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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. május 3.-án megtartott nyílt üléséről. 

Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Ignácz Tibor 

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Váczy Lajos képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző, Suszter Csaba r.alez. Füzesabony 

rendőrkapitánya, Rab Dénes r.t.őrm körzeti megbízott, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület 

határozatképes, azt megnyitja. Külön köszönti, s egyben gratulál Suszter Csaba alezredesnek, 

akit, május 1-től Füzesabony rendőrkapitányává neveztek ki. Elmondja, hogy Suszter úrral 

többször találkozott, hiszen korábban a Belügyminisztérium megbízásából a közmunka 

programot ellenőrizte. Bízik benne, hogy a kialakult jó munkakapcsolat a jövőben is 

megmarad. 

 

Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban meghatározott napirendeket tárgyalja: 

 

1.) Beszámoló Tófalu Község közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Kovács József r. alez. Kapitányságvezető Füzesabony 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

3.) Egyebek 

3.1.) Anyakönyvi rendelet 

3.2.) Közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról rendelet 

 

A javaslatot a képviselők egyhangúan elfogadták. 

 

1.) Napirend: Beszámoló Tófalu Község közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Suszter Csaba r. alez. Kapitányságvezető Füzesabony 

 

Suszter Csaba: Köszöntöm a képviselőket. Bár polgármester úr bemutatott, néhány szót még 

szólnék magamról. Korábban gazdaságvédelmi bűnügyi területen dolgoztam. Voltam Heves 

rendőrkapitánya, majd 2011-től a Belügyminisztérium állományába kerültem és a közmunka 

programokat felügyeltem, ellenőriztem. Innen az ismeretség a polgármester úrral. Mivel a 

beszámoló az előző évről szól, azt még elődöm Kovács József úr készítette, így sokat 

hozzátenni nem tudok. Azt azonban látom, hogy Tófalu nincs rossz helyzetben. Tudom, akit 

meglopnak, annak az egy lopás is sok, de tárgyilagosan nézve az adatokat és összevetve más 

települések adataival mégis ezt kell mondanom. Szeretném, ha az általam vezetett 

rendőrkapitányság közösségi rendőrség legyen. Jó kapcsolatot akarok az önkormányzatokkal 

és a lakossággal. Növelni kell a polgárok szubjektív biztonság érzetét. Ennek elengedhetetlen 

kelléke a közterületi jelenlét. Tartani kell a kapcsolatot a bűnesetek áldozataival. Ehhez a 

kormány biztosítja a személyi és technikai feltételeket. Nincs üzemanyag korlát, ha menni 

kell járőrözni. A személyi kérdést jelentősen befolyásolja még most is a migráns kérdés. Bár 

folyik a határvadászok kiképzése, még mindig vannak vezénylések tőlünk is a déli 

határszakasz védelmére. Ezek ellenére, igyekszünk a közterületi jelenlétet fenntartani. 

 



 

Fontos feladatomnak tartom a köztéri kamerák telepítésének szorgalmazását. Tudom, hogy 

Tófaluban van kiépített hálózat, ezt karban kell tartani, lehetőség szerint bővíteni. Utasítást 

adok minden településen az elhagyatott házak, épületek feltérképezésére. Tudom, hogy itt is 

gondot okoz a kőszállító autók forgalmi. Ígérem gyakrabban fogunk sebesség ellenőrzést 

végezni. A nyomozati munkában híve vagyok az új módszerek alkalmazásának, remélem ettől 

a felderítési mutatók javulását. 

 

Váczy Lajos: Itt a Tófaluért Alapítvány nyert pályázati támogatást a kamera rendszer 

kiépítésére. Már több esetben sikerült tettest beazonosítani a kamerák felvétele alapján. Ha 

lesz pályázati lehetőség, tervezzük a további fejlesztést. 

 

Suszter Csaba: Javaslom a házaló kereskedés visszaszorítását. Tájékoztató kampányt kell 

folytatni a trükkös tolvajok ellen. Sajnos az idős, hiszékeny emberek könnyű prédát 

jelentenek az ilyen bűnözőknek. 

 

Ignácz Szabolcs: Megköszönöm a rendőrség településen végzett munkáját. Úgy hiszem jó az 

együttműködés. Jelezzük, ha problémát észlelünk, illetve tőlünk telhetően segítjük a 

rendőrség munkáját. 

 

Ha nincs más kérdés, javaslom a 2016. évi közbiztonsági beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

24/2017.(V.3.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság által a 2016 

évi közbiztonsági feladatok ellátásáról készített 

beszámolót.  

 

2.) Naprend: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Szigorú gazdálkodással tovább csökkent a hiány, szinte nincs kifizetetlen 

számlánk. Jól működik a közmunka programunk. Az ott megtermelt árukat a konyhán 

hasznosítjuk. Van-e kérdés? 

 

Váczy Lajos: Nagyon részletes az anyag, nincs kérdésem. 

 

Bori Kálmánné: A gyermekek szünidei étkezésre szánt összeget nem használtuk fel, mi ennek 

az oka? 

