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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2016. augusztus 25.-én megtartott rendkívüli 

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: Gulyás Imre jegyző, Pék Erika 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Külön köszöntöm Pék Erikát iskolánk igazgató 

helyettesét, aki egyben a Szüreti Nap fő szervezője is. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban 

kiküldött napirendeket tárgyaljuk, annyi eltéréssel, hogy a Szüreti Nappal kapcsolatos 

előterjesztést vegyük előre, hogy Erika elmehessen. 

 

1.) Hulladékszállítással kapcsolatos változások megtárgyalása 

Előadók: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

2.) A tófalui 054/28 hrsz. alatti ingatlan védetté nyilvánítása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

3.) Szüreti nappal kapcsolatos program és teendők megvitatása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Pék Erika szervező 

 

4.) Egyebek 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Napirend: 1.) Szüreti nappal kapcsolatos program és teendők megvitatása 

  Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, Pék Erika szervező 

 

Ignácz Szabolcs: Úgy néz ki, ez évben is külön- külön lesz szüreti nap Feldebrőn, illetve 

Aldebrőn és Tófalun. Kérem Erikát ismertesse a programot. Bár talán elvárható lett volna, 

hogy Aldebrő időben egyeztessen Tófaluval. Így megint eldöntötték a dolgokat, mi meg 

vágjunk jó képet hozzá. 

 

Pék Erika: Mielőtt rátérnék a programra, fontosnak tartom elmondani, hogy Én mindig a 

községek közötti együttműködést szorgalmaztam és szorgalmazom most is. Az lenne a jó, ha 

megfelelő lenne az együttműködés. Ez évben úgy alakul, hogy Feldebrőn szeptember 11.-én, 

Aldebrőn szeptember 17.-én lesz a Szüreti Nap. Volt már együtt is, most külön lesz. 

Részletesen ismerteti a tervezett programot. ( Jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Elmondja, hogy a 

rendező Aldebrő aki a költségeket állja, Tófalutól bármilyen hozzájárulást elfogadnak. Lesz 

500 Ft-os kóstoló jegy, melyből 300 Ft a főző egyesületet illeti meg. Előre láthatóan főz a 

Közös konyha babgulyást 500 adagot. A többiek bográcsban főznek. Aldebrő Német 

Nemzetiségi Önkormányzat és az Egyesület, Aldebrő Polgárőrség, Aldebrő Nyugdíjas Klub, 



 

Aldebrő Szabadidős Sport Klub, Cseralja Vadásztársaság, Tófalui Nyugdíjasklub, Tófalui 

Önkormányzat, Tófaluért Alapítvány. 

Az összes becsült költség 500.000 Ft.  

 

Ignácz Szabolcs: Köszönöm Erika. Mennyi támogatást adjunk? 

 

Váczy Lajos:  A Konyha költségeibe kellene beszállni 100.000 Ft-al. 

 

Ignácz Tibor: A Hegyközség ad támogatást? 

 

Ignácz Szabolcs: Nem adnak, mert külön tartjuk Feldebrőtől. Erika, kérek 70 db. meghívót, 

illetve egy meghívottak listáját Aldebrőtől a VIP meghívandóknak. Majd megbeszéljük még, 

hogyan támogatjuk a rendezvényt. Lehet, hogy valamelyik fellépőnek átvállaljuk a fellépési 

díját. Ha nincs ehhez más kérdés, megköszönöm Erikának az együttműködést. 

 

( Pék Erika távozott.)  

 

Napirend: 2.) Hulladékszállítással kapcsolatos változások megtárgyalása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: Mindannyian tudjátok, hogy a Káli cég szeptember 1-el felmondta a 

hulladékszállítási szolgáltatást. Mivel tagjai vagyon az Egri Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásnak, így Eger kész fogadni bennünket s nem kell közbeszerzési eljárást sem 

lefolytatni. Az igényünket elküldtem és kedvező választ kaptunk. Mivel szeptember 1-el indul 

a szállítás, a lakosság folyamatos ellátása biztosított. Én már aláírtam a közszolgáltatási 

szerződést, kérem ezt hagyjátok jóvá. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

40/2016.(VIII.25.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

jóváhagyja a polgármester által aláírt, az Egri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 

 

Gulyás Imre: Mivel változott a szolgáltató személye, illetve július 1-től egy központi 

szervezet  szedi be, így a szolgáltatási díj beszedésére, illetve az adatkezelésre vonatkozó 

szabályokat hatályon kívül kell helyezni. Erre a rendelet tervezetet elkészítettem. 

 

Ignácz Szabolcs: Ezzel kapcsolatban van kérdés, javaslat? ( Nem volt.) Javaslom, a rendelet 

tervezet elfogadását. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 4/2016. 

(VIII.26.) önkormányzati rendeletét a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező helyi igénybe vételéről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 


