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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. december 16.-án megtartott nyílt üléséről 

Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Ignácz Tibor 

alpolgármester, Csató Zoltán és Váczy Lajos képviselők 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző, Molnár Józsefné Tarnamenti Szociális 

Központ vezetője 

Távolmaradását telefonon bejelentette: Bori Kálmánné képviselő 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Molnár Józsefnét a Tarnamenti 

Szociális Központ vezetőjét. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslom, hogy annyiban térjünk 

el a kiküldött napirendektől, hogy napirend előtt halgassuk meg Molnárné tájékoztatóját az 

intézmény – különösképp annak Tófalui intézménye működéséről. 

A meghívóban megküldött napirendek: 

1. Szennyvízhálózat üzemeltetési szerződésének elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

2. Tófalu Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás elfogadása 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

3. Aktuális feladatok 

A napirendre tett javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Ignácz Szabolcs még egyszer megköszönöm, hogy Molnárné Piroska Asszony elfogadta 

meghívásunkat és kérem tájékoztasson bennünket a munkájukról. 

Molnár Józsefné köszönti a polgármestert és a képviselőket. Elmondja, hogy Tófaluban két 

dolgozó látja el nappali szociális ellátás teendőit. Ebből az egyik, Szabó Istvánné 

hivatalsegédi teendőket is ellát 2 órában.  

A nappali ellátás vezetője Krecz Lászlóné. Megfelelő végzettséggel rendelkezik. Az Ő 

feladata a szabadidős programok szervezése. Az étkeztetés biztosítása, az adminisztráció 

vezetése, jelentések továbbítása. Életviteli tanácsadás, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás 

feltételeiről tájékoztatás adása. 

Az ápolási gondozási feladatokat Szabó Istvánné látja el. Ő is rendelkezik szakképesítéssel. 

Részt vesz az étkeztetés lebonyolításában. Házi szociális gondozási feladatokat lát el, 

gyógyszert vált ki. Napi kapcsolatot tart a rászorulókkal. Szabadidős programok 

lebonyolításában működik közre. Feladata a tisztaság biztosítása. 

Kérdésekre válaszolva elmondja továbbá, hogy az intézmény az állami normatívákból eddig 

fedezni tudta kiadásait, minimális önkormányzati pénzt igényeltek. A jelzőrendszeres ellátást 

jelenleg öt fő veszi igénybe. Ennél az ellátásnál nagy a hiány. Ezt át kell gondolni a jövőre 

vonatkozóan. Az illetékes hatóság számos tárgyi hiányosságot tárt fel, nincs akadály 

mentesítve az épület, nincs vizes blokk. Ezek nem egyszerű problémák. Épp ezért a Szociális 

és Gyámhivatal több éves határidőt adott, hatósági szerződésben a pótlásra. Kérdés, lesz-e rá 

pénz valamikor. Véleménye szerint könyvtár működtetése szakmailag biztosítható az 

intézmény jelenlegi keretei között. 

Ignácz Szabolcs köszöni a tájékoztatást. Arra kíváncsi még, hogy ha az önkormányzati 

teendők igénylik, adhat- e utasítást a két dolgozónak. Gondolok itt rendezvények 

előkészítésére, lebonyolítására. 

Molnár Józsefné szerint ennek semmi akadálya, csak az alap feladataikat lássák el. 



 

 

( Molnár Józsefné távozott. ) 

 

NAPIREND 

1.) Szennyvízhálózat üzemeltetési szerződésének elfogadása 

 

Ignácz Szabolcs megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a tudnivalókat, mivel Ő vett részt az ezt 

előkészítő megbeszélésen Kálban. 

Gulyás Imre elmondja, hogy mivel megtörtént a beruházás műszaki átadása és december 31.-

én befejeződik a próbaüzem, január 1-től működésbe kell adni a szennyvízhálózatot. Az 

előterjesztés szerint az üzemeltető a Heves Megyei Vízmű Zrt lenne, melyben Tófalu 

községnek is vannak részvényei. Ebben semmi újdonság nincs, hiszen már a beruházás 

folyamán is közreműködött Vízmű Zrt, mint a jogszabályoknak megfelelő üzemeltető 

várományos. Gondként vetődött fel, hogy az a hatóság amelyik a szennyvíz díjat 

meghatározza, majd csak ezt követően állapítja meg a díjat. Szihalom már több mint egy éve 

vár erre. Balázs Zoltán Kompolt polgármestere, mint a társulás elnöke javasolni fogja a 

polgármestereknek, hogy 3 hónapig a társulás állja az üzemeltetés költségeit, a lakosságnak 

ne kelljen fizetni. Azt a módszert amit Szihalmon alkalmaznak, hogy ún. hozzájárulási pénzt 

szednek, Ő jogilag is aggályosnak tartja. Most azonban  nem ebben a kérdésben kell dönteni, 

hanem az üzemeltetésbe adásról. A szerződést és a határozati javaslatot minden képviselőnek 

megküldte. Más jelentkező sincs az esetleges üzemeltetésre.  

