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Megjelent képviselők száma: 4 fő 
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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2016. március 23.-án megtartott nyílt 

üléséről. 

Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Bori Kálmánné, 

Csató Zoltán és Váczy Lajos képviselők  

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó,  

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. 

Javaslom, hogy csak a meghívóban közölt napirendet tárgyaljuk.  A meghívóban szereplő 

napirendek: 

 

1.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

2.) Káli Víziközmű Társulás aktivált vagyonának felosztása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

3.) Nyilatkozat  Kápolnai Tündérkert Óvoda Kápolnán tervezett fejlesztéséhez 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

4.) Termőföld adás-vétel ügyében emelt kifogás ügyében döntés ( zárt ülés ) 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

5.) Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs napirend előtt tájékoztatta a képviselő- testületet a két ülés között 

történtekről. Elmondta, hogy a közmunka program keretében működő „ farmon” szaporodott 

a kecske állomány. Ismét ígéretet kapott a csatorna hálózat garanciális hibáinak majdani 

javítására. Ismertette a tervezett közfoglalkoztatási elképzeléseket. Közölte, hogy két hete 

felkereste a kerékpárút tervezője. Most tudta meg, hogy a kerékpárút nem megy végig a 

főúton, hanem a Szabadság tér felé fordul, majd a Széchényi út, Vasvári út, Kossuth út 

útvonalon ér át Aldebrőre. Így számára ez nem szimpatikus az elképzelés. 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy Aldebrőn is felmerült ez a probléma. Amennyiben a kerékpárút a 

települések főútvonalán haladna – az árkok lefedése miatt – úgy megdrágulna a beruházás, 

hogy az már a pályázati pénzbe nem férne bele. Ez a kerékpárút elsősorban településeket 

összekötő út, amely elsősorban munkahelyek sokoldalúbb megközelítését és turisztikai célok 

megvalósítását hivatott szolgálni. Ha egy település nem fogadja el a legújabb útvonal tervet, 

az egész projekt megvalósítását veszélyezteti. Erre is gondolni kell. Ilyen lehetőség itt 

egyhamar nem lesz. 

 

Ignácz Szabolcs mindezt értem, de miért nem mondták meg ezt nekünk az elején. Miért 

kérték, hogy mindenki rajzolja meg a településére vonatkozó elképzelést. 

Jó, aki elfogadja az új nyomvonal tervet, szavazzon. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

7/2016.(III.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja, hogy a Tarna menti kerékpárút nyomvonala 

Tófalu községben a Kossuth út – Szabadság tér- 

Széchényi út – Vasvári út – Kossuth út útvonal. 

 

3.) Nyilatkozat  Kápolnai Tündérkert Óvoda Kápolnán tervezett fejlesztéséhez 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Megkeresett bennünket Dr. Berecz Kálmán, hogy Kápolna önkormányzata 

pályázni kíván a székhely óvoda felújítására és bölcsőde kialakítására. Nyilatkoznunk kell, 

hogy öt éven belül Aldebrőn a tagintézményben nem nyújtunk be ilyen pályázatot. Nálunk 

nem rég volt felújítás, a gyereklétszám inkább alacsony, mint megfelelő.  Nyugodtan 

nyilatkozhatunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

8/2016.(III.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

támogatja Kápolna Község Önkormányzatának a TOP-

1.4.1.-15 jelű pályázat keretében, a Kápolnai Tündérkert 

Óvoda székhely intézményében megvalósítandó 

óvodakorszerűsítési, illetve bölcsőde kialakítási 

pályázatát. 

Egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a Kápolnai 

Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézményében az 

elkövetkező öt évben nem tervez férőhelybővítést, 

illetve bölcsőde kialakítását. 

Hozzájárul ahhoz, hogy Kápolna Község 

Önkormányzata a fenti kódjelű és tartalmú pályázatát 

benyújtsa. 

Felhatalmazza a polgármestert, ezen hozzájáruló 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

2.) Káli Víziközmű Társulás aktivált vagyonának felosztása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs köztudott, hogy decemberben megtörtént a megépült csatornahálózat 

aktiválása. A létrejött közmű vagyon lakosság arányosan került felosztásra. Az anyagot 

mindenki megkapta. Van-e kérdés? 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

Javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 



 

 

 

 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

9/2016.(III.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

szennyvízberuházás során létrejött vagyon 

átvételéről az alábbi döntés hozza: 

1) A Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak 

szerint a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0031 azonosító 

számú, „Káli szennyvízelvezetési agglomeráció 

csatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű 

projekt során 2015. december 31-ig keletkezett 

összegen aktivált tárgyi eszközt Tófalu községre 

jutó 304.448.242 Ft értéken térítésmentesen átadja, 

Tófalu Község Önkormányzata térítésmentesen 

átveszi. 

2) Tófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy a fenti tárgyi eszköz 

összegét a Káli Szennyvízelvezetési 

Önkormányzati Társulás könyveiből 2015. 

december 31. napjával kivezeti és Tófalu Község 

Önkormányzata 2015. december 31. napjával 

törzsvagyonként nyilvántartásba veszi. 

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az átadás-átvételről szóló megállapodást 

aláírja, és az abban foglaltak szerint tegye meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

1.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény szerint a közbeszerzési 

tervet március végéig kell elfogadni. A tervben foglaltak nem kötik az elfogadót. Ez azt 

jelenti, hogy nem köteles a tervben foglalt közbeszerzési eljárást lefolytatni, illetve a tervben 

nem szerepeltetett közbeszerzést is megvalósíthat. Viszont tervnek lennie kell, s adott esetben 

módosítani kell. Ezért készült most egy olyan terv mely nem tartalmaz konkrét közbeszerzési 

adatokat, de közli, hogy amennyiben az önkormányzat pályázaton olyan lehetőséghez jut, 

amely közbeszerzést tesz indokolttá, akkor módosítják majd a tervet. 

 

Ignácz Szabolcs kicsit furcsának tartom ezt a szabályozást, de javaslom az előterjesztést 

elfogadni. 

 



 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

10/2016.(III.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési 

tervét. 

( Terv jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

4.) Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs Veres Tünde pályázatíró hívta fel a figyelmem, hogy lehet pályázni I. 

világháborús emlékművek rendbetételére. 

 

Váczy Lajos tudok a lehetőségről, támogatom. 

 

Ignácz Szabolcs jó, akkor kérem, támogassátok ezt az elképzelést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

11/2016.(III.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Közép-és kelet európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 

jelű az „ Az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása” témában. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és 

benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésével és 

nyilatkozatok megtételével. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs Irénke elkészítette a gazdálkodási helyzetről szóló tájékoztatást. Van-e 

szóbeli kiegészítés? 

 

Tajsz Ernőné magyarázatot fűz az egyes tételekhez. Közli, hogy Aldebrő valószínűleg 

teljesíteni tudja a tartozása rendezését, mert jelentős adóbevételre számíthat a Bányától. 

 

Csathó Zoltán felháborítónak tartja a csatornadíj mértékét. Nem lehet ez ellen tenni valamit? 

 

Ignácz Szabolcs valóban nem erről volt szó, de a díjat nem az önkormányzatok, nem is a 

Társulás, hanem egy állami hatóság állapítja meg. Ment levél, hogy sokalljuk a díjat, talán 

még csak nem is válaszoltak. 

Gulyás Imre ismerteti, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. jelezte, hogy ez évben is lehet 

pályázatot beadni ivóvíz és csatorna szolgáltatás javítására. Mivel az önkormányzatok a  



 

 


