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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. július 22.-én megtartott nyílt üléséről 

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

alpolgármester,  Csató Zoltán és Ignácz Tibor képviselők 

Távolmaradását telefonon jelezte: Váczy Lajos képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van: 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. 

Emlékeztet rá, hogy június hónapra volt tervezett ülés, mely végül is együttes ülésként lett 

megtartva Aldebrővel és Kápolnával. Kiemelt napirend most nincs, de egyebekben összejött 

néhány döntést igénylő dolog, ezért döntött az ülés összehívásáról. Javasolja a napirend 

elfogadását. 

A javaslattal a testület egyhangúan egyetértett.  

 

Napirend:  1.) Egyebek 

1.1. Internet, kábeltévé és telefon hálózat kiépítése 

 

Kerek József elmondja, hogy Protechnika Kft. levelét csatolta a meghívóhoz. Lényegében az 

önkormányzatnak semmi teendője a tervezett beruházással kapcsolatban. A hálózat kiépítése 

és működtetése kizárólag a vállalkozás feladata lesz. Az önkormányzatot anyagi hozzájárulás 

nem terheli.  

Szerintem adjuk meg az elvi támogatást nyújtó nyilatkozatunkat, hiszen az itt élőknek egy új 

választási lehetőség adódik, aztán ki- ki eldönti, hogy él-e vele. 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett.  

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

61/2014.(VII.22.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzata dönt arról, hogy a 

Tófalu községben internet, kábeltévé és telefon 

hálózat kiépítését tervező Protechnika Kft. 3300 

Eger, Szvorényi út. 4. szám alatti vállalkozást elvi 

egyetértéséről biztosítja a tervezett beruházással 

kapcsolatban. Anyagi kötelezettséget azonban 

ezzel kapcsolatban nem vállal. 

 

 

1.2. Tófalu község fenntartható fejlődésének programja. 

 

Kerek József ismerteti, hogy szennyvíz beruházás projekt keretében elkészült a település 

fenntartható fejlődésének programja. Balász Zoltán polgármester úr, mint a projekt vezetője 

kérte, hogy az elkészült programot lehetőleg július végéig minden érintett önkormányzat 

fogadja el. Az adatokat Ő és a hivatal munkatársai szolgáltatták. Több észrevételt tett a 

készítés során. 

Javaslom az elkészült programelfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 



 

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

62/2014.(VII.22.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzata dönt arról, hogy 

elfogadja a község fenntartható fejlődési 

programját. 

 

1.3. Hozzájárulás a rendőrség részére a térfigyelő hálózattal 

kapcsolatban 

 

Kerek József elmondja, hogy írásban megkereste Füzesabony Város Rendőrkapitánya a 

településen a Tófaluért Alapítvány által kiépített térfigyelő rendszer működtetésével 

kapcsolatban. Az adatvédelemről szóló törvény értelmében közterületi kép és hangrögzítés 

esetén a települési önkormányzat ad hozzájárulást ahhoz, hogy az így szerzett adatokat a 

rendőrség kezelhesse, eljárása során felhasználhassa. Erről majd megállapodást kell kötni. 

Ignácz Tibor közli, hogy a Tófaluért Alapítvány is megkereste ez ügyben a rendőrséget 

írásban, de még választ nem kaptak. 

Kerek József javaslom az adatvédelmi nyilatkozat megadását a rendőrség észére. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

  

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

63/2014.(VII.22.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, 

hogy a településen kiépült térfigyelő rendszer által 

történő kép és hangrögzítés adatait a Füzesabonyi 

Rendőrkapitányság az adatvédelmi törvényben 

meghatározottak szerint kezelje, eljárása során az 

adatokat felhasználhassa. 

