
 

  

 
 

1. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2016. december 10.-én megtartott rendkívüli 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: 

 

1/2017.(I.10.) Rendkívüli tűzifa támogatás  

2/2017.(I.10.)  Tiltakozás homokszállítás ellen  

3/2017.(I.10.)  Fúrt kút létesítése 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 1 fő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. január 10-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,  

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. 

 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. Tekintettel a rendkívüli 

időjárási helyzetre, szükségesnek tartottam, hogy döntsünk a leg rászorultabbak tűzifa 

támogatásáról. Többen megkerestek ugyanis, látván az udvaron lévő fát, hogy kaphatnának-e 

belőle, mert nincs mivel fűteniük. Ezért szóltam telefonon mindenkinek, hogy ezt tárgyaljuk 

meg és együtt döntsünk. Köszönöm, hogy mindenki eljött. Javaslom, tehát ennek és az 

egyebeknek a tárgyalását. 

 

A napirendet a képviselők egyhangúan elfogadták. 

 

1.) Napirend: Téli rendkívüli tűzifa támogatás  

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: Mint az bevezetőmben elmondtam többen megkerestek, hogy nem tudnak 

fűteni. Nincs fájuk, de pénzük sincs venni. Most pedig igencsak hideg napok járnak. Ez évben 

körülkerítjük a temetőt. A kerítés nyomvonalába eső fákat kivágtuk és felhalmoztuk a 

községháza udvarán. A falugazda irodájában és a közmunkások munkahelyén ezzel fűtünk. 

Mindenfelől azt hallani a rádióban, TV-ben, hogy a rászorultak forduljanak az 

önkormányzatokhoz. Mi pedig nem igényeltünk tűzifa támogatást. Van olyan hulladék fa, 

melyből azon öt család amely megkeresett tudnánk adni egy-egy kiskocsival. Legalább egy 

vagy két hétig tudnának fűteni. 

 

Váczy Lajos: Egyetértek, a vastag fa maradjon meg a dolgozóinknak fűteni. 

 

Csathó Zoltán: Ez akkor úgy 2-2 q fa lenne, vagy talán több is. 

 

Ignácz Szabolcs: Ha egyetértés van, mondom a neveket: Purgel János, Varga Zoltán, 

Besenyei Józsefné, Besenyei József és Takács Józsefné. Ki ért egyet? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

1/2017.(I.10.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület a 

rendkívüli hidegre tekintettel Purgel Jánost, Varga Zoltánt, 

Besenyei Józsefnét, Besenyei Csabát és Takács Józsefnét 

1-1 kiskocsi tűzifa támogatásban részesíti, melyet a 

támogatottak maguk vihetnek el a Községháza udvaráról 



 

 

 

2.) Napirend: Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: Kaptunk egy felhívást a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától. Mely szerint a megépítendő M25-ös, 

valamint az arra bekötő 251-es számú bekötő út építéséhez Kápolna község külterületén a 

Kecskeméti Apolló Kft egy 24,9 ha területű homokbányát létesít. Ez majd nem veszélyes 

hulladék lerakóként is működik majd. A részletes környezeti hatástanulmány elolvasható a 

Felügyelőség honlapján. Én ezt megtettem és nem tetszik amikor arról olvastam, hogy a „ 

másik szállítási útvonal lehet a bánya északi oldalán induló földúton keresztül a Tófalu déli 

részén húzódó Kossuth úton keresztül.” Mindenki tudja, hogy kamionos kőszállítás ez évben 

már halálesettel is járt és teszi tönkre házainkat. ha ez mérhetetlen szállítás még rázúdulna a 

falunkra, kész tragédia lenne. 

Ha ez így lesz az óriási károkat okozna a településen, javaslom ez ellen a lehetőség ellen már 

most tiltakozzunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

2/2017.(I.10.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

tiltakozik az ellen, hogy a Kápolna külterületén a 

megépítendő M25-ös, valamint az arra bekötő 251-es 

számú bekötő út építéséhez lehetséges közlekedési 

útvonalként Tófalu Kossuth út igénybevételére ne kerüljön 

sor. 

Megbízza a polgármestert és jegyzőt, hogy az 

önkormányzat álláspontjáról az illetékeseket mielőbb 

tájékoztassa. 

 

Váczy Lajos: Sérül-e bányászattal a vízbázisunk. 

 

Ignácz Szabolcs: Erre nem találtam utalást. 

 

Ignácz Szabolcs: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a közmunka program keretében traktor 

beszerzésére nyílik lehetőség. A Tanya farm működését 5 db sertés beszerzésével és egy 

újabb fóliasátor kialakításával bővítjük. A 2017. március 1-től 2018.február 28-ig tartó 

időszakra a járási munkaügyi hatóságnál pályázott mezőgazdasági START mintaprogramban 

a 060/2 hrsz. alatti ingatlanon kutat kell fúratnunk az öntözéshez. Kérem a képviselő-testület 

jóváhagyását, hogy a kút létesítésével kapcsolatos pályázati, létesítési engedélyezési 

eljárásokat lefolytathassam. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


