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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. március 30.-án 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, Tóth
Enikő, közfoglalkoztatott közművelődési referens
Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Bemutatja Tóth Enikőt, közművelődési referenst,
ki a könyvtárt vezeti, illetve a hivatali ügyfélfogadásba segít be. Most a jegyzőkönyvet vezeti
majd és nyújt segítséget ezzel a jegyzőnek.
Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés
összehívását Csathó Zoltán és Váczy Lajos képviselők írásos beadványa tette szükségessé.
Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendet tárgyalják.
A meghívóban megküldött napirend:
1. Tófalu 2015. évi költségvetésének I. negyedévi tényleges, tételes áttekintése,
elszámolása
Előadó: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása
Ea: Gulyás Imre jegyző
A napirendre tett javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta.
1. Napirend: Tófalu 2015. évi költségvetésének I. negyedévi tényleges, tételes
áttekintése, elszámolása
Előadó: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó
Tajsz Ernőné elmondja, hogy most kellett elkészíteni és az Államkincstár felé lezárni az előző
évi beszámolót, így nem kis munkájába került, hogy ezen, soron kívüli negyedéves
beszámolót el tudta készíteni. Ugyanis az első negyedév még nincs teljesen lekönyvelve. Így
most egy külön anyagot készített el a hétvégén. Ezt követően részletesen ismertette az írásban
is kiosztott anyagot. ( Jegyzőkönyvhöz mellékelve. )
Elmondja, hogy véleménye szerint eddig is minden ülésre tételes gazdálkodási helyzetre
vonatkozó tájékoztatást kaptak a képviselők.
Ignácz Szabolcs elmondja, hogy a START munkaprogram megvalósításához két fűkaszát,
rotációs kapát, kézi szerszámokat kellett vásárolni. Ezeket az összegeket meg kellett
előlegezni, mert a bemutatott számlákat térítette a munkaügyi hivatal. Munka- és védő
ruházatot is vásároltak a közmunkásoknak.

A ZSUK valószínűleg mégis javítható. Fecz Tibor feldebrői autószerelő talán életet tud
lehelni bele, de csak idő kérdése mikor áll le ismét.
A közmunka program három elemből áll: mezőgazdasági termelés, belvízelvezetés,
mezőgazdasági földutak karbantartása.
Csathó Zoltán szorgalmazza, hogy a Pányi féle ház melletti garádot ki kellene tisztítani, mert
az már balesetveszélyt is jelent.
Bori Kálmánné megköszöni a részletes beszámolót, melyre a jövőben is igényt tartanak.
Tájékoztatást kér továbbá az első félévi adóbefizetés helyzetéről.
Ignácz Szabolcs kérdezi van-e még kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz. ( Nem volt.)
Javaslom, a beszámoló elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete
9/2015.(III.30.) határozata
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete
elfogadja Tófalu 2015. évi költségvetésének I. negyedévi
tényleges, tételes elszámolását, beszámolóját.
2. Napirend: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása
Ea: Gulyás Imre jegyző
Gulyás Imre emlékeztet rá, hogy a szennyvízberuházás megvalósítását követő helyi jogi
rendezés keretében az önkormányzat már elfogadta a talajterhelési díjra, illetve a folyékony
hulladék gyűjtésére vonatkozó rendeletét. A Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásban kéri a szilárd hulladékgyűjtésre vonatkozó helyi szabályozás megváltoztatását,
mivel az erre vonatkozó korábbi rendelet már elavult és nem felel meg az új törvényi
előírásoknak. A tervezet alapvetően megegyezik a környező települések rendeleteivel, mivel
ezt célszerűségi szempontok is alátámasztják. Kitér arra, hogy a rendelet nem tartalmaz
kedvezményeket. Emlékeztet rá, hogy a korábbi rendeletben volt ilyen, de az önkormányzat
anyagilag nem volt képes az átvállalt díjakat megfizetni. Erre most sem lát lehetőséget.
Ignácz Szabolcs a tervezetet a jegyző mindenkinek megküldte, van-e kérdés, módosító
javaslat? ( Nem volt.)
Javaslom a rendelet tervezet elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadta 6/2015. (III.31.)

önkormányzati rendeletét a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és
annak kötelező helyi igénybe vételéről.

Ignácz Szabolcs van-e valakinek bejelentése?

Csathó Zoltán kifogásolja, hogy még mindig nem lett kifizetve a középiskolások
iskolakezdési támogatása. A közmunkások is panaszkodtak, hogy a
polgármester nem megfelelő hangnemben tárgyal velük. Az sem helyes, ha
polgármester az elődjére tesz sértő megjegyzéseket.
Ignácz Szabolcs képviselő Úr talán nem figyeltél eléggé, ezen az ülésen is
láthattad, hogy minden fillérrel el tudok számolni. A támogatást kifizetjük. A
munkásokkal nem vagyok tiszteletlen, de a munkát megkövetelem. Tudom, ez
esetleg nem tetszik egyeseknek, nem ehhez szoktak. De ha valakinek velem van
gondja, akkor azt nekem mondja el. Nem tudom, honnan veszed, hogy én az
elődömet szapulom ez nem igaz.
Más bejelentés nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Ignácz Szabolcs
polgármester

Gulyás Imre
jegyző