 

1.4. Tájékoztató a falunapi – Búcsúi – rendezvényről 

 

Kerek József elmondja, hogy a kétkedő előzetes megjegyzések ellenére, végül is a rendezvény 

sikeres volt. A tervezett összegből azonban nem lehetett volna teljes mértékben 

megvalósítani. Azonban a Humán-C vállalkozás adott 60.000 Ft támogatást, illetve Ő maga is 

adott 100.000 Ft-ot a költségtérítése terhére. Így mind a két operett előadást meg lehetett 

tartani. Az egyéb fellépők részére biztosított BÜFÉ ellátás negyven valahány ezer forintba 

került. Hasonló nagyságrendű költség merült fel a Konyha esetében is. Úgy gondolom 

hagyományossá kellene tenni ezt a rendezvényt. Az Aldebrővel közösen tartandó Majális nem 

jött össze, ez igen. 

Bori Kálmánné közli, hogy neki többen gratuláltak a rendezvényhez és kérték, hogy máskor is 

csináljon ilyet az önkormányzat. 

Kerek József kérem a tájékoztató elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

63/2014.(VII.22.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzata elfogadja a 

polgármester tájékoztatóját a falunapi 

rendezvényről. Egyetért azzal, hogy ennek 

megtartatását a jövőben is szorgalmazni kell. 



 

 

1.5. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról 

 

Kerek József ismerteti, hogy a Munkaügyi hivataltól kapott információk szerint újabb 

közfoglalkoztatási lehetőség nyílik. Mindenképp szükség lenne a Konyhán 2-3 főre, illetve 

Tóth Róbert is igényt tartana néhány emberre. Be lehetne fejezni az elszáradt fenyőfák 

kivágását. A vízügy is felvesz majd 10 embert. Ezzel kapcsolatban is zajlanak az 

egyeztetések. 

 

1.6. Markhot Ferenc Kórház támogatása 

 

Kerek József ismerteti, hogy már hagyományosan megkeresték telefonon a Markhot Ferenc 

Kórház gyermek osztályáról, hogy orvosi műszer beszerzéséhez kérnek támogatást. Nem 

tartja jó gyakorlatnak ezt, de a kórház fejlesztése az itt élőknek is érdeke. 

Ignácz Tibor javasol 5.000 Ft-ot. 

Más javaslat nem volt. 

Kerek József javaslom 5.000 Ft támogatás nyújtását. 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu község önkormányzati képviselő-testülete 

63/2014.(VII.22.) számú határozata 

Tófalu község Önkormányzata az Egri Markhot 

Ferenc Kórház csecsemő osztálya részére 5.000 Ft 

támogatást nyújt orvosi műszer beszerzéséhez. 

 

1.7. Szennyvíz beruházásról tájékoztatás 

 

Kerek József tájékoztatja a képviselőket, hogy megkezdődtek a rákötések a hálózatra. A 

lakosok által behozott nyilatkozatokat eljuttatják Kompoltra a Társuláshoz. Akinek 6 hónapon 

belüli a fizetési elmaradása még megköti a Vízmű a szerződést. Persze az a jó, ha mindenki 

időben fizet. Megtörtént a Széchényi utca aszfaltozása. Sajnos a Szabadság térig már nem 

futotta a keretből. Úgy néz ki, hogy még várható, hogy erre is lesz fedezet. Sajnos az sem 

zárható ki, hogy ahol a próbaüzem során hiba merül fel, fel kell bontani a burkolatot. 

Tófalunak a Tarna meder pályázatból visszakapott pénzét be kellett forgatni az Egészségház 

pályázat előfinanszírozásába. 

 

1.8. Bori Kálmánné bejelentése a „ Kis köz” járda felújításáért 

 

Bori Kálmánné elmondja, hogy ismételten kéri a „ Kis közi” járda felújítását, mert azon már 

nem lehet járni. Ezt többen is szóvá tették már nála. 

Kerek József válaszában elmondja, hogy az érintett lakosok közül 3 család is úgy nyilatkozott, 

hogy ráköt a szennyvíz hálózatra. Meg kellene ezt várni és majd csak a helyreállítást követően 

elvégezni a felújítást. 

 

Más bejelentés nem lévén a polgármester a nyílt ülést bezárta és a szociális ügyek 

tárgyalásához zárt ülést rendelt el. 

k. m. f. 

 

  Kerek József     Gulyás Imre 

  polgármester     jegyző 


