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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. március 31.-én megtartott 

közmeghallgatásról.  

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 

 

Megjelent lakosok száma: 8 fő 

 

Ignácz Szabolcs: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közmeghallgatáson 

valamennyi képviselő megjelent, azt megnyitja. 

 

Ignácz Szabolcs: Ismerteti, hogy megítélése szerint a falu kezd kikeveredni a gödörből, 

elindult a fejlődés útján. Takarékos gazdálkodással sikerült megállítani az eladósodást, mára 

elérték, hogy nincsenek 30 napnál régebbi kifizetetlen számlák. Megszűntek a hóközi előleg 

fizetések, csak az igazán rászorultak kapnak szociális támogatást. Éltek a közmunka program 

adta lehetőséggel. Az önkormányzat vett egy házat, nagy telekkel, ahol intenzív 

növénytermesztést végeznek, állatokat tartanak. A megtermelt zöldséget a Közös Konyhán 

dolgozzák fel. Ezzel lényegesen csökkent a konyhai beszállítói számla mennyiség. A 

Konyhán étkezők számára pedig helyben megtermelt friss zöldségekből készül az étel. 

Pályáztak és nyertek a mezőgazdasági eszközök beszerzése terén is. Van traktorjuk és hozzá 

számos munkaeszköz, ami a földműveléshez szükséges. Mára problémává vált, hogy nehéz 

megfelelő embert találni. Úgy változtak a közfoglakoztatási szabályok, hogy ha egy 

közfoglakoztatott máshol talál akár idénymunkát, az önkormányzat köteles elengedni. Például 

szüret idején ez gondot jelent. Ez ügyben már volt vállalkozókkal is vitája. Szerencsére 

kialakult egy dolgozni tudó és akaró társaság, akik, Tóth Robi vezetése és felügyelete mellett 

sok mindent megcsinálnak. Emellett hozzáfogtak a közterületek rendbetételéhez, 

csinosításához is. Ezt mindenki láthatja. Pályázatot nyújtottak be a Községháza felújítására, 

amit befogadtak, de döntés még nincs. Az önkormányzat megfelelően működik, az üléseket 

mindig meg tudták tartani, határozat képtelenség miatt elmaradt ülés nem volt. A testületben 

előfordulnak kisebb viták, de ez nem probléma. Az a fontos, hogy egy irányba húzzon a 

csapat és annak a falu látja a hasznát és ez így is van. Sok mindenről lehetne még beszélni, de 

most inkább Önök kérdezzenek és megpróbálok mindenre válaszolni. 

 

 

Gál Mártonné: Hallottam, hogy kerékpárút épül a faluban, de az nem a főúton halad hanem a 

Hangácson. Ennek így nem sok értelme van. 

 

Ignácz Szabolcs: Köszönöm, vártam is ezt a kérdést. Sok félreértés van ezzel a kerékpárúttal 

kapcsolatban. Azt tisztázni kell, hogy mindig a pályázat kiírója dönti el, hogy pontosan mire 

is lehet támogatást nyerni. Ez esetben Káltól Verpelétig egy olyan településeket összekötő 

kerékpárút kiépítésére lehetett pályázni, amely az ezen a vonalon lévő települések lakosainak 

biztosít kerékpáron munkába járási lehetőséget. Ezen van a fő hangsúly, illetve ide 

kapcsolódik a kerékpáros turizmus, az egészséges életmód propagálásának jelentősége is. 

Tudom, hogy ez nem mindenkinek tetszik így, de most erre volt lehetőség.  



 

Én sem hiszem, hogy majd valaki biciklivel jár majd dolgozni Verpelétre, de a lehetőség adott 

lesz. Azt viszont magam is jónak tartom, hogy új kerékpárút épül Tófalu és Kápolna között. 

Lényegesen biztonságosabb lesz a kerékpáros közlekedés ezáltal. 

 

Győri Tibor: Én azt mondom, ha a terv már kész van, már hiába ágálunk ellene, van-e már 

kivitelező? Egyébként, amikor buszmegállót kértünk a Táncsics út végére azt sem 

engedélyezték. 

 

Ignácz Szabolcs: Még nincs kiválasztva. 

 

Annus néni: Én sokat utazom. Ezért tudom, hogy Tófaluból nagyon rossz a busz közlekedés. 

Pedig több busz van amelyik Feldebrőig, vagy a másik irányból Kápolnáig jön Egerből. 

Bementem Egerben a busz társasághoz reklamálni, hogy miért nem járatnak több buszt 

Tófaluig? Azt mondták, hogy írjon egy levelet a polgármester és akkor intézkednek. 

 

Ignácz Szabolcs: Megbízom a jegyző urat írja meg a levelet. Majd meglátjuk mi fog történni. 

 

Gulyás Imre: Volt már ez ügyben levelezés korábbi években is. Rövid ideig el is jött néhány 

járat Tófaluig, de megszüntették, mert nem volt elég utas és ez a társaságnak veszteséges volt. 

Azt kérték fizessen fix havi összeget az önkormányzat. Erre meg az önkormányzatnak nem 

volt pénze. 

 

Szécsi Istvánné: Miért szűnt meg az óvodás buszjárat? Mi a helyzet a kukákkal? 

 

Ignácz Szabolcs: Nincs elegendő buszsöfőr. Az Egri Hulladékgazdálkodási cég arról értesített 

bennünket, hogy egyelőre megpróbálják Ő beszerezni pályázati pénzből az új szabványos 

kukákat. Ezért a lakosságnak – ha nyer a pályázat – ingyen adják a kukát. Ha nem nyernek 

akkor viszont, akinek nem szabványos a kukája, újat kell venni. Ezt kérdés tehát még nem 

dőlt el, majd értesítést küldünk. A szeptember 1. utáni csekkeket nem kell befizetni, mert azt 

már korábban rendezték. 

 

Szécsi Istvánné: Azt hallani, hogy a Verpeléti orvosi ügyelet megszűnik? 

 

Ignácz Szabolcs: Köszönöm a kérdést. Erről egyébként is szólni akartam. Nos a háziorvosok 

elöregedtek és már nem tudják az ügyeletet vállalni Verpeléten. Ráadásul az utóbbi időben 

már lényegében két idős, nyugdíjas orvos látta el ténylegesen az ügyeletet. Ez így nem volt 

tovább tartható, ezért keresni kellet más megoldást. Így született megállapodás az Agria 

Ügyelettel, melynek Egerben van a központja. Ők nagyon sok települést látnak el. Nagyon 

fontos, hogy a bejelentkezéskor a diszpécser dönti el, hogy a beteghez ügyeleti autó, vagy 

mentőautó megy, vagy közli, ha az eset nem igényel azonnali vizsgálatot, hogy keresse fel a 

háziorvost. A cég annyiért vállalta az ellátást, amennyit eddig is fizetett az önkormányzat. 

Április 1.-től tehát megtörténik az átállás, a társulás pedig június végével szűnik meg. 

Remélem a változás pozitív lesz, de ez majd a gyakorlatban derül ki. De megismétlem, a régi 

rendszer nem volt tovább fenntartható, mindenképpen lépni kellett. 

 

Ignácz Szabolcs: Elmondom, hogy pályázni fogunk a konyha felújítására, illetve 

együttműködve Aldebrővel a földutak karbantartására. Tervezem továbbá a temető 

rendbetételét, kerítés építését. 

 

 



 

 

 
 



 

 


