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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2006. december 12.-én megtartott üléséről.
Jelen vannak a képviselőtestület tagjai közül: Kerek József polgármester, Asztalos József,
Bezzeg János, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Dr. Dajkó Péter, Ignácz Tibor, Váczy Lajos
képviselők. (Bezzeg János 15 perces késéssel kapcsolódott be a munkába.)
Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre körjegyző
Kerek József polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kérte, hogy a Signal Biztosító részéről jelenlevő
Engeleiter Zoltán Úrra tekintettel az aktuális feladatok napirendből a polgármester biztosítását
érintő napirendet vegyék előre. A napirendi javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett.
Napirend
3.1.)

Aktuális feladatok
A polgármester életbiztosítása
Engeleiter Zoltán a Signal Biztosító képviseletében ismerteti a polgármesteri életbiztosítás
célját és szerepét. Közli, hogy az előző ciklus biztosítása lejárt, ez alapján 650.000 Ft illeti az
önkormányzatot, melyet hamarosan utalni fognak. Lehetőség van új biztosítást kötni erre a
ciklusra is, mely lehet egyösszegű, vagy a részletekben fizetendő. Kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy e biztosítási formának nincs nagy hozadéka, kb. 3-3,5% várható évente. E
hozam adómentesen illeti meg az önkormányzatot. Egyéb befektetéseknél el lehet érni
magasabb hozamot, ott azonban nagyobb a befektető kockázata is, mérlegelni kell a
lehetőségeket.
Csathó Zoltán javasolja, hogy az előző ciklusban keletkezett megtakarítást fordítsák
egyösszegű életbiztosítás megkötésére, ezzel a dolog le van tudva. A javaslattal a
képviselőtestület 6 igen, 1 nem szavazattal egyetértett - a polgármester nem vett részt a
szavazásban.
Tófalu község Képviselőtestületének
122/2006.(12.12.) sz. határozata
Tófalu
község
Önkormányzati
Képviselőtestülete dönt arról, hogy Kerek
József
polgármesterre
egyösszegű
életbiztosítást köt a SIGNAL Biztosítóval.
A biztosítás kedvezményezettje Tófalu
község Önkormányzata. A biztosítás
összege az előző ciklusban keletkezett
biztosítási megtakarítással - 630.000 Ft azonos
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1.)

2007. évi költségvetési koncepció elfogadása
Ea: Kerek József polgármester, Szalay Sándorné gazdálkodási főelőadó

