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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. május 11-én 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, 

Kériné Szabó Ildikó Kápolnai Tündérkert Óvoda, Aldebrői Tagintézménye vezetője, Tóth 

Róbert falugazda, Zagyiné Kovács Erzsébet közmunka vezető. 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a tanácskozási joggal 

meghívottakat. 

Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja, de a 

sorrenden módosítson annyiban, hogy az aktuális feladatok egy részét vegyék előre. Ennek 

oka, hogy a tagóvoda vezetője, a falugazda és a közmunkások munkavezetője 

beszámolhasson munkájukról. 

A meghívóban szerepelő napirendek: 

 

1. Tófalu 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

2. 2015. évi ülésterv elfogadása 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester 

3. Aktuális feladatok 

 

A napirendre tett javaslatot, a polgármester fenti módosításával együtt, a képviselő- testület 

egyhangúan elfogadta. 

 

3. Napirend: Aktuális feladatok. 

   

Ignácz Szabolcs: elmondja, hogy az alpolgármesterrel részt vett Kápolnán óvoda fenntartó 

társulási tanács ülésén. Az ott elhangzottak szerint 43 ezer forinttal kell még hozzájárulni a 

tavalyi működéshez. Elfogadták az intézmény 2014. évi beszámolóját. Ott is kérte, hogy 

világosan mutassák ki mi mennyibe kerül, hogyan működik a székhely és a tagintézmény. 

Ennek teljesítésére ígéretet kapott. Most átadom a szót Kériné Szabó Ildikó tagintézmény 

vezetőnek. 

Kériné szabó Ildikó elmondja, hogy köszönetet mond a kolléganőinek, mindenkit 

minősítettek. Ők készek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket is szakszerűen 

gondozni, máshol ezt nem vállalják szívesen. Ezek a gyermekek a finanszírozás 

szempontjából 3 főnek számítanak. Sajnos alacsony a létszám így minden gyermekre szükség 

van. Jelenleg 31 gyermek van. A két csoporthoz szükséges létszám 26 fő. Két és fél éves 

kortól felvesznek gyermekeket. Elmondja, hogy jó a kapcsolata az intézményvezetővel, aki 

szakmai kérdésekben nagy önállóságot biztosít számára. A gazdálkodási kérdésekre nincs 

rálátása, mert erről nem kap tájékoztatást. Jó lenne, ha lenne havi 15-20 ezer forint ellátmány 

dologi kiadásokra. Elmondja, hogy büszkék az elért eredményeikre. Tavaly egy versenyen 2. 

helyezést értek el. Az idén két gyermek szerepelt kiválóan mesemondó versenyen.  

Szép az intézményük, mindenkit invitál, nézzen szét náluk. Részt vesznek pályázatokon. Az 

óvodában 4 óvónő és 2 dajka dolgozik. Ő jelentkezett szakvizsgára is. 



 

Ignácz Szabolcs köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a társulási tanács ülésén Aldebrő 

polgármesterével kérték, hogy a költségekről készüljön intézményi tájékoztatás. 

Váczy Lajos egyetértve a polgármesterrel hozzáteszi, hogy meg kell vizsgálni, hogy 

Kápolnáról történő leválás esetén milyen anyagi helyzet alakulna ki, hiszen most a társulási 

formát már nem támogatja a központi költségvetés. 

Gulyás Imre emlékeztet rá, hogy a kistérségi rendszerben kiegészítő normatíva járt a társulási 

tagságért. Ez valóban megszűnt, de az új finanszírozás majdnem fedezi a személyi kiadásokat. 

Az eredeti megállapodások megkötésekor is arról volt szó, hogy a dologi kiadásokat mindenki 

maga állja, így az ingatlanok nem váltak a tárulás közös vagyonává. Szerinte ilyen alacsony 

gyermeklétszám mellett Tófalunak a társulásban maradás az érdeke, mert a fajlagos költségek 

a kiválással megnőnének. A hivatal munkatársai a számításokat elvégzik, s az eredményről 

tájékoztatják a testületeket. 

Kériné Szabó Ildikó felhívta a figyelmet a pénteki „Te Szedd” szemétgyűjtési akcióra, 

melyben az ovisok is részt vesznek. 

( Kériné távozott.) 

Ignácz Szabolcs megkérem Zagyiné Kovács Erzsébetet a mezőgazdasági közmunkások 

munkavezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet az általuk végzettekről. 

Zagyiné Kovács Erzsébet elmondja, hogy egy tíz fős brigád dolgozik együtt, illetve egy fő 

más teendőket lát el. Az idei év még nem ígérkezik jónak, mivel a föld tavasszal lett 

felszántva, művelésbe vonva. A fóliában szépen nőnek a növények, már megkezdődött a 

palánták kiültetése. A zöldséget újra kellett vetni. Megoldották a hétvégi locsolást is. Szerinte 

a munkához való hozzáállás is jó. Egymással is jól megvannak, bár akadnak néha viták. 

Tóth Róbert mindezt megerősíti. Pedig sokan vannak akik évek óta nem tudtak huzamosabb 

ideig dolgozni, s most szoknak vissza a munkába. Ritkán kell fegyelmezni, mindenki 

igyekszik elvégezni a munkáját. Megmondja őszintén rosszabbat várt, kellemesen csalódott. 

Szükség lenne egy nagyobb teljesítményű szivattyúra. 

Csathó Zoltán úgy tudja, a közmunkások nagy örömmel végzik a munkát. 

Ignácz Szabolcs kérdezi, hogy volt-e panasz a közmunkások részéről az Ő stílusa miatt. 