 

Tajsz Ernőné: Felmértük az igényeket. Egyrészt kevesen igényelték, nem mentek el az 

ebédért. Ezért közel 500.000 Ft-ot vissza kellett fizetni. Ez évtől kötelesek vagyunk mi akár 

kiszállítani az ételt. Már vettünk ételhordókat.  

Elmondom, hogy lejárt határidőjű kifizetetlen számlánk nincs. 2017-ben lejár a banki tartozás 

részletfizetés is. 

 

 



 

Ignácz Szabolcs: Ha nincs több kérdés, javaslom fogadjuk el a két rendelet tervezetet. Először 

a 2016, évi költségvetési rendeletünk II. sz. módosításáról szavazzunk. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

3/2017.(V.4.) önkormányzati rendeletét Tófalu község Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk a 2016. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási 

rendeletünket. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

4/2017.(V.4.) önkormányzati rendeletét, Tófalu község Önkormányzatának 2016. évi 

gazdálkodásáról. 

Gulyás Imre: A vonatkozó jogi előírások értelmében a gazdálkodási beszámoló részeként kell 

ismertetni az előző évi belső ellenőrzési beszámolót. Mindenkinek megküldtem. 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el a belső ellenőri beszámolót. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

25/2017.(V.3.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2016 évi belső ellenőri beszámolót.  

 

3.) Napirend: Egyebek 

 

Gulyás Imre: Tájékoztatnom kell a testületet arról, hogy a jelenlegi internet elérési 

lehetőségünk nem teszi lehetővé az ASP rendszer működtetését. Sajnos olyan kicsi a feltöltési 

sebesség, hogy a gazdálkodási előadási előadó csak kínlódik a munkával, gyakran lefagy a 

gép és rettenetesen lassú. Tájékoztattak, hogy Nemzeti Információs Szolgálat által 

térítésmentesen kiépülő nagy adatátviteli sebességet biztosító hálózat első lépésben csak a 

székhely településhez épül ki. Nem tudtak választ adni az egyszerű kérdésre, hogy később 

kiépül-e kirendeltségekhez is. Valószínű, de nem biztos. Ezért kérem az önkormányzat 

segítségét abban, hogy nagy adatátviteli sebességet biztosító internet hozzáférést biztosítson. 

Az UPC hálózat most befejezett hálózatfejlesztése ennek meg is teremti a technikai feltételét. 

 

Ignácz Szabolcs: Igen Én is úgy látom, hogy Irénke jelenleg nem tud dolgozni úgy ahogy 

kellene. Keressük a közös megoldást. Szükségünk van egy helyiségre. A két vállalkozás 

továbbra sem fizetett. Ez felmondási ok. Javaslom, mondjuk fel a bérleti szerződést. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

26/2017.(V.3.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

azonnali hatállyal felmondja a VIVA-INTERSPED és 

VIVA-   Kft-kel a bérleti szerződést 

 



 

Ignácz Szabolcs: A ravatalozóban megjavíttattuk a halott hűtőt, 180.000 Ft-ba került. 

 

Ignácz Szabolcs: Most a Konyhára is kellene költeni, itt pályázatra várunk. Az ételszállítást is 

meg kellene oldani. Tervezek egy kisteherautót úgy 1,2 MFt-ért. 

Tajsz Ernőné: Az ételszállítást a NÉBIH csak zárt gépjárművel engedélyezi. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, szabályozzuk újra a kerti égetés szabályait. 

 

Gulyás Imre: Várom a javaslatokat a részleteket illetően, hogy elkészíthessem a rendelet 

tervezetét. Magam részéről nem vagyok híve a túlszabályozásnak. 

 

Ignácz Szabolcs: A jegyző úr kiküldte nekünk az anyakönyvi rendelet tervezetét, illetve a 

Kormányhivatal törvényességi észrevételét. Nekem szúrja a szemem a 30.000 Ft-os ruhapénz. 

Nekem se ad senki pénzt arra, ha munkám során úgymond „ fel kell öltöznöm” mert úgy illik 

az adott helyen megjelenni.  

 

Bori Kálmánné: Kápolna és Aldebrő szavazott már erről? 

 

Gulyás Imre: Igen, mind két önkormányzat vita nélkül elfogadta. 

 

Ignácz Szabolcs: Na megint mi kerültünk ilyen helyzetbe. Én felteszem szavazásra, de 

megmondom, hogy Én nemmel fogok szavazni. 

 

A rendelet tervezetet a képviselő- testület 1 igen, 1 nem és 3 tartózkodó szavazattal elvetette. 

 

Ignácz Szabolcs: Ha kivesszük a ruhapénzt, úgy el tudom fogadni. Fussunk még egy kört 

ebben.  

 

Váczy Lajos: Tulajdonképp ruhapénz más munkahelyeken is van, lehetne kevesebb. 

 

Csathó Zoltán: Nem olyan nagy összegről van szó, Én továbbra is támogatom. 

