetételét is. Fel kell 
mérni az önkormányzat helyzetét. Két éven belül stabil költségvetést kialakítani. Az Európai 
Uniós pénzekből profitálni.
Kerek  József emlékeztet  rá,  hogy  1999-ben  az  Excellence   Rt-vel  átvilágítatták  az 
önkormányzati  intézményeket, kifejezetten azért, hogy tegyenek javaslatot ésszerűsítésekre, 
költségmegtakarításra.  Sajnos nem tudtak tényleges megtakarítást eredményező javaslatokat 
tenni. 
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A vizsgálat  pénzbe  került,  de a  lényeg  azon volt,  hogy egy külső szakértő  cég  mondjon 
véleményt. Most ezt a vizsgálatot nem javasolja. Ha lenne javaslat az a további társulásokra 
ösztönözne, ezt magunktól is tudjuk, de ezt politikailag fel kell vállalni.
Váczy Lajos közli,  hogy ismeri  az Excellence anyagát,  többször is  elolvasta  már,  Ő saját 
magunk  által  elvégzett  átvilágításra  gondol.  Konkrét  javaslata  a  gazdasági  programmal 
kapcsolatban, hogy kerüljön bele "a régi iskola helyzetét minél hamarabb felül kell vizsgálni".
(Váczy Lajos javaslatával a testület egyhangúlat egyetértett.)
Gulyás Imre felhívja a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján gazdasági program 
elfogadása kötelező feladata az önkormányzatoknak.
Kerek József ismételten javasolja a gazdasági program elfogadását, hiszen benne olyan célok 
szerepelnek amelyek mind a négy polgármester jelölt programjában szerepeltek - szennyvíz, 
út,  járda felújítás -. A helyi  bevételekből felhalmozási alapot kell képezni és azt pályázati 
önerő alapként felhasználni.
Csathó Zolán javasolja a program évekre történő felbontását.
Kerek  József  szerint  az  éves  bontás  nem szükséges,  mert  minden  évben  a  költségvetés 
tervezésekor kell számba venni a megvalósítás aktuális elemeit.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat négy évre szóló gazdasági 
programját.

Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete
97/2006.(XI.28.) határozata
Tófalu  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete 
elfogadja  az  önkormányzat  2006-2010-re  szóló 
gazdasági programját.

(Program a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2.) 2007. évi vízdíj elfogadása
Előadó: Kerek József polgármester, 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Kerek József ismerteti  a  Heves Megyei Vízmű Rt. ajánlatát. A részletes anyagot nem küldte 
ki, de most bárki megnézheti. Sok számot tartalmaz nem olyan könnyű eligazodni rajta. Ha a 
testület  nem  fogadja  a  kért  vízdíjat  akkor  a  Vízmű  a  különbözetet  kiszámlázza  az 
önkormányzat felé és a pereket a Vízmű nyeri. Bonyolítja a helyzetet, hogy az önkormányzat 
résztulajdonos az Rt-ben. A Vízmű a megye 98-%-án működik. Egy időben többen kiváltak, 
de mára többen visszatértek.  Az emelés  5,5%-os.  Az utóbbi  években jelentős  fejlesztések 
voltak helyben.
Asztalos József javasolja az előterjesztés elfogadását.
A  javaslattal  a  képviselőtestület  8  igen  szavazattal  egyetértett  és  elfogadta  a  2007.-évi 
vízdíjról szóló 11/2006.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. 
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3.) 2007. évi szemétszállítási díj elfogadása
Előadó: Kerek József polgármester, 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Kerek József szerint a vállalkozó korrekt ajánlattal állt elő.
Asztalos József nem tudja, hogy a helyi adóbevételek fedezik-e az emelést.
Váczy Lajos arról érdeklődött, hogy a környező településeken azonos díjakat fogadnak-e el.
Kerek József kérdésekre válaszolva  elmondja,  hogy a  kommunális  adó bevétel  eddig sem 
fedezte  a  szemétszállítás  költségeit.  A  szolgáltató  lényegében  azonos  tarifákat  kér 
megállapítani.  minimális  eltérés  abból  adódik,  hogy  Tófaluból  Jásztelekre  a  regionális 
hulladék lerakóba szállítják a szemetet.