Ignácz Szabolcs, van e kérdés, javaslat? ( Nem volt. ) 

Javaslom a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötendő megállapodás elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

97/2014.(XII.16.) határozata 

1) A Képviselő-testület Káli szennyvízelvezetési 

agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása 

elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0048 azonosítási 

számú projekt támogatásával megvalósult víziközmű-

rendszer üzemeltetésével - a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 16.§ (6) bekezdés a) 

pontja szerinti feltétel teljesülésére hivatkozással, 

pályázati kiírás nélkül - a Heves Megyei Vízmű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 

3300 Eger, Hadnagy út 2., Cégjegyzékszám: Cg.10-10-

020086) bízza meg. 

Tófalu Község Önkormányzatának a Heves Megyei 

Vízmű Zrt-ben 94 db, egyenként 10000 Ft értékű 

törzsrészvénye van.  

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a közműves szennyvíz-elvezetés és 

tisztítás közszolgáltatás ellátására a bérleti-üzemeltetési 

szerződést aláírja. 

 



 

NAPIREND 

2.) Tófalu Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás elfogadása 

 

Ignácz Szabolcs ismét átadom a szót a jegyző úrnak. 

Gulyás Imre ismerteti, hogy új megállapodás megkötését jogszabályok írják elő a régi 

megállapodás már azért sem alkalmazható mivel új törvényeket hoztak a helyi 

önkormányzatokról, a nemzetiségek jogairól, illetve többször módosult az államháztartásról 

szóló törvény is. Jelentős változás, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése már nem 

épül be a települési önkormányzat költségvetésébe. A megállapodás részletesen leírja, hogy 

miként működik együtt a két önkormányzat a költségvetési tervezés, elfogadás és beszámolás 

területén. Meghatározza, hogy a gazdálkodás adminisztrációs teendőit a Kápolnai Közös 

Önkormányzati Hivatal köteles biztosítani. Önálló irodát az önkormányzat nem biztosít, de 

iroda és tanácsterem használatot igen. Biztosít internet hozzáférést, postai szolgáltatást, 

gépelést, sokszorosítást, telefon, telefax használatot. S mindezt térítésmentesen. 

Ignácz Szabolcs a Roma Önkormányzat tárgyalta-e már a megállapodást és részükről rendben 

van-e? 

Gulyás Imre a válsz igen, Ők elfogadták. 

Ignácz Szabolcs javaslom a Tófalui Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodás elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

98/2014.(XII.16.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Tófalui Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

NAPIREND 

3.) Aktuális feladatok 

3.1.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási megállapodás megkötése Kál 

Nagyközséggel 

 

Ignácz Szabolcs ismerteti, hogy a jogszabályok változása miatt mégsem jó a korábban a Káli 

Vízművel kötött szemétszállítási szerződés. A Káli Jegyzőnő elkészítette az új megállapodást, 

melyet a Kormányhivatal is törvényesnek ítélt. A lakosságot az új szerződés alapvetően nem 

érinti. Ugyanaz a cég, ugyanabban a formában végzi a szemétszállítást mint eddig. A jogi 

konstrukció lényege, hogy mi átadjuk ezen feladat ellátását Kálnak. A mellékletben 

meghatározott árak is korrektek. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

Javaslom az új megállapodás elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 



 

99/2014.(XII.16.)  határozata 

1. Tófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapodást köt Kál Nagyközség 

Önkormányzatával hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátására. 
2. Tófalu Község Önkormányzata a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladatát átadja 

a Közszolgáltató – Kál Nagyközség Önkormányzata - 

részére, 2015. január 1. napjától 2019. december 31. 

napjáig terjedő határozott időtartamra. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására. 

 

3.2.) Tarna-menti Központi Orvosi Ügyelet társulási megállapodása és alapító 

okirata elfogadása 

 

Gulyás Imre ismerteti Verpelét Város Jegyzőjének levelét. Elmondja, hogy a kérést e-mail-

ben mindenkinek továbbította. A megállapodás és az alapító okirat újra szövegezésére azért 

van szükség mert a választások eredményeként több település más lett a polgármester 

személye. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

Ignácz Szabolcs javaslom az előterjesztés elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

100/2014.(XII.16.)  határozata 

4. Tófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Tarna-menti Központi Orvosi Ügyelet Társulási 

megállapodását és Alapító Okiratát mellékletét 

képző tartalommal elfogadta. 

5. Tófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Tarna-menti Központi Orvosi Ügyelet Társulás 

Társulási Tanácsába polgármestert, akadályoztatása 

esetén alpolgármestert delegálja. 

6. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

3.2.) Gazdálkodási helyzetkép 

 

Ignácz Szabolcs az ülést megelőzően kiosztott gazdálkodási helyzetre vonatkozó 

tájékoztatóval kapcsolatban két dolgot kíván megjegyezni. Igen „ kutyaütősre” sikeredett a 

kóbor ebek befogása. Reméli a következő számla már kisebb lesz. Itt van tovább Kerek József 

volt polgármester Úr 3 havi járandóságának ügye. Ezt most sem tudja kifizetni. Vár 

javaslatokat a megoldást illetően. 

( Érdemi javaslat nem volt. ) 

 

 

 

 

3.3.) Könyvtári feladatok ellátása 

 



 

. 

 


