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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. szeptember 16.-án megtartott nyílt
üléséről
Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Kerek József polgármester, Bori Kálmánné
alpolgármester, Csató Zoltán, Ignácz Tibor képviselők
Távolmaradását telefonon jelezte: Váczy Lajos képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó
Kerek József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat képes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. A
javaslattal a testület egyhangúan egyetértett.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves
beszámolója

Kerek József ismerteti, hogy most már havonta kell jelentést tenni a Kincstár felé az
önkormányzat gazdálkodásáról. Azon előírás azonban mely szerint a polgármester
szeptemberben tájékoztatja a testületet az I. félévi gazdálkodásról érvényben maradt.
Elkészült a beszámoló. Ebből látható, hogy alapjában véve időarányos a költségvetésünk. A
Konyhánál jelentkezik nagyobb hiány, de ez várható is volt. Sajnos Aldebrőnek is anyagi
gondjai vannak és Ő sem tud helytállni. Tajsznét kérdezem, van-e szóbeli kiegészítés?
Tajsz Ernőné, nincs inkább kérdésekre válaszolok.
Bori Kálmánné elmondja, hogy elmaradt mind a gépjárműadó, mind a kommunális adó
bevétel a tervezettől. Mi ennek az oka? A Konyhánál várható volt a hiány növekedése, kérdés,
hogy a beszállító meddig lesz türelemmel.
Tajsz Ernőné elmondja, hogy a gépjárműadónál egy nagyobb cég nem tudott fizetni és ez
okozza a hiányt. Az így befolyt pénz 60%-át azonnal utalni kell a Kincstárnak.
Kerek József elmondja, hogy a viszonylag sok szociális ellátottól nem lehet levonni az
ellátásból az adót. Ha behívják őket közmunkára, akkor lehet valami pénzt beszedni. Kérdezi
a jegyzőt mit lehet tenni?
Gulyás Imre válaszában közli, hogy az adóeljárási törvény szerint van lehetőség ingó
végrehajtásra, de ez igen bonyolult és megalázó procedúra. Ezzel nemigen élnek a hatóságok.
Kerek József sem értene egyet azzal, hogy pl. vigyék el a TV-t, de a házakra rá lehetne
terhelni a tartozást.
Működési hitelt lehet-e felvenni?
Gulyás Imre válaszában közli, hogy a működési hitelfelvételhez a Kormányhivatal
jóváhagyása szükséges.
Kerek József szerint ez nem jól van így, mert az önkormányzatnak beszállító vállalkozásnak
is működnie kell, fizetni a dolgozókat stb.
Bori Kálmánné kérdezi, hogy meddig kell beadni a ÖNHIKI-s pályázatot.
Tajsz Ernőné, szeptember 30.
Kerek József javaslom fogadjuk el az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta.

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
75/2014.(IX.16.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
készített beszámolót.
( Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve. )
Kerek József javaslom továbbá, hogy erősítsük meg korábbi döntésünk mely szerint benyújtjuk
az ÖNHIKI-s pályázatunkat.
A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett.
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
76/2014.(IX.16.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról
és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
7/2014.(I.31.) BM. rendelet alapján az ott
meghatározott formai és tartalmi előírásoknak
megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
és mellékletei benyújtására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Kerek József polgármester
Napirend:

2.) Egyebek
2.1.) Ingatlan csere

Kerek József elmondja, hogy az előző testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően felkért
ingatlan szakértőt és elvégeztette a szomszédos ingatlan, valamint az önkormányzati
termőföld értékelését. Ennek eredménye némiképp meglepte. Ugyanis a termőföld értéke
három millió harmincegyezer forint volt, a Kossuth L. u. 18. szám alatti ingatlané három
millió hétszáznyolcvanegyezer forint. Amikor ez ismertté vált, beszélt Hutter Ádámmal, aki
nem zárkózott el attól, hogy a csere úgy történjen, hogy pénzt ne kelljen az önkormányzatnak
fizetni, engedne az árból. A jövőre nézve, mindenképp szükség lenne szomszédos ingatlanra,
ezért ezt a lehetőséget kár lenne elhalasztani.
Bori Kálmánné szerint ebben az ügyben mást már ne tegyenek, majd az új testület döntsön.
Ignácz Tibor közli, hogy egyetért Bori Kálmánnéval.
Csathó Zoltán szerint bármit is állapított meg az értékbecslő, azt a házat majd 4 millió
forintért soha nem tudják itt Tófaluban eladni. A föld értéke helyén van, az rendben. Szerinte
inkább Hutter Ádámnak kellene még adni 1,5 millió forintot.
Kerek József kérdezi ki ért egyet azzal, hogy a termőföld értékét alapul vevő és mindkét
ingatlant azonos értékűnek számító cserére kerüljön sor?
A képviselő- testület a javaslatot 2 igen, 1 tartózkodó és 1 nem szavazattal elvetette.
Kerek József ki ért egyet azzal, hogy a csere úgy történjen, hogy Hutter Ádám fizet plusz 1,5
MFt-ot?

