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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. március 25-én megtartott nyílt üléséről 

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

alpolgármester,  Ignácz Tibor és Váczy Lajos képviselők 

Távollétét bejelentette: Csathó Zoltán képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van: Molnár Józsefné intézményvezető 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. 

A javaslattal a testület egyhangúan egyetértett.  

 

Napirend:  1.) A Szociális Társulás vezetőjének tájékoztatója a Társulás 

működéséről, az aktuális pályázatról 

 

Kerek József köszönti Molnár Józsefnét a Tarna menti Szociális Központ vezetőjét és átadja a 

szót. 

Molnár Józsefné megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy a  tavaly tartott NRSZ ellenőrzés 

által feltárt hiányosságok rendezése érdekében az akadálymentesítés vonatkozásában a 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé megkötötték a 3 évre szóló szerződést. A 

működési engedélyben meghatározott 3,5 fős létszám nem tartható. A két dolgozó 

munkaidejét megosztotta az egyes feladatok vonatkozásában. Ezt részletesen ismerteti. 

Ismerteti továbbá az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó számítási módot. 

Ennek eredményeként az intézményi étkezési díj 545 Ft-ra jön ki. A gondozottak jövedelmi 

helyzetüktől függően fizetik a személyi térítési díjat. Kiemeli, hogy a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás kistérségi támogatása megszűnése miatt, minden településnek jelentős 

összeggel hozzá kell járulni a költségekhez, miközben az ellátottak nem fizetnek az ellátásért. 

Ha ezt a rendszert fizetősre változtatnák, ami választások előtt sem szerencsés, sokan 

visszamondanák ezt, pedig nagy szükség van erre sok egyedül élő idős embernek. Nem ezen 

kellene takarékoskodni, mivel az élete múlhat rajta. 

Kerek József megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy az  említett ellenőri jelenés 

megtekinthető a hivatalban. A három éves intervallum nem azt jelenti, hogy addig semmit 

sem kell tenni. Évente amit lehet meg kell tenni az akadálymentesítés és vizes blokk 

kialakítása érdekében akár lesz pályázati lehetőség akár nem. Tófaluban jelenleg 6 személy 

veszi igénybe a jelzőrendszeres ellátást. Továbbra sem javasolja a díjfizetést. Új jelentkezők 

nincsenek, most ezt nem is erőltetik. 

Váczy Lajos szerint az új társulási szabályok negatívan alakították a helyzetet. Díjfizetéssel 

nem értenek egyet. 

 

Molnár Józsefné a másik témával kapcsolatban ismerteti, hogy a szociális gondozói állásra 

három pályázat érkezett. Erdőtelekről egy érettségizett, szociális gondozói végzettséggel 

rendelkező személy akinek azonban szakmai gyakorlata nincs. A másik jelentkező 

Feldebrőről pályázott. Ő egészségügyi szakközépiskolát végzett, gyógypedagógiai asszisztens 

képesítése van. A harmadik pályázó – aki közfoglalkoztatottként - jelenleg is e munkakörben 

dolgozik Aldebrőről pályázik. Ő egészségügyi szakközépiskolát végzett, általános ápoló és 

asszisztens képesítéssel. Ő rendelkezik szakmai gyakorlattal. Dolgozott Idősek Otthonában 

Mátraházán, illetve dolgozott Aldebrőn is a Gondozási Központban közmunkásként 

huzamosabb ideig is. 

Tófaluból még érdeklődő sem volt. Kéri a képviselő- testület véleményét. 



 

Kerek József hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem kívánja elvonni  az intézményvezető 

munkáltatói jogát, de örül annak, hogy a vezető kikéri a képviselők véleményét. Az Erdőtelki 

pályázó esetében aggályosnak ítéli a szakmai gyakorlat hiányát, illetve a munkába járás 

szempontjából  távolinak a lakóhelyet. 

Váczy Lajos szerint elsődlegesen helyi személyt kellene foglalkoztatni, ha nincs ilyen akkor 

minél közelebbit. Kreczné munkáját ismeri, az idősek elégedettek a munkájával, Őt javasolja. 

A másik két pályázó ez irányú munkáját nem ismeri. 

Molnárné megköszöni a hozzászólásokat. A maga részéről is Kreczné kinevezését tervezi. 

Kerek József javasolja az intézményvezető beszámolójának elfogadását. 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

26/2014.(III.25.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja Molnár Józsefné beszámolóját a Tarna 

menti Szociális Intézmény és a Társulás 

működéséről, valamint a gondozói pályázatról. 

