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Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2015. június 18.-án megtartott nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

T a r t a l o m 

Határozat száma: Tárgya: 

 

17/2015.(VI.18.)  Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 

18/2015.(VI.18.)  Nyugdíjasklub 20 éves évforduló támogatás  

19/2015.(VI.18.)  Polgármesteri beszámoló közmunka 

programokról elfogadása  

20/2015.(VI.18.)  Pályázat benyújtása rendkívüli költségvetési 

támogatásra  

21/2015.(VI.18.)  Lakossági ivóvíz pályázat benyújtása 

22/2015.(VI.18.)  Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 2 fő    

 

 

 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. június 18-án megtartott nyílt üléséről. 

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

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csató Zoltán és Váczy Lajos képviselők 

Tanácskozási joggal jelen van: Mezey Anita családgondozó, Báder Veronika Tófalui Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó Istvánné Gondozás Központ szociális gondozó, 

Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, külön köszönti Mezey Anita családgondozót, 

Báder Veronikát a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, Szabó Istvánné szociális 

gondozót. 

Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 

 A meghívóban szerepelő napirendek: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előadó: Mezey Anita gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Gulyás Imre jegyző 

2. Tájékoztató a közmunka programok állásáról, a további feladatokról 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester 

3. Aktuális feladatok 

 

A napirendre tett javaslatot, a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1. Napirend: Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előadó: Mezey Anita gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Gulyás Imre jegyző 

Ignácz Szabolcs átadom a szót Mezey Anitának. 

Mezey Anita néhány szóban bemutatkozik. Közli, hogy ez évben vette át ezt a 

munkaterületet. Így a 2014. évi beszámolóhoz kérte elődje Peténé segítségét. Elmondja, hogy 

tegnap Aldebrőn számolt be ahol nagyon jó a helyzet. Tófaluról ez már nem mondható el. 

Majd annyi a problémás eset, mint a jóval nagyobb Kompolton. Egyébként Aldebrőn, 

Kompolton, Nagyúton és Tófaluban végez családgondozói munkát. Ragóné Móhr Mariann, ki 

már dolgozott Tófaluban, segíti a munkáját. Jó a kapcsolat az iskolával, Pék Erika igazgató 

helyettessel.  

Ignácz Szabolcs kérdezi, kezelhető-e a helyzet? 

Mezey Anita a jelenlegi munkaidő beosztás mellett nehezen, Tófaluban legalább 2 napot 

kellene eltölteni egy héten. 

Ignácz Szabolcs, tud-e valamit segíteni az önkormányzat? Országos szinten kellene megoldást 

keresni. Tófaluban sok a lerobbant ház. A beköltözők ezeket keresik, majd végleg lelakják és 

mennek egy másikba. A tulajdonosok eladják akár áron alul is csak szabaduljanak a gondtól. 

Mint apa sajnálja a nehéz sorban élő gyerekeket, de ezeknek a gyerekeknek a szülei csak a 

támogatást várják és a kötelességekről hallani sem akarnak. A gyerekek otthonról hozzák a 

rossz példát. Ő ezért is szorgalmazza az értékteremtő közmunkát, a földművelést állattartást. 

Ez lehet a kiút, meg a tanulás. Tud saját termésből élelmiszert adni a családoknak. Jelentős 

alkohol és drog problémát nem tapasztalt. 



 

Mezey Anita drogot Ő sem tapasztalt, egy családnál egy nagyszülő alkoholizálása jelent 

gondot. 

Ignácz Szabolcs nem szabad éhesen gyerekeket látni. Ez a probléma kezelhető. Azt is fontos 

tudni, hogy Tófaluban régen nagyon jó volt a cigányok és a magyarok kapcsolata. A gond 

most is a betelepülőkkel van. 

Gulyás Imre megköszöni a gyermekvédelemben dolgozók munkáját. Ismerteti, hogy már 

kevés gyámügyi feladat maradt helyben. Ezek közül új a hátrányos helyzet és a halmozottan 

hátrányos helyzet hatósági megállapítására vonatkozó szabályozás. A beszámolóhoz csatolták 

a hivatali hatósági statisztikát. 

Váczy Lajos igaznak tartja, hogy országos szinten is kezelni kell a problémát, de ugyanilyen 

gondnak tartja, hogy a családban mit látnak a gyerekek. Amikor tömegével szűntek meg a 

munkahelyek, egyesek tartósan váltak munkanélkülivé. Nem csak az Ő hibájuk, de 

berendezkedtek egy segélyből élős életre. A gyerekek nem láttak a szülőt munkába menni. 

