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Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2017. március 31.-én megtartott nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

T a r t a l o m 

18/2017.(III.31.) Közbeszerzési terv elfogadása 

19/2017.(III.31.) Iskola tervezett átszervezési ügyében állásfoglalás 

20/2017.(III.31.) Hoór Kálmán felkérése településkép rendelethez 

21/2017.(III.31.) Mátyás Martina lakásbérleti kérelme támogatása 

22/2017.(III.31.) Vízmű pályázat 

23/2017.(III.31.) Horgásztanya felújításhoz hozzájárulás feltételhez 

kötése 

 

 

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. március 31.-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: Gulyás Imre jegyző, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. 

 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom.  

Javaslom, hogy a meghívóban megjelölt napirendeket tárgyaljuk. 

 

1.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

3.) Egyebek 

 

A napirendi javaslattal mindenki egyetértett. 

 

Ignácz Szabolcs: Napirend előtt tájékoztatom a képviselőket, hogy megjött a traktor. Ezzel 

úgy néz ki, hogy a földműveléshez minden eszköz rendelkezésre áll. 

 

Napirend: 1.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése 

  Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: Az EFOP pályázattal kapcsolatban két nappal ezelőtt rendkívüli ülésen 

döntöttünk a részvételről és, hogy elfogadjuk Kál nagyközséget gesztornak. A Községháza 

felújítása pályázatot befogadták, döntés még nincs. A START pályázatról minden ülésen 

tájékoztatlak benneteket. 

 

Napirend:  2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre:  A Tarna menti kerékpárút projekt esetében elfogadtunk egy közbeszerzési 

tervet 2017.-re. Ez év közben módosítható. Várható, hogy ez eddig beadott egyéb 

pályázataink esetében is eredményhirdetésre kerül sor. Ezek között lesz olyan, mely 

közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozhat. Akkor majd módosítjuk a tervet. Most azt 

javaslom, hogy erősítsük meg, hogy a kerékpárút projekthez elfogadott rendezési terv egyben 

ez évi alap tervünk is. 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el a javaslatot. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 



 

   

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

18/2017.(III.31.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Tarna menti kerékpárút projekttel kapcsolatban 

elfogadott közbeszerzési tervet a település 2017. évi 

alap közbeszerzési tervként megerősíti. Szükség 

szerinti módosításáról majd intézkedik. 

 

 

Napirend:  3.) Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: Mindenkinek megküldtük az Egri Tankerületi Központ iskola átszervezésére 

vonatkozó elképzelését. Ebben az áll, hogy a székhely átkerülne Kápolnára, ennek 

megfelelően változna az intézmény elnevezése. A tervezet rögzíti, hogy ezen túlmenően sem 

a pedagógusokat érintő, sem a tanulókat érintő változás nem lesz. Az igazi probléma akkor 

lesz, ha felső tagozaton elfogynak a gyerekek és azt megszüntetik. Mindenki tudja, hogy 

ebben a körzetben a Kompolti Iskola van kijelölve körzeti befogadó iskolaként. 

 

Váczy Lajos: Ez igaz polgármester úr, de én mégsem értek egyet az átszervezéssel. Más 

falukból is hoznak az Aldebrői Iskolába gyerekeket, így a létszám helyzet javulhat is a 

jövőben. Viszont a tárgyi feltételek Aldebrőn jobbak, mint Kápolnán. Ezzel kellene 

érvelnünk. 

 

Csathó Zoltán: Úgy tudom Kápolnán felújítják az Iskolát, de egyetértek Váczy Lajossal. 

 

Ignácz Szabolcs: Akkor, javaslom, fogadjuk el Váczy Lajos képviselő- társunk javaslatát. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

19/2017.(III.31.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete nem 

ért egyet az Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskolának 

az Egri Tankerületi Központ által kilátásba helyezett 

átszervezésével. Az átszervezéssel az intézmény 

székhelye Kápolnára kerülne át és a neve is ennek 

megfelelően változna. 

Álláspontja szerint az oktatás tárgyi feltételei Aldebrőn 

jobbak, mint kápolnán. 

 

Ignácz Szabolcs: Jegyző úr felhívta a figyelmem, hogy október 1.-ig minden településnek el 

kell fogadnia a településképi rendeletét és a települési arculati kézikönyvet. Ehhez szakembert 

kell alkalmazni. A jegyző út Hoór Kálmánt javasolja. Erre kapunk majd pénzt, de mennyit az 

még nem lehet tudni. Most azt javaslom, Hoór Kálmánt bízzuk meg e feladattal. A részletekről 

a támogatás ismeretében döntünk majd. 

 

 



 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

20/2017.(III.31.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

Hoór Kálmán építészt kéri fel a településképi rendelet 

és az települési arculati kézikönyv elfogadásának 

előkészítésére. A megbízás részleteiről az e célra kapott 

központi állami támogatás ismeretében állapodik meg. 

Tajsz Ernőné: Tájékoztatta a képviselő- testületet a gazdálkodási helyzetről. 

Gulyás Imre: Tájékoztatta a képviselő- testületet az I. félévi adóbevételek alakulásáról 

Gulyás Imre: Mátyás Martina háziorvosi asszisztens kéréssel fordult az önkormányzatokhoz. 

Ebben azt kéri, hogy amennyiben az Egészségházban lévő egyik lakás megüresedik- s erre 

most lehetőség lesz – Ő kaphatná bérbe, a jelenlegi bérlőhöz azonos feltételekkel. Aldebrő 

önkormányzata már döntött a kérés támogatásáról 

Ignácz Szabolcs: A magam részéről támogatom, ki ért vele egyet? 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

21/2017.(III.31.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

támogatja, hogy amennyiben az Egészségházban lévő 

lakás jelenlegi bérlője kiköltözik, azt Mátyás Martina 

vehesse bérbe az előző bérlővel azonos feltételekkel. 

 

Ignácz Szabolcs: A Vízmű ismét kéri, hogy pályázzon az önkormányzat vízminőség javító 

kompenzációs támogatásra. Ez már hagyomány esetünkben, javaslom támogassuk. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal támogatta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

22/2017.(III.31.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy 

dönt, hogy pályázatot nyújt be a vízgazdálkodásért 

felelős miniszter által meghirdetett – Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint – a Lakossági 

víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.  
 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 

 

Gulyás Imre: Aldebrő Község Polgármestere megbízott egy levél kézbesítésével és azzal,  



 

 