 

Bori Kálmánné: Mi lenne, ha mi kivennénk a rendeletünkből, miközben a másik két 

önkormányzat megszavazta? 

 

Gulyás Imre: Jelenleg három anyakönyvvezető látja el ezt a munkát, de Én csak akkor 

esketek, ha erre felkérnek a napi anyakönyvvezetői munkába nem folyok bele, erre nincs 

időm és energiám. Minden anyakönyvvezető jogosult mind a három településen ellátni a 

feladatot. Bori Kálmánnénak mondom, hogy jogilag igen furcsa helyzet lenne, hiszen az 

anyakönyvvezető nem az önkormányzat, hanem a közös hivatal alkalmazottja. A jogalkotó 

nem biztos, hogy számolt a közös hivatalokkal amikor ezt kérdést szabályozta. Minden 

önkormányzat maga szabályozza az anyakönyvi események díjazását. Tudomásul veszem a 

döntést. 

 

Bori Kálmánné: A Kormányhivatal mit szól majd? Én most már inkább megszavazom. 

 

Ignácz Szabolcs: Nekem csak a ruhapénzel volt problémám, a rendelet többi részével nem. Na 

jó ismét szavazásra teszem a tervezetet. 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta az 5/2017 

(V.4.) önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, 

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 

azokért fizetendő díjak mértékéről 

Ignácz Szabolcs: Kérésemre a jegyző úr elkészített egy rendelet tervezetet az alkohol 

közterületen történő fogyasztásának tilalmáról. Sikerült elolvasni? Van-e kérdés? 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

Ignácz Szabolcs: Javaslom akkor a rendelet tervezet elfogadását. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 6/2017 

(V.4.) önkormányzati rendeletét a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának 

tilalmáról. 

Ignácz Tibor: A Táncsics úti lakosok életét megkeseríti két méhtartó. Én már mind a kettővel 

beszéltem. ők azt mondják betartják a védőtávolságokra vonatkozó előírásokat. Tudom, hogy 

a jegyző úr volt már egyiküknél és rendben találta a méhészetet. Én ezt el is fogadom, de 

hiába a magas kirepülési szög ha átrepül a sövény felett a méhecske és szomszéd kertben nem 

lehet meglenni, mert nem mindenki bírja a méhcsípést, van aki allergiás rá. Helyi rendeletet 

lehetne-e hozni erre. 

Gulyás Imre: Megérti a problémát, de két Alkotmánybírósági döntést is ismer melyekben 

méhtartásra vonatkozó önkormányzati rendeleteket semmisítettek meg. Az ok az, hogy a 

méhtartásra vonatkozó szabályokat egy MéM rendelet szabályozza és az nem ad 

felhatalmazást további rendeleti szabályozásra. Segítséget kér ez ügyben a járási fő 

állatorvostól. 

Ignácz Szabolcs: A megyei rendőrkapitány úrtól megkaptuk a Suszter Csaba Füzesabonyi 

rendőrkapitányi kinevezésére vonatkozó vélemény kérő levelét. (Igaz közben már 

kinevezték.) Ma itt volt nálunk mint kinevezett kapitány, javaslom támogassuk a kinevezését. 

A javaslatot a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

27/2017.(V.3.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

támogatja Suszter Csaba r.alezredes Füzesabonyi 

Rendőrkapitánnyá történő kinevezését. 

 

Ignácz Szabolcs: Hulladék szállítás ügyében ismét változás lesz. Az Egri cég nem kapta meg 

a minősítést ezért fel kell mondanunk a szállítási szerződés, de ők kötelesek továbbra is 

szállítani. Kicsit katyvasz ez az egész, nehéz követni. Az a lényeg, hogy továbbra is elvszik a 

szemetet. Megkérem a jegyző urat ismertesse a megküldött határozat tervezeteket. 

 

Gulyás Imre: Felolvasta a határozati javaslatokat. 

 

Ignácz Szabolcs: Ha nincs kérdés, javaslom mind a három határozati javaslat elfogadását. 

 

A javaslatokat a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

28/2017.(V.3.) határozata 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat a Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és 

a Ht. 33-37/B. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási 

feladat- és hatásköröket, így különösen a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megkötésére, módosítására vonatkozó feladat- és 

hatáskörét a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházza át. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 

megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

29/2017.(V.3.) határozata 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgármester a 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásnak társulási tanácsülésén támogassa a társulásba 

új tagönkormányzatok felvételének szándékát. 

 

Határidő: soron következő társulási tanácsülésen, illetve 

értelem szerint 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

30/2017.(V.3.) határozata 

A Képviselő-testület az Egri Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft-vel kötött 2016.09.01. napjától hatályos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37.§ (1a) 

bekezdésére, valamint a szerződés XI. pontja c.) pontjára 

hivatkozással, 2017.06.01. napján kezdődő egy hónapos 

felmondási idővel felmondja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére a szerződés 

felmondása kapcsán. A Képviselő-testület felhívja az Egri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, hogy a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 45. § (3) bekezdése 

alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot  

 



 

 