2



Asztalos  József javasolja  elfogadni  az  előterjesztést,  egyidejűleg  javasolja  szemétőrt 
alkalmazni, mert hiába zárták be a telepet, vannak akik továbbra is visznek oda szemetet.
A  2007.  évi  szemétdíjakra  vonatkozó  előterjesztést  a  képviselőtestület  a  11/2006.(XI.29) 
rendeletével elfogadta.
( Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4.) Aktuális feladatok
4.1. Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása

Kerek József ismerteti, hogy a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásért fordul 
az önkormányzatokhoz. A helyi ÁMK az előző ciklusban kapott támogatást az alapítványtól. 
Javasolja megfontolni a kérdést és valamilyen szerény összegű támogatást odaítélni.
Váczy Lajos szerint a döntés előtt egyeztetni kellene az ÁMK igazgatóval, hogy akarnak-e 
most pályázni, ha igen akkor adjunk támogatást ha nem akkor ne.
Kerek József maga is gondolt erre, de még nem lehet tudni, hogy a milyen célokra írnak ki 
pályázatokat és azokra tud-e pályázni az ÁMK. A testület rövid vita után 7 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett döntött a Közalapítvány támogatásáról.

Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete
98/2006.(XI.28.) határozata
Tófalu  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete 
dönt  arról,  hogy  20.000  Ft  támogatást  nyújt  a 
Heves Megyei Közoktatási Közalapítványnak.

4.2. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról, az önkormányzat 
aktuális gazdasági helyzetéről

Kerek  József ismerteti  a  kifizetetlen  számlákat.  A  várható  bevételeket  és  kiadásokat. 
Elmondja,  hogy  a  számlákat  csak  csúsztatva  tudja  az  önkormányzat  teljesíteni.  Két 
alkalommal  volt  kistérségi  ülésen.  Az első alkalommal  csak az elnök választásig jutottak, 
Füzesabony  város  polgármester  Asszonya  lett  az  elnök,  az  egyik  alelnöké  a  szomszédos 
Aldebrő polgármesterét választották. A ZSUK műszaki vizsgáztatása megtörtént, 130.000 Ft-
ba került. Sor került a telepítésre kerülő fák beszerzésére, a helyüket géppel kellett kiásatni a 
föld keménysége miatt.
Bezzeg János közölte, hogy a faültetéshez ha igénylik ingyen tud istálló trágyát adni.
Csathó Zoltán az ültetőgödrök gépi munkadíjáról érdeklődött.
Kerek József: 60 eFt.

4.3. Kistérségi alapszabály esetleges módosítása
Kerek József ismerteti, hogy mint utalt rá elég nehézkes volt az elnök választás  kistérségi 
társulásban.  Felmerült  a szavazati  arányok esetleges választásának igénye.  Három változat 
került kidolgozásra és erről kérik valamennyi önkormányzatnak a véleményét.
a, változat: maradjon a jelenlegi súlyozott - lakosságszámhoz igazodó - szavazati arány és az 
ehhez igazodó hozzájárulási arány a közös költségekhez. ( Kb. 100 lakosonként 1 szavazat.)
b,)  minden  község azonosan 1 szavazattal  rendelkezik  és  a  közös  költségekhez  is  azonos 
mértékben járulnak hozzá
c.) minden község 1 szavazattal rendelkezik, a közös költségeket azonban lakosság arányosan 
viselik.  Kerek  József  szerint  a  kis  községeknek  ez  utóbbi  a  legkedvezőbb,  ezt  javasolja 
képviselni.
Váczy Lajos kérdezte, hogy a közös bevételeket milyen célokra fordítják.
Kerek József válaszában közölte, hogy minden információt Váczy Úr rendelkezésére bocsát, 
de most nem ezzel foglalkozzanak, hanem az eldöntendő kérdéssel.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal a c., változat mellett határozott.
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Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete
99/2006.(XI.28.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete a 
Füzesabonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
SZMSZ-nek módosítása tárgyában azt a variációt 
támogatja,  mely minden településnek azonosan 1 
szavazatot  biztosít,  míg  a  közös  költségekhez  a 
települések  lakosságuk  számának  arányában 
járulnak hozzá.

