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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. február 04.-én megtartott nyílt üléséről 

Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Kerek József polgármester, Bori Kálmánné 

alpolgármester,  Csathó Zoltán ,  Ignácz Tibor és Váczy Lajos képviselők 

Tanácskozási joggal jelen van: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző,  

 

Kerek József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat képes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja, azzal az 

eltéréssel, hogy az egyebek napirend közül a Borics Tibor kérelmét vegyék előre, mivel az 

érintett eljött az ülésre.  A javaslattal a testület egyhangúan egyetértett. 

 

Napirend:  2.) Egyebek 

  2.1.) Borics Tibor területhasználati kérelme 

Kerek József felkéri Borics Tibort, hogy szóban is fejtse ki kérése lényegét. 

Borics Tibor elmondja, hogy Tófaluban van jelentős szőlőterülete. Az NFA föld pályázatán 

nyertes Alakszai György, a szüret előtt árokásó géppel egy árkot ásott az általa és mások által 

útként használt területre, így megakadályozva, hogy ott közlekedjenek. A gazdáknak azért 

Aldebrő felől, kerülő úton volt csak lehetőségük a szőlőkbe kimenni. A lezárásról egyébként 

senkit nem értesítettek előre. Elmentem a Füzesabonyi Járási Földhivatalba és ott megtudtam, 

hogy az általunk használt földút egy szakasza valóban Alakszaiékhoz került, ráadásul az a 

szakasz nem is szerepel földútként. Van azonban a használt úthoz közel egy önkormányzati 

terület amely árokként szerepel a nyilvántartásban. Aki itt él az tudja, hogy a most elzárt 

területen mindig is volt földút, s akiknek arra volt földjük ott jártak el. Az ároknak a 

nyomvonala megvan, de az be van temetődve, abban víz nem folyik. Azt kérem, hogy az 

önkormányzat biztosítsa számomra és természetesen mások számára is, hogy ott átjárhassunk. 

Vállalom, hogy az ottani bozótost az átjáráshoz szükséges mértékig kiirtom. 

Kerek József maga is jól ismeri a területet. Ha valamikor az önkormányzat lesz pénze 

helyreállítani az árkot, akkor most nem lenne rossz ha beton gyűrűt helyeznének el ott. 

Csathó Zoltán szerint a gyűrű jelen esetben ugyanúgy betömődne földdel mint az árok, így 

nem látja értelmét. 

Gulyás Imre elmondja, hogy a terület valóban az önkormányzat tulajdona. Borics Úr kivitte a 

helyszínre és meggyőződött arról, hogy az árok be van temetve, ott víz nem folyik. Nem látja 

akadályát a kérés teljesítésének. 

Ignácz Tibor javasolja az átjárás engedélyezését.  

 

Kerek József javasolja, hogy az önkormányzat Borics Tibor tófalui gazdálkodó kérését 

támogatva, biztosítja az önkormányzat 079/4 helyrajzi számú területén az átjárást a 

gazdálkodóknak. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

1/2014.(II.04.) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete 

Borics Tibor helyi gazdálkodó kérését támogatva, 

biztosítja a gazdálkodók részére a tulajdonában álló 

tófalui 079/4 helyrajzi számú árokként nyilvántartott 

– jelenleg árokként nem funkcionáló – területén az 

átjárást. 

 



 

 

 

 

Napirend:  1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulós 

megtárgyalása 

 Ea: Kerek József polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

Kerek József elmondja, hogy nemrég a gazdálkodási előadóval Gyöngyösön részt vett egy 

tájékoztatón ahol az ez évi önkormányzati költségvetésekről tartottak előadásokat. Ott sem 

mondták meg például egyértelműen, hogy a polgármesterek illetményét a közös hivatalnál, 

vagy az önkormányzatnál kell-e tervezni. Úgy néz ki hogy a közös hivatalnál 5,9 MFt többlet 

jelentkezik. Ennek felosztásáról a polgármesterek egyeztettek és valószínűleg a hivatali 

épületek dologi kiadásaira – fűtés, világítás – fordítják. Egyébként a megállapodás is ezt 

tartalmazza. Tófalut érintő kedvező változás, hogy a Konyhát működtetőhöz, tehát Tófaluhoz 

kerül ez évben az Aldebrői és a Tófalui gyermekétkeztetési normatíva. Azt azonban látni kell, 

hogy a Konyha üzemeltetése így is veszteséges. Az Óvoda ügyében tegnap e ülésezett a 

Társulási Tanács és elfogadták a költségvetést. Ott Tófalunak 650 ezer Ft-al kell hozzájárulni. 

