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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. április 23.-án megtartott nyilvános
képviselő- testületi ülésről.
Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Ignácz Tibor
alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Váczy Lajos képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Suszter Zsolt r. alezredes és Szabó Attila r. őrnagy,
Füzesabonyi Rendőrkapitányság, Gulyás Imre jegyző
Ignácz Szabolcs: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a Füzesabonyi Rendőrkapitányság
vezetőjét, Szuszter Zsoltot és helytettesét Szabó Attilát. Megállapítja, hogy mind az öt
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a testület a
meghívóban megjelölt napirendeket tárgyalja:
1.) Beszámoló Tófalu Község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Suszter Zsolt r. alezredes Kapitányságvezető Füzesabony
2.) Egyebek
A napirendi javaslatot egyhangúan elfogadták.
1.) Napirend:

Beszámoló Tófalu Község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Suszter Zsolt r. alezredes Kapitányságvezető Füzesabony

Suszter Zsolt: Köszöntöm a képviselő hölgyet és urakat. Bemutatom helyettesem Szabó Attila
rendőr őrnagy Urat, aki járőrök vezényléséért és a közlekedés biztonságért felel. Azt kell
mondjam jó ide jönni Tófaluba, közbiztonsági beszámolót tartani, mert ez a község és
Aldebrő a legnyugodtabb településeink. Ha a Füzesabonyi Rendőrkapitányság területrén
elkövetett összes bűncselekményt vesszük 100%-nak, akkor elmondható, hogy a Tófalura eső
arány az 1%-ot sem éri el. Úgy hiszem itt akár be is fejezhetném, de nem teszem, mert sosem
szabad elégedettnek lenni, mindig van javítani való. Azt szeretném, ha a kiváló statisztikai
mutatók megjelennének az itt élő emberek biztonság érzetében is. Valljuk, hogy így van igazi
értelme a munkánknak. Jó a kapcsolatom a Polgármester Úrral, szoktunk egyeztetni, ha
indokolt. Elmondhatom, hogy annak ellenére, hogy most is 10 emberünk szolgál a déli
határszakaszon, van közterületi rendőri jelenlét. Nincsenek anyagi gondjaink, gondolok itt a
gépjárművekre, üzemanyag tankolásra. Ismert, hogy a korábbi helyi körzeti megbízott Rab
Dénes kollégánk leszerelt, Veres Andor vette át a feladatait. Tudjuk, hogy a településen nagy
gond az áthaladó kamion forgalom okozta veszélyhelyzet, a rengő házfalak, a por a bűz.
Sebesség ellenőrzéssel igyekszünk kordában tartani ezt a problémát. Feladatunknak tartjuk a
lakosság tájékoztatását, a figyelem felhívást az elsősorban időseket veszélyeztető trükkös
lopásokra.
Ignácz Szabolcs: Köszönjük a beszámolót. Magam is megerősítem, hogy jó a kapcsolatunk.
Tófalu kezd élhető településsé válni. Ha azt a máshonnan betelepült néhány személyt meg
tudnánk rendszabályozni akik nem nagyon tudnak vagy akarnak beilleszkedni, gondunk sem
lenne. Azért kérnénk a kocsma nyitvatartásának alkalomszerű ellenőrzését is.
Csathó Zoltán: A beszámolót elolvasva és a kiegészítést hallva, úgy látszik Tófalu élhető
település lett valóban.