4.4. Rendőrségi sebességmérő készülék beszerzéséhez támogatás
Kerek  József ismerteti,  hogy  a  Füzesabonyi  Rendőrkapitány  levelet  intézett  az 
önkormányzatokhoz, melyben – a gyorshajtás okozta megnövekedett balesetekre tekintettel – 
sebességmérő készülék beszerzését szorgalmazza. Ennek beszerzési ára kb. 3 millió forint. A 
rendőrség ezt önmaga nem tudja megvásárolni, ehhez kérnek segítséget. Emlékeztet rá, hogy 
az önkormányzatok most  is  nyújtanak anyagi  támogatást  a Káli  Őrsnek,  az adminisztrátor 
bérét fedezik, illetve mobil telefont vásároltak.
Asztalos József a kőszállító autók forgalma miatt javasolja a támogatás adását.
Váczy  Lajos javasolja,  hogy  elviekben  támogassák  a  kérdést,  a  konkrét  összegről  a 
költségvetés  tárgyalásakor  döntsenek.  E  javaslattal   a  képviselőtestület  8  igen  szavazattal 
egyetértett.

Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete
100/2006.(XI.28.) határozata
Tófalu  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete 
kinyilvánítja,  hogy  egyetért  a  Füzesabonyi 
Rendőrkapitányság  által  kezdeményezett 
sebességmérő  készülők  beszerzésének  anyagi 
támogatásával.  A támogatás konkrét összegéről a 
2007. évi költségvetés elfogadásakor határoz.

4.5. TÖOSZ belépés mérlegelése.
Kerek József ismerteti a TÖOSZ Elnökének körlevelét. Ismerteti, hogy már több alkalommal 
felmerült az esetleges csatlakozás gondolata, de mindig elvetették. Úgy tudja Aldebrő tagja a 
szövetségnek. Kér véleményt, javaslatot.
Vélemény, javaslat nem volt, a kérdést érdemben nem tárgyalta a testület.

4.6. Halotthűtő vásárlására árajánlat
Kerek  József ismerteti,  hogy  egy  vállalkozás  árajánlatot  küldött  halotthűtő  berendezésre 
Korábban több gond volt  a  hűtővel,  javítását  sem minden szerelő  vállalta.  Jelenleg  nincs 
panasz, de javasolja megfontolni a kérdést.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a testület a témát érdemben nem tárgyalta.

4.7. Téli időjárásra való felkészülés
Kerek  József  ismerteti,  hogy  részt  vett  a  Közútkezelő  Kht.  téli  felkészülésről  tartott 
tájékoztatóján. Helyben is megtették a szükséges előkészületeket.
Dr. Dajkó Péter javasolta, hogy ingatlanuk előtt a padkát nézessék meg a Kht-val, mert rövid 
két héten belül már két baleset is volt ott. Veszélyre felhívó táblák kihelyezését javasolja.
Kerek József és a testület a javaslattal egyetértett.

4.8. Bródy Sándor Megyei Könyvtár mozgó könyvtári működése a településen
Kerek József ismerteti  a Bródy Sándor Megyei  Könyvtár körlevelét,  melyben arra tesznek 
ajánlatot,  hogy  mozgó  könyvtári  szolgáltatást  biztosítanak  a  településen.  Jelenleg  az 
önkormányzatnak fizetnie nem kellene. Ennek fedezetére az intézmény kap normatívát.
A témához, kérdés, hozzászólás nem érkezett, a testület nem tárgyalta érdemben a felvetést.
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4.9. Mozgáskorlátozottak Heves megyei Egyesületének támogatása
Kerek József a  Mozgáskorlátozottak  Heves megyei  Egyesülete  támogatást  kérő körlevelet 
küldött  az  önkormányzatoknak.  Javaslatokat  kérek.  Kérdés  hozzászólás  nem volt,  érdemi 
döntés nem született.

4.10. Polgármester életbiztosítási szerződése
Kerek  József ismerteti,  hogy  az  előző  ciklusban  kötött  életbiztosítási  szerződés  lejárt.  A 
biztosítási  összeg.  kb.  650.000  Ft-ot  visszautalja  a  biztosító.  Kérdés,  hogy  kötnek-e  új 
biztosítást vagy sem.
Asztalos József szerint a megtakarítást nem kellene működésre felhasználni.
Érdemi döntés nem született.

4.11. Kál-Kápolna- Kisterenye vasútvonal tervezett megszüntetése
Kerek József, hogy holnap a térség polgármesterei Miskolcra hivatalosak egy tárgyalásra ahol 
a  Kormány  által  megszüntetni  kívánt  szárnyvonalak  mentén  lakó  települések  előjárói  is 
véleményt mondhatnak.
Váczy Lajos szerint  mindenképp a megtartás  mellett  kell  érvelni.  A teherszállítást  lehetne 
erősíteni elsősorban.