A szociális intézményi Társulási Tanács ma ülésezett. Korábban arról tájékoztatták, hogy az 

állami normatíva teljesen lefedezi a kiadásokat. Nos ez ma kiderült, hogy nem így lesz, 

Tófalunak 300.000 Ft-ot kell hozzáadni a 6 ellátottra esően. Ennek oka elsősorban a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alul finanszírozottsága. Ha ez így marad, el kell 

gondolkozni, hogy fenntartsuk-e ezt az ellátást. Szól arról, hogy Verpeléten ülésezett az 

orvosi ügyeleti társulás Társulási Tanácsa és elfogadta a költségvetést. Itt Tófalunak 309.274 

forinttal kell hozzájárulni a közös költségekhez. Itt tudni kell, hogy ez az ügyelet még mindig 

a leg takarékosabb működik, mint a környék más ügyeletei. Mivel helyi rendeletünk előírja, 

hogy a költségvetési rendelet elfogadása előtt közmeghallgatást kell tartani ezért még e 

témában tartunk  egy ülést február végén, vagy március elején. 

 Most eleget teszek az ÁHT azon elírásának, hogy költségvetési törvény hatályba lépésétől – 

bár ennek időpontja körül is volt némi nézetkülönbség – 45 belül beterjesztem a rendelet 

tervezetet a képviselő- testületnek. Átadom a szót gazdálkodási előadónknak. 

Tajsz Ernőné elmondja, hogy az Államkincstártól folyamatosan érkeznek a tájékoztatások az 

egyes előirányzatokról. A polgármester Úr által említett konferencián szó volt arról is, hogy 

teljesen megváltozik a számviteli rend, a könyvelés. Az önkormányzati eddigi szabályozásba 

bekerülnek a vállalati számvitel egyes elemei. Ez egy átmeneti év lesz. Új számítógépes 

program készül jelenleg is. Fontos változás, hogy ez évben minden tervezett kiadást ún. bruttó 

módon kell tervezni. Például a közfoglalkoztatás tejes összegét tervezni kell, nem csak az 

önkormányzatra jutó részt. Csak tervezett költséghelyről lehet kifizetni. Az előterjesztés 

ennek megfelelően készült el. 

Váczy Lajos kérdezi, hogy a jelzőrendszeres ellátásba az összes településen hányan 

részesülnek? 

Kerek József válaszában közli, hogy most nem tud pontos számot, de úgy 50 fő lehet. 

Bori Kálmánné ( több kérdését összefoglalva ) a Közös Konyha működési kiadásairól, a 

rezsicsökkentés hatásának mértékéről, a gázdíj mértékéről, közfoglalkoztatás  költségeiről és 

járdák, utak felújítása tervezett összegről tett fel kérdéseket, melyekre Tajsz Ernőné válaszolt. 

Tajsz Ernőné elmondta, hogy a gyermekéteztetési finanszírozás már Tófalunál van tervezve. 

A rezsicsökkentés csak a lakossági fogyasztókra vonatkozik. A gázdíj átlagosan havi 83-85 

ezer forint. Bonyolítja az elszámolást, hogy a gázfogyasztás mérője Aldebrőre van írva, az 

átíratást meg kellene oldani. Utakra, járdákra azért is kell tervezni, mivel a 

feladatfinanszírozás módja ezt meg is követeli, az erre kapott pénzt erre lehet és kell fordítani. 

Kerek József emlékeztet rá, hogy a szennyvíz beruházás helyreállítási munkái még nem 

zárultak le. Ennek keretében még sor kerülhet utak, járdák rendbetételére.  



 

Váczy Lajos elmondja, hogy a temetőnél egy 150 méteres utat kellene csinálni. 

E témához más kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra tett fel kérdéseket. 

Elmondta, hogy tudja, hogy a közös intézmények költségvetését most már a társulási tanácsok 

fogadják el, de Ő a testülettől is kéri az ott hozott döntések megerősítését, mivel ezek érintik a 

helyi költségvetést, illetve megerősíthetik a korábbi álláspontját. 

 

Kerek József javasolja az orvosi ügyelet működéséhez szükséges támogatás elfogadását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

2/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete 

elfogadja, hogy a verpeléti orvosi ügyelet 

működéséhez 2014-ben 309.274 Ft-al járul hozzá. 

 

Kerek József javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

elfogadását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

3/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete 

elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetését. 

( Költségvetés jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kerek József javasolja a közösen működtetett óvoda működéséhez szükséges támogatás 

elfogadását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

4/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete 

elfogadja, hogy a Kápolnai Tündérkert Óvoda 

működéséhez 2014-ben 650.000 Ft-al járul hozzá. 

 

Kerek József javasolja a szociális társulást működéséhez szükséges támogatás elfogadását. 

A javaslattal a képviselő- testület 3 igen és 2 nem szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

5/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete 

elfogadja, hogy a szociális mikrotársulás 

működéséhez 2014-ben 300.000 Ft-al járul hozzá. 