 

 

Napirend:  2.) Egyebek 

 2.1. Káli Vízmű ajánlata a szemétszállítási díj beszedésére. 

Kerek József elmondja, hogy az ajánlatot a meghívóval mindenki megkapta. Emlékeztet rá, 

hogy a közmeghallgatáson Nagy József helyi lakos élésen kritizálta az eddigi gyakorlatot. Az 

ajánlat két lehetőséget tartalmaz. Postai befizetés – ez díjnövekedést eredményezne -, illetve a 

Vízmű képviselői a hivatalban adott időpontban eljönnének és beszednék a díjat. Nagyúton ez 

utóbbi rendszer működik és bevált. 

Csathó Zoltán a második variációt támogatja. Így az esetleges reklamációkat is meg lehetne 

beszélni. 

Váczy Lajos mind a két lehetőséget támogatni tudja. Mindenki maga döntse el hogyan fizet. 

Kerek József szerint a Vízmű konkrét döntést kíván. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a hivatalban, helyben történő befizetést támogassa. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

27/2014.(III.25.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy szemétszállítási díj beszedéséhez 

hivatali helyiséget biztosít ahol a szolgáltató 

megbízottja, előre meghirdetett időpontban 

befizetési lehetőséget biztosít. 

 

 2.2. Ülés- és munkaterv elfogadása 

Kerek József írásban kiküldte a tervezetet. Elsősorban a kötelező napirendeket írta bele a 

javaslatba. Ettől természetesen el lehet térni, illet szükség szerint rendkívüli üléseket is lehet 

tartani. 

Váczy Lajos szerint csak októberig kell tervet elfogadni. A választások után az új 

önkormányzat majd eldönti, milyen napirendeket és mikor akar tárgyalni. 

Kerek József egyetért Váczy Lajossal és közli, hogy az anyag összeállításakor Ő is így 

gondolta, csak a leírásba csúszott be hiba. 



 

Aki a fenti módosítással együtt elfogadja az ülés- és munkatervet, szavazzon. 

A módosított előterjesztést a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

28/2014.(III.25.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja a 2014. évi ülés- és munkatervét. 

(Jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 2.3. Tarna híd megemelése 

Kerek József elmondja, hogy a Tarna híd szintjének megemelése ügyében érdeklődött vízügyi 

szakembernél és mint az várható volt, nem egyszerű a probléma. Ígéretet kapott arra, hogy 

lehetőség szerint a vízügy megvizsgálja a híd helyzetét. Ekkor derül csak ki pontosan 

mennyivel kell, illetve kell-e emelni a híd szerkezetén. Saját véleménye szerint jelenleg 

magas vízállás esetén a víz elöntené a híd szerkezetet, jobban mint a korábbi áradásokkor. 

Váczy Lajos e témához kapcsolódva felhívja a figyelmet, hogy Jókai úti árok Tarnába nyíló 

csappantyúja nem jól zár, ezt minél hamarabb meg kell javítani. 

Kerek József válaszában közli, hogy a problémát maga is észlelte és jelezte a kivitelező felé. 

 

 2.4. Kis- köz-i járda felújítása 

Bori Kálmánné közli, hogy Ő maga is gyakran jár a Kis- közön és ott a járda lényegében 

járhatatlan. Több lakos fordult hozzá, hogy itt valamit tegyen az önkormányzat. 

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

fejeződtek be, így Kis- közön sem. 

Váczy Lajos megjegyzi, hogy a főbb utakon kellene először járdákat javítani. 

 

 2.5. Színházi Világnap-i rendezvény Aldebrőn 

Váczy Lajos emlékeztet rá, hogy ma van Színházi Világnap és Tófalu is 40.000 Ft-al 

támogatja az ottani rendezvényt. Kéri minél többen vegyenek részt az előadáson. 

 

2.6. Tófalu község Önkormányzata alaptevékenység kormányzati 

funkciók meghatározása 

Gulyás Imre: Szó volt arról a költségvetésben, hogy jelentős átállás történik a közszféra 

tekintetében. Rengeteg szabály és ezek értelmezése is megváltozott, a Magyar 

Államkincstártól kapjuk az értesítéseket, hogy mit hogyan kell megváltoztatni. A testület az 

önkormányzatnak a szakfeladat rendjét elfogadja-e oly módon, hogy a szervezeti és működési 

szabályzatunk függelékeként fogadjuk el. Ha megint változik valami, akkor nem a rendelethez 

kell nyúlnunk, hanem határozattal el tudjuk fogadni. Tajsz Ernőné válogatta össze és 

egyeztette a Magyar Államkincstár szakemberével.  

Ez lesz a szervezeti és működési szabályzat függeléke. 

Kerek József  javaslom a jegyző által tett előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