4.12. ELMIB Rt. villamoshálózati ajánlata
Kerek József ismerteti,  hogy az  ELMIB Rt.  körlevelében  értesítette  arról  a  közeljövőbeli 
lehetőségről, miszerint szabadon lehet megállapodni áramszolgáltatást biztosító cégekkel. Ha 
érdekli a lehetőség az önkormányzatot, akkor a cég készít egy árkalkulációt. Foglalkozzunk-e 
a kérdéssel?
Asztalos József szerint meg kell kérni az ajánlatot.
A javaslattal a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyetértett.

Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete
101/2006.(XI.28.) határozata
Tófalu  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete 
árajánlatot kér az áramszolgáltatás biztosítására az 
ELMIB Rt-től.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kerek József polgármester

4.13. Kérdések, bejelentések
Váczy Lajos kérdezi, most mennyit kell fizetni a gázhálózatra csatlakozóknak és azt kinek 
fizetik?
Gulyás Imre válaszában ismerteti,  hogy egy 2004-es GKM rendelet szerint a szolgáltató a 
bekötéskor,  -  költségeinek  megfelelően  -  csatlakozási  (  terhelési  )  díjat  szed  be  az  új 
fogyasztótól. Kimondja a rendelet, hogy más ezen túlmenően semmilyen díjat nem kérhet. Ezt 
megelőzően az önkormányzat szedte ezt a díjat. Erre az adott jogalapot, hogy a beruházás 
során a csatlakozó csonkot minden ingatlannál kiépítették,  függetlenül attól,  hogy az adott 
ingatlan tulajdonosa rácsatlakozott-e vagy sem. Mivel a kivitelező cég maga is invesztált a 
beruházásban,  így  egy  megállapodás  szerint  5  évig  Őt  illette  az  újonnan  csatlakozók 
befizetése,  ezt követően az önkormányzaté  volt ez a pénz. A TIGÁZ sugalmazása alapján 
többször vizsgálta az eljárásunk törvényességét a Közigazgatási Hivatal és egy alkalommal az 
Állami  Számvevőszék  is  és  azt  rendben  lévőnek  találták.  Esetünkben  ugyanis  az 
építőközösség annak idején kifizette ezen ősszegeket és az új csatlakozók ezért a termékért 
fizettek a tényleges csatlakozásuk időpontjában.
Kerek József a fentieket kiegészíti azzal, hogy 1993-ban Tófalu Önkormányzata több mint 10 
millió forintot fizetett ki e célokra.
Asztalos József kéri a Tófaluért Alapítvány számlájára utalnia költségvetésben meghatározott 
50.000 Ft támogatást, mivel díszvilágítást, Mikulás járást, és mindenki Karácsonyát terveznek 
e hónapban.
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Csathó Zoltán felhívja  a  figyelmet  a  bezárt  szeméttelepre  szemetet  vivők ellni  fellépésre. 
Javasolja megvizsgálni a Széchényi és a Vasvári utak találkozásánál egy tükör elhelyezésének 
lehetőségét, mert a kereszteződés nem belátható. Kéri a polgármester mobil telefonjának a 
számát, mert erre szerinte szükség lenne.
Gulyás Imre  felhívja a figyelmet arra, hogy ha esetlegesen helyi adó emelési elképzelése van 
a testület tagjainak akkor arról a következő ülésen előterjesztést kell tenni, mert év közben az 
adózók terhei nem növelhetők.
Ismerteti továbbá, hogy átnézték, 2007 január 1-től mely ügyek tartoznak a képviselőtestület 
hatáskörébe. Ezek: átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás és a temetési segély. Kérdezi, 
hogy ezek  ismeretében  készítsen  előterjesztést  ügydöntő  jogkörrel  bíró  szociális  bizottság 
működtetésére.
Asztalos József szerint így nincs értelme a dolognak.
Asztalos Úrral a testület 8 igen szavazattal egyetértett.

Tófalu község Önkormányzati Képviselőtestülete
102/2006.(XI.28.) határozata
Tófalu  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete 
visszavonja  az  ügydöntő  hatáskörű  szociális 
bizottság  létrehozásáról  hozott  92/2006(X.13.) 
határozatát  visszavonja.  Megbízza  a  körjegyzőt 
ennek  megfelelő  tartalmú  SZMSZ  módosítás 
előkészítésével.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Gulyás Imre körjegyző

Más bejelentés nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

k. m. f.

Kerek József Gulyás Imre
polgármester körjegyző
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