Kerek József bevezetőjében ismerteti az önkormányzati költségvetés készítésének és
elfogadásának menetét. Ennek első eleme a koncepció elfogadása. Itt mindig problémát jelent,
hogy az Országgyűlés most tárgyalja a költségvetési törvény tervezetét, így nem áll biztos
információ a rendelkezésre. A szavazások során ugyanis általában változik az előterjesztés.
Az biztos, hogy nehéz év elé néznek az önkormányzatok. Az írásos anyaggal kapcsolatban vár
kérdéseket, javaslatokat. Emlékeztet rá, hogy az előző ülésen a körjegyző felhívta a figyelmet,
hogy ha van szándék helyi adó emelésére, azt most lehet megtenni.
Asztalos József javasolja a kommunális adó 10%-os emelését, illetve kérdezi, hogy mi is a
helyzet az iparűzési adóval.
Gulyás Imre ismerteti, hogy az iparűzési adó körül jelentős jogértelmezési viták alakultak ki.
A jelenlegi szabály az, hogy ahol még van ez az adónem ott legkésőbb 2007. december 31.-ig
lehet alkalmazni. Ugyanis ez az adónem állítólag nem illeszkedik az Unió adózási rendjébe.
Igaz most nem régen az Unió Bírósága egy olaszországi adó ügyében - mely azonos elvű,
mint az iparűzési adó - nem állapított meg összeférhetetlenséget. Tehát még az is lehet, hogy
marad ez az adónem. Tófaluban azonban nem e jogi viták miatt nem vezette be az
önkormányzat ezt az adónemet, hanem azért mert nincsenek olyan vállalkozók, akik alanyai
lehetnének. Az a pár vállalkozó, aki működik a mentességi körökbe tartozna, így nem volt
értelme ezt meglépni.
Váczy Lajos is megerősíti, hogy olvasott e jogértelmezési vitákról, melyek az
Alkotmánybíróságot is megjárták.
Bezzeg János és Csathó Zoltán a kommunális adó 6.000 Ft-ra emelését javasolják. (A
jelenlegi adómérték 5.000 Ft )
Váczy Lajos a jövő évi koncepcióval kapcsolatban hiányolja a tervezetből a megszorítások
vizsgálatának hiányát. El kell ezen gondolkodni, Sirokban is ezt tették. Ennek ellenére
adóemelést nem tud megszavazni még a 10.%-os emelést sem.
Csathó Zoltán emlékeztet arra, hogy korábbi döntés szerint a lakosság nem fizeti a
szemétszállítási díjat, amit az önkormányzat ezen adó bevételéből fizet meg a vállalkozásnak,
ezt is mérlegelni kell.
Kerek József úgy tudja Kompolton csak 1.000 Ft a kommunális adó, de a szemétszállítási
díjat nem vállalja át az önkormányzat.
Bezzeg János szerint egy határig lehet szorítani a dolgokon, de azon túl nem, az 1.000 Ft-os
emelési javaslatát fenntartja.
Váczy Lajos álláspontja szerint, amíg az önkormányzat magán nem szorít meg, addig
méltánytalan a lakosságra nagyobb terhet róni. Nem ért egyet az adóemeléssel.
Az SZMSZ értelmében a polgármester először Váczy Úr javaslatát tette fel szavazásra: 2
igen, 6 nem. Ezt követően a Bezzeg - Csathó javaslatot tette felszavazásra, mely szerint az
adómértéket 6.000 Ft-ra emeli az önkormányzat január 1-től: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
mellet a képviselőtestület elfogadta a kommunális adó mértékének 6.000 Ft-ra emeléséről
szóló 13/2006.(XII.13.) önkormányzati rendeletét. (Jegyzőkönyvhöz csatolva. )
Kerek József felvetette, hogy rég lettek megállapítva a bérleti díjak. Például az árusok évek
óta 1.000 Ft-ot fizetnek terembérletért, lehetne emelni.
Váczy Lajos egyetért az emelési javaslattal, javasolja 2.000 Ft-ra emelni.
Kerek József 1.500 Ft-ot javasol.
Az utolsó javaslatot a testület 1 igen, 7 nem szavazattal elvetette.
A 2.000 Ft-ra történő emelési javaslattal a testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
egyetértett.
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Tófalu község Képviselőtestületének
123/2006.(12.12.) sz. határozata
Tófalu
község
Önkormányzati
Képviselőtestülete dönt arról, hogy a
terembérleti díjat 2007. január 1-től 2.000
Ft-ban állapítja meg.
Váczy Lajos javasolja a Posta esetében is emelni a bérleti díjat. Emelkednek azok a
szolgáltatások díjai is, amit nyújt.
Kerek József felhívja a figyelmet, hogy a Posta esetében óvatosan kell eljárni. Közismert,
hogy a Kormány igyekszik megszüntetni a kistelepülések Postahivatalait. Jelenleg Mártika
vállalkozásban végzi ezt a tevékenységet. A közelmúltban értesítették, hogy csökkentik a
vállalkozási szerződésben meghatározott összeget. Emiatt lehet, hogy a levélkihordónak nem
tud munkát adni. Lehet, hogy nem éri meg majd biztosítania ezt a szolgáltatást.
Váczy Lajos szerint egy inflációt követő emelés akkor is korrekt, mindennek emelkedik az
ára. Javasolja 7.000 Ft-ra emelni a bérleti díjat.
Kerek József sokallja az emelés mértékét 6.500 Ft-ot javasol.
Bezzeg János javaslata 7.000 Ft. E javaslattal a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett egyetértett.
Tófalu község Képviselőtestületének
124/2006.(12.12.) sz. határozata
Tófalu
község
Önkormányzati
Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Posta
bérleti díját 2007. január 1 naptól havi
7.000 Ft-ban állapítja meg.
