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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről 

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

alpolgármester,  Csató Zoltán, Ignácz Tibor és Váczy Lajos képviselők 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző, Hutter Ádám kápolnai lakos, tófalui 

gazdálkodó 

 

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

Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. Elmondja, 

hogy az ülés összehívását a jegyző kérte, mivel egy rendelet értelmében augusztus 31-ig meg 

kell választani a helyi választási bizottság, illetve a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság 

tagjait. 

A javaslattal a testület egyhangúan egyetértett. 

 

 

Napirend:  1.) A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy az október 12.-i polgármester és önkormányzati képviselő, illetve 

nemzetiségi önkormányzati képviselő választás végrehajtására kiadott két rendelet, a  

- 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 
12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról és a 

- 5/2014. (VII. 30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 

eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 

2014. augusztus 31.-ig írja elő a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak, illetve a 

nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását. Az előző testület 

mandátuma az új testület alakuló üléséig tart. Az egy szavazókörös településeken – ilyen 

Tófalu is – a helyi választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottság feladatait is. A 

választási eljárási törvény értelmében a bizottság tagjaira csak a jegyző tehet javaslatot. Az 

előterjesztésről „ csomagban” kell szavazni. Vagy mindenkit elfogadni, vagy mindenkit 

elutasítani. A javaslat összeállításakor elsősorban a tapasztalt, már több választáson részt vett 

egyénekre alapoztam, illetve fiatalok bevonását is szorgalmazza. Elmondom, hogy 

javaslatomban is jeleztem, hogy a HVB póttagjai lesznek a nemzetiségi szavazatszámláló 

bizottság tagjai. Ez azért jó, mert esetleges összeférhetetlenség esetén kezelni lehet a 

problémát és nem kell mindig új testületi ülést összehívni. 

Az előterjesztéshez, kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kerek József: javaslom a helyi választási iroda vezetőjének előterjesztése elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_31.html
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_31.html
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_32.html
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_3_32.html


 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testületének 

71/2014.(VIII.26.) határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete a 

helyi választási iroda vezetőjének javaslata alapján a 

helyi választási bizottság tagjait, póttagjait, a nemzetiségi 

önkormányzati választás szavazatszámláló bizottság 

tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

Helyi választási bizottság: 

Bori József 

Klubuk Istvánné 

Krecz Fruzsina 

Somi Olga 

Szabó Istvánné 

Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság: 

Illés Tímea 

Kéri Gergely 

Szabó Anita 

Id. Szlama Ferenc 

Váczy Fanni 

A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjai egyben 

a helyi választási bizottság póttagjai is. 

 

Kerek József bejelentem, hogy indulni kívánok a választáson és arra biztatok minden jelenlegi 

képviselőt, hogy induljon újra. 

Napirend:  2.) Egyebek 

2.1. Hutter Ádám ingatlan csere kérelme 

 

Kerek József köszönti Hutter Ádám gazdálkodót. Emlékeztet rá, hogy neki adta haszonbérbe 

az önkormányzat az un. „ pedagógus földeket”.  Akkor is arról volt szó, hogy a bérbeadást 

követheti, megegyezés esetén az eladás is. Illetve nem is eladás, hanem egy ingatlan csere. 

Ádám a nagyapai szülői házat tudná felajánlani csereként. Átadom a szót Ádámnak. 

Hutter Ádám köszöntöm a képviselőket. A polgármester úr jól foglalta össze a lényeget. 

Közlöm, hogy a haszonbérlet bejegyzése megtörtént. A termőföld értékét 2,4 MFt-ra becsüli a 

helyi földárak alapján. Ennyit szerinte ér a hivatal mellett lévő, jelenleg üresen álló lakóház is. 

Kerek József elmondja, hogy az SZMSZ értelmében ingatlan eladásakor független 

értékbecslést kell kérni. Most erről kellene dönteni. 

Csathó Zoltán kérdezi, hogy akkor is megvenné a földet, ha az önkormányzat nem veszi meg 

a lakást? 

