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Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2017. február 21.-én megtartott nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

T a r t a l o m 

 

Rendelet száma: Tárgya: 

1/2017.(II.22.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

2/2017.(II.22.) Az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról 

 

Határozat száma:    Tárgya: 

9/2017.(II.21.)     Eseti közbeszerzési szabályzat módosítása 

10/2017.(II.21.)    2017. évi közbeszerzési terv  

11/2017.(II.21.)    Verpeléti orvosi ügyelet megszűnéséről 

12/2017.(II.21.)    Heves Megyei Vízművel kötött szerződésről 

13/2017.(II.21.)  Czakó Trans Bt-vel kötött bérleti szerződés 

felmondása 

14/2017.(II.21.)  Murányi Istvánné földvásárlási ügy új eljárásáról 

– zárt ülés jegyzőkönyvében 

15/2017.(II.21.) Vidumánszki László települési támogatás 

ügyében döntés – zárt ülés jegyzőkönyvében 

 

 

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 2017. február 21.-én 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: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző,  

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. 

 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom.  

Javaslom, hogy a meghívóban meghatározott napirendeket tárgyaljuk. 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésére 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

2.) Egyebek 

 

 

Ignácz Szabolcs: A napirendek tárgyalása előtt jó hírt kívánok megosztani veletek. Most 

kaptuk a hivatalos értesítést, hogy a START pályázatunkon 27 millió forintot nyertünk. Így 

lehetővé válik egy kistraktor megvásárlása. 

 

Irénke elkészített egy tájékoztatást a kifizetetlen számlákról. Eszerint nem állunk rosszul. 

 

Rosszabb a helyzet a közös intézmények, elsősorban az Óvoda finanszírozásánál. A Társulási 

Tanács ülésén elfogadtuk a költségvetést, mely szerint Tófalunak 2,3 millió forinttal kell 

hozzájárulni a működéshez. Ez havi 200.000 forintot jelent, amit tudunk valameddig fizetni, de 

utána nem tudom mi lesz. Állítólag van ígéret a bérfejlesztésből adódó hiányok 

kompenzálására, de erről hivatalos értesítés nincs. Ismét felmerült, hogy mérjük fel, hogy 

Kápolnától való különválás esetén hogyan működne az óvoda. Ezt májusig el kell majd 

dönteni. 

 

Elfogadtuk a Konyha költségvetését is, Ismét csökken az a rész amit az önkormányzatoknak 

hozzá kell adni. 

 

A közös hivatalhoz nem kell támogatást adni, ők kijönnek a pénzükből. 

 

Váczy Lajos: Óvoda ügyben Kápolna jött felvételi kéréssel. Ezt akkor plusz támogatással 

honorálták, ez a kistérségek megszűnésével meg Én 2-3 éve kérem, hogy kapjak pontos 

kimutatást a költségekről. Illetve egy számítást, hogy mennyibe kerülne az óvoda, ha 

leválnánk Kápolnától. Azt sem értem minek kell egyszerre foglalkoztatni vezető óvónőt és 

óvodatitkárt. 

 

Csathó Zoltán: Nem biztos, hogy szétváláskor helyben kell majd ennyi dolgozó. 

 

Ignácz Szabolcs: Jól körül kell ezt járni. Javaslom, térjünk rá a költségvetés megtárgyalására. 

 

 



 

1.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésére 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Irénke egy nagyon részletes szöveges indoklást fűzött az előterjesztéshez, 

köszönöm. Van-e kérdés? 

 

Bori Kálmánné: Azzal, hogy változott a közmunka program és a járdaépítés elmarad, a Kis- 

köz rendbetétele is elmarad? 

 

Ignácz Szabolcs: Én a felvehető emberekre alapozva, nem tudok többet bevállalni. Ha tudunk 

olyan kőművest aki jól dolgozik és olcsón, még így is megcsinálhatjuk. 

 

Csathó Zoltán: Lesz-e Erzsébet utalvány? 

 

Tajsz Ernőné: Nem, Szép kártya van tervezve. 

 

Váczy Lajos: Megköszöni, hogy nőtt a Tófaluért Alapítványnak átadandó támogatás. 

 

Ignácz Szabolcs: Nyomatékosan mondom, hogy ezen túl nem tudunk többet adni. 

 

Ignácz Szabolcs: A Bánya már közel van hozzánk, nálunk miért nem adózik? 

 

Gulyás Imre: Csak akkor adóköteles, ha Tófalu területén tevőlegesen végez bányaművelést. A 

mezőgazdasági vállalkozások adózásának pedig utána nézek. 