A képviselő- testület a javaslatot 1 igen, 2 tartózkodó és nem szavazattal elvetette.
2.2.)

Közterületek elnevezéséről szóló rendelet

Kerek József elmondja, hogy telefonon is keresték Őt a Kormányhivataltól már korábban a
közterületek elnevezése ügyében. Tófaluban a rendszerváltás óta fel sem merült az utcák
átnevezése. Mivel Tófaluban az utcák döntően az 1848-49-es szabadságharc hőseiről vannak
elnevezve, így ezzel nem is foglakozott többet.
Gulyás Imre elmondja, hogy mindenki megkapta a Kormányhivatal törvényességi felhívását.
Itt, most nem a polgármester Úr által felvetett közterület nevekről van szó.
Elkészített egy rendelet tervezetet, kéri megvitatni és ha lehet elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kerek József javaslom elfogadni a jegyző által előkészített rendeletet a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
A képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 6/2014.(IX.18)
önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
2.3.)

BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás

Gulyás Imre ismerteti, hogy megjelent a BURSA HUNGARICA pályázati felhívás. E
támogatási formának immár hagyománya van a településen. Már volt aki érdeklődött is ez
ügyben. Most a csatlakozásról kell dönteni.
Kerek József, javaslom ez évben is csatlakozzunk a pályázathoz.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
77/2014.(IX.16.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy ez évben is csatlakozik a BURSA
HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Meghatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
2.4.)

Munkavédelmi, tűzvédelmi szakértő megbízása

Kerek József elmondja, hogy telefonon és írásban is megkereste Bognár László egyéni
vállalkozó, gépész üzemmérnök, munkavédelmi szakmérnök, tűzvédelmi előadó, ki
árajánlatot tett munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás végzésére. A szolgáltatási díj havi
bruttó 30.000 Ft. Emlékeztet rá, hogy a közfoglalkoztatottak munkába állásakor
munkavédelmi oktatást is kell tartani. Ez most nem biztos, hogy szakszerűen történik.
Kössünk-e szerződést?
Ignácz Tibor nem javasolja, szerinte helyi személy van aki olcsóbban is el tudná látni.
Kerek József akkor javaslom, hogy most nem kössünk szerződést.
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
78/2014.(IX.16.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy most nem köt szerződést Bognár
László egyéni vállalkozóval.

2.5.)

Idősek Világnapja

Kerek József, október 1 az Idősek Világnapja. Költségvetésünkben terveztük a
megrendezését. A tavalyi szinten és módom javaslom megrendezni. Van-e más javaslat?
(Más javaslat nem volt.)
Kerek József javaslom az Idősek Világnapja rendezvény megtartását az előzi évihez hasonló
módon és költségekkel.
A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett.
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
79/2014.(IX.16.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy október 1.-én megrendezi az Idősek
Világnapja rendezvényt ez előző évihez hasonló
módon és formában, azonos költségekkel.
2.6.)

Tájékoztatás választási előkészületekről

Gulyás Imre tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy Tófaluban a választási eljárási
törvényben meghatározottak szerint folyik az önkormányzati választások előkészítése. A helyi
választási bizottság minden indulni szándékozót nyilvántartásba vett. Megtörtént a sorsolás,
illetve tegnap elfogadták a szavazólapok adattartalmát.
2.7.)

Köszönet nyilvánítás

Kerek József elmondja, hogy 1990 óta vesz részt az önkormányzat munkájában. Úgy ítéli
meg, hogy a most leköszönő testületben volt a legjobb az együttműködés és ennek a
testületnek a működése volt egyben a leg sikeresebb is.
Elkészíttetett egy emléklapot melyet most átad minden képviselőnek és a jegyzőnek, egy
olyan kiadvánnyal együtt melyben Tófalu község is szerepel.
Mindenkinek megköszöni munkáját és sok sikert kíván a választáson!
Mivel más bejelentés nem volt a nyílt ülést bezárta és a szociális ügyek tárgyalásához zárt
ülést rendelt el.
Kerek József
polgármester

Gulyás Imre
jegyző

