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1.) Helyi választási bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati választás
eredményéről, megbízólevelek átadása
Ea: Somi Olga HVB elnök
Ignácz Szabolcs felkéri Somi Olga HVB. elnököt tartsa meg beszámolóját és adja át a
megbízóleveleket.
Somi Olga köszönti a megválasztott polgármestert és a képviselőket. Ismerteti a tófalui
önkormányzati választás történéseit. Közli, hogy a választás érvényes és eredményes volt.
Tájékoztatójában közli, hogy a választási eredmény ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett,
az eredmény jogerős. Gratulál Ignácz Szabolcs polgármesternek és átadja a megbízó levelet.
Majd gratulál Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Ignácz Tibor, Váczy Lajos képviselőknek és
átadja a megbízóleveleket.
2.) Önkormányzati képviselők eskütétele
Ignácz Szabolcs gratulálok képviselő társaimnak és jó együttműködést kívánok! El kívánok
néhány gondolatot mondani mielőtt az eskütételre kerülne sor. Minket Tófalu lakói azért
választottak meg, hogy jó irányba állítsuk a falu szekerét. Ezt csak úgy tudjuk megtenni ha
egyfelé húzunk. Ha bárki úgy gondolja, hogy akár velem akár egymással nem tud
együttműködni, inkább ne vállalja ezt a feladatot, ne tegye le az esküt.
Ezt követően a képviselők Somi Olga HVB elnök előmondását követve egyszerre, elmondták
az eskü ( fogadalom szövegét ), majd aláírták az esküokmányt.
3.) Polgármester eskütétele
Ezt követően Ignácz Szabolcs polgármester Somi Olga HVB elnök előmondását követve
elmondta az eskü ( fogadalom szövegét ), majd aláírta az esküokmányt.
Ignácz Szabolcs örülök, hogy mindenki letette az esküt. Ezt úgy tekintem, ahogy az eskünk
szól, egyezséget kötöttünk arra, hogy munkánk során nem az egyéni érdeket, hanem ennek a
közösségnek, Tófalunak az érdekeit képviseljük és szolgáljuk.
Munka értekezletünkön abban maradtunk, hogy a meghívóban közölt napirendeken
túlmenően elvégezzük az SZMSZ legszükségesebb módosítását és alpolgármestert

választunk. A tiszteletdíjakról, illetményről, a bizottságokról a következő ülésen döntsünk.
Egyetértünk- e ebben most is?
A képviselők jelezték egyetértésüket.
4.) SZMSZ módosítása
Ignácz Szabolcs átadom a szót a jegyző úrnak.
Gulyás Imre ismerteti, hogy az SZMSZ-t most elsősorban azért kell módosítani, mert Ignácz
Szabolcs társadalmi megbízatásban látja el polgármesteri feladatait, míg elődje Kerek József
főállásban tette ezt. Az SZMSZ-t egyébként is felül kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy a
rendelet 1992 óta már számos alkalommal módosult, felmerülhet egy teljesen új rendelet
meghozatalának igénye. Erről majd a későbbiekben kell dönteni.
Ignácz Szabolcs van-e kérdés, javaslat?
(Nem volt. )
Ignácz Szabolcs javaslom az SZMSZ
önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.
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A képviselő- testület az előterjesztést egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta.
5.) Alpolgármester megválasztása
Ignácz Szabolcs elmondja, hogy az alpolgármester személyére csak a polgármester tehet
javaslatot. Számára egyértelműnek tűnik, hogy olyan személy legyen az alpolgármester, aki
ismeri az önkormányzati munkát, több ciklusban volt már képviselő és élvezi az Ő bizalmát.
Az alpolgármester társadalmi megbízatású lesz.
Ignácz Tibort javasolja a posztra és kérdezi, hogy elvállalja-e, illetve, hogy kéri-e, hogy a
döntést zárt ülésen tárgyalják?
Ignácz Tibor köszönöm a felkérést, kész vagyok azt elvállalni és nem kérem a zárt ülés
tartását.
Ignácz Szabolcs akkor szavazásra teszem fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Ignácz Tibort
válasszuk társadalmi megbízatású alpolgármesterré, kérem, szavazzon.
A képviselő- testület 4 igen szavazattal ( Ignácz Tibor nem szavazott. ) a javaslatot elfogadta.
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
82/2014.(X.20.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
Ignácz Tibor képviselőt választja Tófalu község
társadalmi megbízatású alpolgármesterévé.