Kerek József kérdezi, hogy a beterjesztett költségvetési koncepcióval és a költségvetés
háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e még kérdés,
hozzászólás. Nem volt. A képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat
2007- évre szóló költségvetési koncepcióját.
Tófalu község Képviselőtestületének
125/2006.(12.12.) sz. határozata
Tófalu
község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
elfogadta
az
önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepcióját.
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kerek József ismerteti a költségvetés módosításáról benyújtott rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta az
önkormányzat 2006. évi költségvetését módosító 14/2006.(XII.13.) önkormányzati rendeletét.
( Rendelet jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
2.)
SZMSZ módosítása
Ea: Gulyás Imre
Gulyás Imre emlékeztet arra, hogy a korábbi üléseken úgy foglalt állást a testület, hogy nem
kíván pénzügyi, valamint szociális bizottságot működtetni. Mivel e kérdés az SZMSZ-ben
került szabályozásra, elkészítette az ezt módosító rendelet tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ
módosításáról szóló 15/2006.(XII.13.) önkormányzati rendeletét.
( Rendelet jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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3.2. Aktuális feladatok - Közoktatási társulás bővítése Kápolnával
Kerek József előadja, hogy Kápolna polgármesterétől kapott egy határozatot, melyben
Kápolna kezdeményezi közoktatási társulás alakítását. Mindenki előtt ismertek a Kormány
elképzelései, melyek az intézményfinanszírozásban meg is jelennek. Most arról kell dönteni,
hogy fogadókészek vagyunk-e az ajánlattal kapcsolatban, vagy eleve elvetjük. Ismerteti, hogy
e kérdéssel kapcsolatban létrehoztak egy társadalmi bizottságot, melyben pedagógusok,
iskolaszék, szülői közösség, közoktatási szakértő, kisebbségi képviselő stb. vettek részt. Ott
azon álláspont alakult ki, hogy foglakozni kell az ajánlattal, mert a gyermeklétszám miatt
2008-ban egyes évfolyamokon önálló osztály nem lesz indítható.
Váczy Lajos ki egyben az iskolaszék elnöke és részt vesz e testület munkájában úgy
pontosítja a polgármester szavait, hogy a testület fogékony volt a kezdeményezésre, de nem
döntött, hanem megvárja a kápolnai hivatalos megkeresést. Nos ez megérkezett.
Kerek József ismerteti, hogy Feldebrő polgármestere is kereste ez ügyben, de ott semmilyen
konkrét elhatározás nem született. Ez is azt mutatja, hogy mindenhol elindult a gondolkodás a
társulások irányában. Kápolna egyébként a körjegyzőséghez is társulni kíván, de erről még
nem döntöttek, így ezzel mi sem foglalkozzunk.
Bori Kálmánné mindenképp javasolja a tárgyalások érdemi megkezdését. Szerinte a társulás
mindenképp szükséges, mert a gyermeklétszám nem teszi lehetővé a változatlan formában
való működtetést.
Váczy Lajos közli, hogy tudomása van arról, hogy az elképzelést a helyi iskola igazgatója is
támogatja.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal döntött arról, hogy megkezdi az érdemi tárgyalásokat
Kápolna képviselőtestületével a közoktatási társulás Kápolnával történő kibővítéséről.
Tófalu község Képviselőtestületének
126/2006.(12.12.) sz. határozata
Tófalu
község
Önkormányzati
Képviselőtestülete dönt arról, elfogadja
Kápolna község képviselőtestületének a
közoktatási társulás Kápolnával történő
bővítéséről szóló ajánlatát. Megbízza
polgármestert és a körjegyzőt a társulási
megállapodásra
vonatkozó
részletek
kidolgozásával.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Kerek József polgármester
Gulyás Imre körjegyző
3.3. Alapítványi támogatás átadása
Kerek József emlékeztet arra, hogy az előző ülésen ígéretet tett a Tófaluért Alapítványnak
nyújtandó támogatás átutalására. Időközben kapott az önkormányzat egy szerződést az
áramszolgáltatótól, a díszkivilágítással kapcsolatban, - melyet az alapítvány rendelt meg -.
Most azt kérdezi, hogy a támogatásból a szolgáltatónak fizessen, vagy az alapítványnak adja
az 50.000 Ft-ot.
Ignácz Tibor közli, hogy a szerződést az áramszolgáltatóval már aláírta.
Asztalos József - aki egyben az alapítvány Kuratóriumának elnöke - kéri, hogy az
alapítványnak utalják a támogatást. A díszkivilágítás díját majd Ők rendezik.
Asztalos József kéri a polgármestert és a dolgozókat, hogy az alapítvány által szervezendő
Mindenki Karácsonya rendezvény előkészítésében nyújtsanak támogatást.

5
Kerek József ígéretet tett arra, hogy a szükséges támogatást megkapja az alapítvány.
Csathó Zoltán átadott a polgármesternek egy mobil telefon SIM kártyát és ismételten kérte,
hogy használjon mobil telefont, mert úgy könnyebben elérhető.
Kerek József közölte, hogy Ő mindig elérhető.
Más bejelentés nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
k. m. f.
Kerek József
polgármester

Gulyás Imre
körjegyző