 

Ignácz Szabolcs: Ha nincs több kérdés, akkor javaslom, fogadjuk el a 2017. évi 

költségvetésünket. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadja az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) önkormányzati rendeletét. 

 

2.) Napirend: Egyebek 

 

Gulyás Imre: Emlékeztetek mindenkit, hogy a 2016. november 29.-i ülésen előzetesen 

elfogadta a testület az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

tervezetét. Ezt megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. Megérkezett a válasz, 

mely szerint a körzet felosztás megfelelő. Így most már nincs akadálya a rendelet 

elfogadásának. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom a rendelet elfogadását. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadja az 

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 2/2017.(II.22.) önkormányzati 

rendeletét. 

 

Gulyás Imre: Január 1.-el  változott a közbeszerzési törvény.  A Tarna- menti kerékpárút 

projekt egyedi közbeszerzési szabályzatát is módosítani kell és ennek megfelelően elfogadni 

az egységes szerkezetű új szabályzatot. Ezt minden résztvevő településnek meg kell tenni. 

 



 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el az előterjesztést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

9/2017.(II.21.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a TOP-3.1.1. „ Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzéseket szabályozó eseti közbeszerzési 

szabályzat módosítását és az egységes szerkezetű 

szabályzatot. 

Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű 

eseti közbeszerzési szabályzat aláírására. 

 

Gulyás Imre: Az előző témához kapcsolódik, hogy el kell fogadni a projekt közbeszerzési 

tervét. Egyébként az önkormányzati munkatervben ez áprilisban lesz esedékes, de ezt most 

meg kell tenni. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el a módosítást. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

10/2017.(II.21.) határozat 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Tarna- menti Kerékpárút Konzorcium – TOP-

3.1.1. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” - 

2017. évi közbeszerzési tervét. 

( Az elfogadott terv e határozat 1. sz. melléklete. ) 

 

Gulyás Imre: Polgármester úr korábban beszámolt már arról, hogy jelenlegi formájában nem 

működhet az orvosi ügyelet. Verpelét aljegyzője elküldött egy határozat tervezetet, melyet 

kérnek minden résztvevő önkormányzattal elfogadtatni. Ennek lényege, hogy április 1-től az 

Agria Ügyelet látja el az ügyeleti feladatokat változatlan 40 Ft/fő/hó összegért. Továbbá, a 

társulás június 30-al megszűnik. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el az előterjesztést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

11/2017.(II.21.) határozat 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kezdeményezi, hogy a Tarna-menti Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás az orvosi ügyeleti ellátást 2017. március 

31-i hatállyal megszüntesse. Felhatalmazza a 

polgármestert hogy az orvosi ügyeleti ellátás folyamatos 

biztosítása érdekében 2017. április 1. napjával feladat-

ellátási szerződést kössön az AGRIA-ÜGYELET 

Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. (székhely: Eger, Deák 

Ferenc u. 23. , adószám: 11938318-2-10) 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kezdeményezi a Tarna-menti Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás - Társulási megállapodás 15.4.b) pontja alapján – 

2017. június 30. napjával közös megegyezéssel történő, 

jogutód nélküli megszüntetését.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Társulás megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokra, a 

szükséges dokumentumok előkészítésére. 

 

Gulyás Imre: A Heves Megyei Vízmű Zrt. küldött egy megállapodást, melyet javasol 

elfogadni. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el az előterjesztést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

12/2017.(II.21.) határozat 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt által megküldött 

megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Gulyás Imre: Többen érdeklődnek hulladékszállítás ügyben, hol lehet az új szabványos 

kukákat beszerezni. Összegyűjti-e az igényeket az önkormányzat? 

 

Ignácz Szabolcs: Engem is lépten, nyomon megállítanak ez ügyben majd egyeztetek a 

szolgáltatóval is. Egyébként meg jön egy újabb tájékoztatás, mely szerint a cég pályázik 

kukákra, s ha nyer, akkor ingyen lehet majd hozzájutni. 

 

Ignácz Szabolcs: Kértem tájékoztatást az adós kolléganőtől, hogy hogyan állunk. Van három 

adózó, aki helyiséget bérel nálunk és szerződésük szerint nálunk fizetnék a gépjárműadót. 

Ebből egy már máshol létesített telephelyet, úgy, hogy nekünk erről egy árva sort sem írt. 

Javaslom, szüntessük meg a bérleti szerződését. 



 

 