Suszter Zsolt: A beszámoló is tartalmazza a feladatok között, egy működő képes polgárőrség
létrehozásának szükségességét. Ebben kérjük a Polgármester Úr és az önkormányzat
segítségét.
Ignácz Szabolcs: Már van erre irányuló kezdeményezés. Remélem sikeres lesz.
Ha nincs több kérdés, megköszönöm a beszámolót, a Kapitányságvezető Úr és a rendőrök
munkáját, a jó együttműködést, javaslom a közbiztonsági beszámolót elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
13/2018.(IV.23.) határozat
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja Tófalu közbiztonsági helyzetéről készített
rendőrségi beszámolót.
(Suszter Zsolt és Szabó Attila eltávozott.)
(Az ülés zárt üléssel folytatódott a szociális kérelmek tárgyalásával, majd újból nyilvánosan
folytatódott az egyebek napirenddel.)
2.) Egyebek
Gulyás Imre: Dr. Berecz Kálmán a Tarna- menti Kerékpárút Építése projekt konzorcium
vezetője, Kápolna polgármestere kért meg, hogy tolmácsoljam a következőket. A 2016-ban
kialakított árak nem tarthatók, nőttek az építőanyag árak és a kivitelezési árak is. A jelenlegi
számítások szerint úgy 100 millió forint többlet jelentkezik. Ezt csak a központi
költségvetésből tudjuk megigényelni. A megyével egyeztetve abban maradtak, hogy minden
résztvevő önkormányzat tesz egy határozatba foglalt nyilatkozatot, hogy a többlet költséget
saját költségvetésében nem tudja biztosítani.
Ignácz Szabolcs: Polgármesteri egyeztetésen is volt erről szó, javaslom fogadjuk el a
nyilatkozatot.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
17/2018.(IV.23. határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
TARNA
MENTI
KERÉKPÁRÚT
KIALAKÍTÁSA című, TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló
beruházáshoz
–
a
2016.09.01-én
kelt
támogatói döntésben megítélt támogatási összegén felül
- önerőt a saját önkormányzati költségvetés terhére
nem tud biztosítani.

Ignácz Szabolcs: Megkeresett április 16.-án a Magyar Posta Zrt. Debreceni Igazgatóság
Hálózatszervezési és üzemeltetési csoportvezetője, Hidegkúti Gábor Úr. Úgy néz ki, hogy a
jelenlegi postamesterünk, Lefler Imréné nyugdíjba vonul hamarosan. A jelenleg munkáját
segítő menye nem vállalja, hogy tovább vigye a postát. A felvett emlékeztető az alábbiakat
tartalmazza, többek között:
„A Posta képviselője elmondta, hogy a település lakosságszáma és postai forgalma alapján a
felvételi tevékenység végzése önkormányzati közreműködési szerződéssel lehetséges. A
házhoz kézbesítést ez esetben is a Posta végezné.
Ebben a konstrukcióban:
• A postai szolgáltatást az önkormányzat saját ingatlanában saját alkalmazottjával látja
el.
• A bútorokat, eszközöket, rezsi költséget az önkormányzat biztosítja.
• A posta biztosítja a specifikus eszközöket.
• A tevékenységet az MP Zrt. nevében látja el, amelyet az MP Zrt havi fix 15.000 Ft
közreműködői díjat fizet.
• A kezelés manuális.
Polgármester úr az önkormányzati üzemeltetést nem látja vállalhatónak, nincs olyan
tevékenységük, amihez illeszthető lenne, illetve nem ismer senkit helyben, aki a postai
feladatok ellátására alkalmas lenne.”
Felmerült másik megoldásként a mobil posta működtetésének lehetősége, de itt az a gond,
hogy az át nem vett ajánlott küldeményekért Füzesabonyba kellene bemenni.
Harmadik megoldási lehetőség, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja az ingatlant és a
Posta megpróbál megfelelő szakembert biztosítani.
Váczy Lajos: Ragaszkodnunk kellene a jelenlegi forma megmaradásához.
Ignácz Szabolcs: Egyetértek Veled, csak tudsz embert aki vállalná?
Váczy Lajos: Sajnos nem.
Ignácz Szabolcs: Érdeklődtem Tarnaszentmária polgármesterénél, hogy náluk hogyan
működik a mozgóposta. Czipó László azt mondta, hogy Ők is ellenezték kezdetben, de
kellemesen csalódtak, meg vannak elégedve. Javaslom, hogy nyilatkozzunk, hogy az
önkormányzat nem tudja vállalni a postai szolgáltatás biztosítását. Helyiséget a jövőben is
kész biztosítani, amennyiben a Posta szakembert biztosít. Ha ez nem lehetséges az
önkormányzat elfogadja a postai szolgáltatás mozgóposta útján történő biztosítását, azzal,
hogy az át nem vett ajánlott küldemények utólagos átvételének lehetőségét az Aldebrői Postán
biztosítsák.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.