 

Napirend:  2.) Egyebek 

  2.2.) Váczy Lajos dísz kivilágítási költséggel kapcsolatos felvetése 

Váczy Lajos elmondja, hogy kapott egy számlát az önkormányzat, melyről nem derül ki 

pontosan, hogy milyen fogyasztást is takar. Ez 128 ezer forint.  



 

Ha ez a dísz kivilágításnak a díja, akkor ez felháborító. Kéri a gazdálkodási előadót, hogy ezt 

tisztázza és az eredményt vele is tudassa. Ha ez tényleg a kivilágítás költsége akkor, ezt 

felháborítónak tartja. 

Tajsz Ernőné tisztázni fogja a kérdést. 

Kerek József szerint nem biztos, hogy dísz kivilágítás díjáról van szó. 

 

  2.3.) Zöld Kert Magyarország Kft. felszámolójával kötendő 

megállapodás 

 

Gulyás Imre ismerteti a Zöld Kert Magyarország Kft. felszámolója által írott levelet, illetve a 

ajánlott megállapodás tervezetét. Ennek lényege, hogy az önkormányzat álljon el a Kft-vel 

szemben fennálló földbérleti díjtól és annak kamatai követelésétől. Ezt nem javasolja. 

Kerek József sem ért egyet a díjhátralék elengedésével, még akkor sem ha vélhetően nem jut 

majd pénzéhez az önkormányzat. 

Váczy Lajos nem ért egyet a kéréssel, sőt a kamatokat és követeli. 

 

Kerek József javasolja a Zöld Kert Magyarország Kft bérleti díjtartozási elengedésére 

irányuló felszámolói megállapodási ajánlat elutasítását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

7/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete a 

Zöld Kert Magyarország Kft felszámolója által kért 

földbérleti díj hátralék elengedésére irányuló 

megállapodási ajánlatot elutasítja. 

 

  2.4.) Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatási igény 

benyújtása 

Gulyás Imre ismerteti a Heves Megyei Vízmű Zrt. figyelem felhívó levelét, valamint 

Belügyminiszter 8/2014.(I.31.) BM. rendeletét. Emlékeztet rá, hogy mivel a vízmű vagyon az 

önkormányzatok tulajdonába került, így most az önkormányzatok nyújthatják be a pályázatot. 

Az elnyert összeget átadják az üzemeltetést biztosító Zrt-nek. A korábbi években a Vízmű Zrt 

volt a pályázó, de benyújtáshoz kellett az önkormányzatok támogató határozata. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kerek József javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a lakossági víz-és 

csatornaszolgáltatási támogatásról szóló 8/2014.(I.31.) BM, rendelet 1.§. (1) bekezdése 

alapján. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

8/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete 

dönt arról, hogy a lakossági ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatási támogatásra nyújt be igényt a 

8/2014.(I.31.) BM. rendelet 1.§.(1) bekezdése 

alapján. 



 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény 

mellékleteiben meghatározott nyilatkozatok 

megtételére. 

 

  2.5.) Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

Gulyás Imre ismerteti a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatójának 10-TNY-1131-

2/2014-805652 számú határozatát. Eszerint a költségvetési szervek alapító okirata tartalmát 

meghatározó törvény úgy módosult, hogy a gazdálkodási besorolásra vonatkozó részt törölni  

kell. Ezt e határozatban az államkincstár meg is tette, de erről határozatot kell hoznia az 

alapítóknak is. Javasolja, hogy a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az 

elmondottak szerint módosítsa a testület. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kerek József javasolja a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratából a 

gazdálkodásra vonatkozó meghatározást törölni. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

8/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete a 

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

okiratából az intézmény gazdálkodási besorolását 

tartalmazó kitételt törli. 

Az erről szóló módosító okiratot és az egységes 

szerkezetbe foglalt okiratot elfogadja. 

( Okiratok jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

  2.6.) Helyi Választási Bizottság póttaggal történő kiegészítése 

Gulyás Imre ismerteti, hogy a helyi választási iroda végzi az április 6. országgyűlési képviselő 

választás előkészítését. A választási eljárási törvény értelmében az egy szavazókörös 

településeken most nem kell újraválasztani a testületet, mert a megbízatásuk az 

önkormányzati választásokig szól. A több szavazókörös településeken viszont a 

szavazatszámláló bizottságokat újra kell választani. Az egy szavazókörös településeken a 

helyi választási bizottság egyben ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is. Innen a 

kettősség. Természetesen minden tagot felhívott és érdeklődött, hogy el tudja-e látni most is a 

feladatot. Sajnos Tófaluban egy tag időközben meghalt, Kokovai Istvánné. A közelmúltban 

megkereste Ignácz Szabolcs helyi lakos, aki korábban azért nem tudott igent mondani a 

jegyzői felkérésnek, mert köztisztviselőként nem lehetett tag. Közölte, hogy munkaköre 

köztisztviselői besorolása megszűnt, az Agárkamaránál a munka törvénykönyve szerint 

státuszban alkalmazzák. Nyilatkozott, hogy nem tagja egy pártnak sem, választójoga van, 