Jönnek fiatalok hozzájuk szakmai gyakorlatra, elképesztő felkészületlenségről tesznek 

bizonyságot.  

Mezey Anita sok mindennel egyetért. Igen más a problémás családok „ értékrendje”, s talán 

ezen a legnehezebb változtatni. 

Ignácz Szabolcs: javaslom a beszámoló elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

17/2015.(VI.18.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve. ) 

 Mezey Anita távozott. 

 

2. Napirend: Tájékoztató a közmunka programok állásáról, a további feladatokról 

   Ea: Ignácz Szabolcs polgármester 

Ignácz Szabolcs mielőtt rátérnék a napirendre, engedjétek meg nekem, hogy ismertessem a 

Nyugdíjas Klub kérését önkormányzatunk felé, illetve ezt követően átadom Szabónénak. A 

jövő héten a 20 éves Nyugdíjasklub tartana egy kis ünnepséget, ehhez kérnek támogatást. 

Szabó Istvánné igen erről lenne szó, ehhez 25.000 Ft-ra lenne szükség. 

Ignácz Szabolcs javaslom a kért összegű támogatás megadását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

18/2015.(VI.18.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

25.000 Ft támogatást nyújt a Nyugdíjasklubnak a 20 

éves évfordulós rendezvény megtartására. 

 

Ignácz Szabolcs köszönöm a döntést. Aki tud, jöjjön el, meghívták a képviselőket. Az 

óvodások adnak műsort. 

 

Ignácz Szabolcs a közmunka programmal szerintem jól állunk. A kecskék is megvannak, 

ENAR-ral ellátva. Dr. Simon László állatorvos úr is megtekintette őket, amit kellett elvégzett. 

Az állatok egészségesek. 

Jelenleg kettő Stihl fűrészünk van. Hutter Úrral módosítottuk a bérleti szerződést, ezt a 

Földhivatal bejegyezte. A Konyhára vittünk egy 400 literes fagyasztót. Vittünk belevalókat is, 



 

uborkát, cukkinit, borsót. Az átadott alapanyagokról dokumentumok készültek. Vezetjük a 

permetezési naplót. Mivel jó a termés akár szociális alapon is tudunk a megtermelt 

élelmiszerekből a rászorulóknak adni. Ebben majd kéri a jegyző segítségét. 

Váczy Lajos elmondja, hogy a fiának van bakkecskéje, ha kell fedeztetni.  

Bori Kálmánné szerint elsősorban az ott dolgozók kapjanak a megtermelt zöldségekből. 

Ignácz Szabolcs természetesen ez is nyomós szempont lesz majd. Szeretném, ha az ülés után 

elmennénk és mindenki megtekintené a „ farmot „ . 

Ha nincs más kérdés, kérem, fogadják el a beszámolót. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

19/2015.(VI.18.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja a polgármester beszámolóját a közmunka 

programok állásáról. 

 

3. Napirend: Aktuális feladatok 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy az önkormányzatok ez évben két alkalommal nyújthatnak be 

forrás-kiegészítő – régi nevén ÖNHIKI – támogatás iránti kérelmet. A gazdálkodási 

előadónak már feladatul adtam, hogy a pályázatot készítse elő. A testületnek kell dönteni, 

hogy nyújt-e be most pályázatot. Arról, hogy mik lesznek az elbírálás fő szempontjai, pontos 

információk nem állnak rendelkezésre. 

Ignácz Szabolcs a fennálló hiány ismeretében javaslom a pályázat beadását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

20/2015.(VI.18.) határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be „a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására ( ennek keretében s rendkívüli szociális 

támogatásra) ” 1 b) pontban meghatározott „ A 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására „ a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat alapján az 

ott meghatározott formai és tartalmi előírásoknak 

megfelelően. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem és 

mellékletei benyújtására. 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy az egészséges ivóvíz előállítása költségeinek kompenzálására ez 

évben is pályázhatnak az önkormányzatok. Az elnyert pénzt át kell adni a működtetőnek, A 

Heves Megyei Vízmű Zrt-nek. Ez a támogatási lehetőség hosszú évek óta működik, csak 

korábban a vízmű volt a pályázó. Itt nincs önerő, a pályázat benyújtása költséget nem jelent. 

Ignácz Sabolcs javaslom a pályázat benyújtását. 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

 

 



 

 