Hutter Ádám elmondja, hogy Ő egyelőre a cserében gondolkodik. 

Bori Kálmánné kérdezi, hogy mennyi most ennek területnek mennyi az aranykorona értéke? 

Hutter Ádám 30-32 AK/ha. 

Váczy Lajos kérdezi, hogy van-e más mezőgazdasági területe az önkormányzatnak? 

Kerek József egy legelő van még. 

Váczy Lajos akkor én most azt javaslom, hogy mi ebben már ne döntsünk. Döntsön majd a 

választás után felálló új testület. Nem etikus, hogy eladjuk az utolsó községi földet. 



 

Kerek József emlékeztet rá, hogy az előző ülésen ezt a földet 20 évre haszonbérbe adták. Most 

arról kell dönteni, hogy az ingatlanok értékbecslését megrendelik-e. 

Javaslom az értékbecslés megrendelését. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testületének 

72/2014.(VIII.26.) határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy megrendeli a „ pedagógus föld „, valamint a 

Tófalu, Kossuth L. 14. szám alatti ingatlan 

értékbecslését. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kerek József polgármester 

 

2.2. Megállapodás kóbor ebek befogására 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy a közelmúltban egy kóbor kutya megharapott egy gyermeket. 

Sürgősen intézkedni kellett az állat befogásáról. Egy hevesi vállalkozót sikerült találni, aki 

vállalkozott a feladatra. Ennek költsége 30-40 ezer forint lesz. Ma reggel személyesen tárgyalt 

Somogyi Krisztián egyéni vállalkozóval aki felajánlotta, hogy amennyiben vállalkozási 

szerződést köt vele az önkormányzat akkor bruttó 12.700 Ft/ befogott eb áron végzi el a 

befogást. Elmondta, hogy közel 50 önkormányzattal van már szerződése. Mintának átadta a 

Füzesabonnyal kötött szerződését. Javasolja a szerződés elfogadását. 

Kerek József támogatja a javaslatot. Egyre nagyobb probléma a kóbor ebek dolga. Hol Egri, 

hol a Gyöngyösi sintérhez fordulunk. Nem mindig vállalják a feladatot, mondván nem az Ő 

kötelességük. A Füzesabonyi Állatmenhely sem tud minden állatot befogadni, ami érthető. 

Őket támogattuk is 20.000 Ft-al. 

Váczy Lajos javasolja a szerződéskötést, de kéri, hogy az önkormányzat részéről olyan 

személyt jelöljenek meg kapcsolattartónak, aki telefonon mindenkor elérhető. 

Kerek József javaslom a vállalkozási szerződés megkötését Somogyi Krisztián egyéni 

vállalkozóval. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testületének 

73/2014.(VIII.26.) határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy vállalkozói szerződést köt Somogyi Krisztián 

– 3360 Heves, Batthyány út. 22. – egyéni vállalkozóval 

kóbor ebek befogására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kerek József polgármester 

 

2.3. Bejelentések 

 

Kerek József tájékoztatja a képviselőket a szennyvíz beruházás állásáról. Most is folynak a 

helyreállítási munkák. 



 

Csathó Zoltán felhívja a figyelmet a járdák helyreállítása szükségességére, illetve az üresen 

álló ingatlanok előtti területek kaszálására. 

Váczy Lajos nem tartja elfogadhatónak a Szabadság tér és Kossuth út csatlakozásánál végzett 

munkát, ezt kéri napirenden tartani. 

Kerek József a felvetésekre reagálva közli, hogy most a járdák felújítására nincs lehetőség, de 

később lesz. A Váczy úr felvetését rendre elmondja a heti koordinációs megbeszéléseken. 

 

Más bejelentés nem lévén a polgármester a nyílt ülést bezárta és a szociális ügy tárgyalásához 

zárt ülést rendel el. 

 

 

  Kerek József    Gulyás Imre 

  polgármester    jegyző 

 

 