Tófalui lakcímmel rendelkezik.  Minden feltételnek megfelel. Javasolja, Ignácz Szabolcsot 

megbízni a Helyi Választási Bizottság póttagsági tisztségével. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kerek József javasolja Ignácz Szabolcs Tófalu Kossuth L. út. 32. szám alatti lakost a Helyi 

Választási Iroda Vezetőjének javaslata alapján póttaggá megválasztani 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

 



 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 

9/2014.(II.04) számú határozata 

Tófalu község önkormányzati képviselő- testülete a 

Helyi Választási Iroda Vezetőjének javaslata alapján 

Ignácz Szabolcs Tófalu, Kossuth L. út. 32. szám 

alatti lakost a Helyi Választási Iroda póttagjává 

megválasztja. 

 

  2.7.) Javaslat szociális bizottság létrehozására, szociális rendelet 

módosítására 

Kerek József elmondja, hogy a decemberi szociális rendelet módosítása szerinte rövid 

határidőben történt. Sokat gondolkodott azon, hogy miként lehet biztosítani a 15 napos 

ügyintézési határidőt a jövőben. Arra jutott, hogy javaslatot tesz szociális bizottság 

megalakítására. Mivel ennek nem lehet tagja a polgármester és az alpolgármester, így adódik, 

hogy fennmaradó három önkormányzati képviselő lássa el ezt a feladatot. 

Váczy Lajos nem ért egyet a javaslattal, szerinte várja meg a testület, hogy milyen gyakorlat 

alakul ki ezen a területen. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a kérelmeket döntően az 

ülés meghívója hirdetőre kitételét követően adták be. 

 

Rövid vitát követően az a vélemény alakult ki, hogy a bizottság megalakítása most nem 

aktuális, így a polgármester szavazásra sem tette fel a kérdést. 

 

Kerek József elmondja továbbá, hogy korábban Ő kezdeményezte az előleg nyújtását. 

Rosszak a tapasztalatai ez ügyben. A közmunka törvény kifejezetten tiltja a fizetési előleg 

nyújtását. Javasolja, hogy a helyi szociális rendelet előleg nyújtására vonatkozó  kitételét 

helyezzék hatályon kívül. 

Gulyás Ímre, felveti, hogy erről ne készült rendelet tervezet, ha a testület a polgármester Úr 

javaslatát támogatja, a következő ülésre elkészíti a tervezetet. 

Kerek József nem ért ezzel egyet, hogy hiszen egy mondatról van szó, ez nem bonyolult. 

Gulyás Imre ha most fogadják el a módosítást, adjanak határidőt a változás 

megismerhetőségére, ezért a hatályba lépés 2014. március 1. legyen. 

 

Kerek József javasolja, hogy 2014. március 1. hatállyal a helyi szociális rendeletből az előleg 

nyújtására vonatkozó szabályozást rendelettel töröljék. Bízzák meg a jegyzőt a rendelet 

megszövegezésével és kihirdetésével. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

A képviselő testület meghozta 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletét 3/1993.(VII.2.) az 

1993. évi III. törvényben meghatározott szociális eljárások és szociális ellátási formák 

helyi alkalmazásáról szóló rendelete módosításáról. 

  2.8.) Tájékoztatás, bejelentés 

 

Kerek József tájékoztatja a képviselőket, hogy egy vállalkozó házaspár aki már be is jelentett 

itt telephelyet és fizetni fog gépjárműadót, helyiséget is bérelni kíván. Ajánlotta a teleházat, 

de ezt nem kérték. Így most a nagy teremből választanak le egy pár négyzetmétert és ott 

rendezik be irodájukat. Olyan építési módot alkalmaznak ami később, ha esetleg mégis 

elmennének, könnyen elbontható lesz.  

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 



 

Kerek József bejelenti, hogy az Összefogás koalíció február 20-án tartandó ülésére kért 

helyiséget. Igent mondott a kérésre. Korábban is az volt a kialakult gyakorlat, hogy 

választások idején térítés mentesen biztosítottak helyiséget kampány rendezvény céljára. 

Mindig az igénylés időrendje volt az irányadó. Két terem is áll rendelkezésre. Javasolja, hogy 

ezen most se változtassanak. 

Az elmondottakat a képviselők helyeselték. Szavazásra nem került sor. 

 

Más bejelentés nem lévén a polgármester a nyílt ülést bezárta, a szociális kérelmek 

megtárgyalásához zárt ülést rendelt el. 

 

 

k. m. f. 

 

 

   Kerek József    Gulyás Imre 

   polgármester    jegyző 


