5. számú.
Tófalu község Képviselőtestülete
2018. március 26.-án megtartott nyilvános képviselő- testületi üléséről készült
jegyzőkönyv
Rendelet száma:
2/2018.(III.27.)

3/2018.(III.28.)

Tárgya:
A
településkép
védelméről
szóló
12/2017.(XII.20.)
önkormányzati
rendelet
módosítása
Az
SZMSZ-ről
szóló
10/2015.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosítása

Határozat száma:

Tárgya:

7/2018.(III.26.)

REQUIN-GENERAL Kft. megbízása temetői út
felújítással
Megállapodás megkötése Kassai- Kovács Team
Kft -vel ortopédiai szolgáltatás biztosítására az
Egészségházban
Forgalomszabályozás kezdeményezése a Heves
Megyei Közútkezelő KHT-nál a Tarna-köz és a
Kossuth L. u kereszteződésénél a Kossuth L útra
vonatkozóan

8/2018.(III.26.)

9/2018.(III.26.)

Megjelent képviselők száma: 4 fő
Tanácskozási joggal megjelentek száma: 1

Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. március 26.-án megtartott nyilvános
képviselő- testületi ülésről.
Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Bori Kálmánné,
Csathó Zoltán, Váczy Lajos képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző
Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület
határozatképes, mivel az 5-ből 4 képviselő jele van, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
képviselő- testület a meghívóban meghatározott alábbi napirendeket tárgyalja:
1.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
2.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Előkészítő: Gulyás Imre jegyző
3.) Egyebek
A napirendi javaslatot a képviselők egyhangúan elfogadták.
1.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok áttekintése
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Ignácz Szabolcs: Nem akarom elismételi, amit egy órája a közmeghallgatáson elmondtam.
Úgy látom haladunk előre és ezt nem csak a lakosság, de a sajtó is észrevette. A Kultúrház
felújításának 4,1 millió forint lett a vége. A BM pályázati útfelújítás a jövő héten megvalósul.
Elfogadjátok a tájékoztatót?
A tájékoztatót – beleértve a közmeghallgatáson elhangzottakat is – a képviselő- testület
elfogadta.
2.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Előkészítő: Gulyás Imre jegyző
Ignácz Szabolcs: Esetünkben a Községháza felújítása esik ebbe a körbe, de ebben a megyei
konzorciumi partnerünk segít ennek lebonyolítása. Van ezzel kapcsolatban kérdés?
(Kérdés, hozzászólás nem volt.)
3.) Egyebek
Ignácz Szabolcs: Ki kell választanunk a BM-es útfelújítási pályázatunk kivitelezőjét. Több
helyről érdeklődtem. A legkedvezőbb ajánlatot a REQUIN- GENERAL Kft, 4813 Gyüre,
Vörösmarty út. 7. szám alatti vállalkozás tette, javaslom ezt a céget bízzuk meg a
kivitelezéssel.

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
7/2018.(III. 26.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
temetői út felújítására nyert pályázat kivitelezési
munkáinak elvégzésével a REQUIN- GENERAL Kft,
4813 Gyüre, Vörösmarty út. 7. szám alatti vállalkozást
bízza meg.
Gulyás Imre: Van egy cég akik ortopéd cipők készítésével és ortopédiai orvosi vizsgálattal
foglalkozik. Az a kérésük, hogy az Egészségházban tarthatnának-e rendelést. Helybe
jönnének a szolgáltatással. Dr. Barabás Miklós háziorvos Úr nem ellenzi az elképzelést, sőt
támogatja azt. Aldebrő önkormányzata már tárgyalta ezt a kérdést és támogatja, bérleti díjat
sem kérne.
Ignácz Szabolcs: Javaslom, mi is támogassuk.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
8/2018.(III. 26.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
támogatja a Kassai- Kovács Team Kft (2737
Ceglédbercel, Aranyhegy u 1/D) céggel megállapodás
megkötését ortopédiai vizsgálat valamint ortopéd cipő
igény felmérésére az Egészségházban. Bérleti díjat nem
kíván megállapítani.
Ignácz Szabolcs: Fontosnak tartom a település építés történeti értékeinek megóvását. A
jövőben állítólag lesz pályázati lehetőség az ilyen ingatlanok felújítására. A településképi
rendeletünkből a védett épületek felsorolásából kimaradt a Petőfi út 12. szám alatti ingatlan
mely szerintem helyi védelemre méltó épület, akkor is ha most nem a legjobb állapotban van.
Erről egyeztettem Hoór Kálmán önkormányzati építésszel is, aki egyetért az elképzeléssel.
A jegyző elkészítette a módosító rendelet tervezetét. Van-e kérdés?
Váczy Lajos: Egyetértek, támogatom.
Ignácz Szabolcs: Ha nincs több hozzászólás, javaslat, kérem az előterjesztés elfogadását.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
2/2018.(III.27.) önkormányzati rendeletét a Tófalu Község Településképének védelméről
szóló 12/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Ignácz Szabolcs: Felmerült a közmeghallgatáson, hogy a Tarna-köz felől a Kossuth útra
jobbra kikanyarodni akarók elől eltakarják a kilátást az út szélén a bolt és a kocsma miatt
leálló kamionok. Javaslom, kezdeményezzük a Közútkezelő KHT-nál 50-100 méteres
szakaszra vonatkozóan megállni és várakozni tilos tábla kihelyezését.