Zagyiné Kovács Erzsébet szerint panasz nem volt, Ő ilyenről nem hallott. Mindenki 

tudomásul veszi, hogy ez munkahely ahol a legfőbb vezető a polgármester. 

Ignácz Szabolcs megköszöni a tájékoztatást és átadja a szót Tóth Róbert falugazdának. 

( Zagyiné távozott. ) 

Tóth Róbert a következőket szeretném elmondani a testületi ülésen jelenlévők előtt: 

Polgármester választás után elvégzett munkákról szeretnék beszámolni. Első lépésként a 

polgármesteri iroda belső festésére került sor. Következő lépésben a faluban lévő árkok, 

önkormányzati területek átgereblyézése, Kossuth úti fák fölmetszése, válaszfal készítése a 

temetői szeméttárolókba, játszótér mellett bozótvágás, vízelvezető árok tisztítása. TSZ út 

mindkét oldal akác surja kivágása. Epreskert kaszálása, téli időszakban elvégzett munkák. 

Temető mögötti rész bozótvágása, szemetes kuka és pihenőpad készítés, kerékpártároló 

készítés, motoros gépek és kézi szerszámok javítása és karbantartása. 

A pályázat megnyerése után, március elsejétől a Petőfi út 12. alatt gazdaház elnevezéssel 

elkezdtünk mezőgazdasági munkát végezni. Első lépésként a kert és az udvar kaszálása és az 

épület belső takarítására került sor. Fólia sátort készítettünk, egy 30 m X 7,5 m hosszúságút. 

A kertben a talajművelés megkezdődött szántás, kapálás, rotációzás és végül a veteményezés. 

A fent említett munka mellett a vasúti megállónál a meglevő vasszerkezet lebontása és 

beszállítása is megtörtént. Ebből készül a kecske ól és egy tároló a hivatali udvarban. A 

gazdaház udvarán mobil WC került kialakításra a munkások részére.  

Pótoltuk a mezőgazdasági kézi szerszámok hiányát pl: soroló készítése. A faluban a 

vízelvezető árkok ásása elkezdődött. Kígyós híd korlát festése is megtörtént, hivatali udvar 

elrendezése pl: kapufestés. 



 

Amit szeretnék a jövőben megvalósítani: 

- virágtartókat készítünk, ami folyamatban van 

- hirdetőtábla 

- műhely, raktár, nagyterem külső javítása, festése 

- temető elkerítése, kapukészítés 

- ravatalozó homlokzatfestés, pihenő pad kihelyezése a temetőben 

- az önkormányzat udvarán található pince rendbetétele. 

Váczy Lajos szerint a közterületeken a fűnyírást rendbe kell tenni. Ő mindig lenyírja a háza 

előtt a füvet, de a tér túlsó oldalán lakók nem, ott az önkormányzat nyírja. 

Tóth Róbert elmondja, hogy ezt a kérdést valóban rendbe kellene tenni. Tavaly valóban 

nyírták Ők is, de az idén leálltak vele, drága a benzin is. 

Ignácz Szabolcs szerint majd visszatérnek erre a kérdésre. Kiadta, hogy írják össze mely 

házak előtt van gaz és a jegyző szólítsa fel a tulajdonost. Megköszöni Tóth Róbert munkáját. 

 

1. Napirend: Tófalu 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

 

Ignácz Szabolcs átadom a szót Irénkének, van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz? 

Tajsz Erőné nincs, inkább kérdésekre válaszolok. 

( Érdemi kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

Ignácz Szabolcs akkor először a 2014. évi költségvetésünk módosításáról szóló rendelet 

tervezetet, majd a 2014. évi költségvetési beszámolót teszem fel szavazásra. 

 

A képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta a 7/2015.(V.12.) önkormányzati rendeletét 

Tófalu Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta a 8/2015.(V.12.) önkormányzati rendeletét 

Tófalu Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról. 

Gulyás Imre elmondja, hogy ezen az ülésen kell dönteni a 2014. évi belső ellenőri beszámoló 

elfogadásáról. A beszámoló által feltárt hiányosságok elsősorban a gyakori 

jogszabályváltozásokból adódnak. Ugyanis ilyenkor mindig igazítani kellene a 

szabályzatokon, melyekre sajnos nem mindig jut idő. Azt is tartalmazza a beszámoló, hogy a 

szabálytalanságok ellenére nem tapasztalt olyan hiányosságot, mely fegyelmi, vagy 

büntetőjogi felelősséget vetne fel.  

Ignácz Szabolcs javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

10/2015.(V.11.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja a 2014. évi belső ellenőri beszámolót. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

2. Napirend: Tófalu 2014. évi ülésterv elfogadása 

 

Ignácz Szabolcs elmondja, hogy az ülésterv összeállításában a jegyző volt segítségére, melyet 

megköszön. 



 

Váczy Lajos közli, hogy részéről rendben van, csak épp ez a napirend kimaradt az 

előterjesztésből. 

Ignácz Szabolcs ha nincs más javaslat, kérem a 2014. évi ülésterv elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

11/2015.(V.11.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja a 2014. évi üléstervét. 

( Ülésterv jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

3. Napirend: Aktuális feladatok 

 

Ignácz Szabolcs akkor térjünk rá ismét a 3. napirendhez, melyet kezdjünk az aktuális 

gazdasági helyzet bemutatásával. Tajszné Irénke elkészítette a tájékoztatót, van-e kérdés? 

Csathó Zoltán az elmaradt tiszteletdíjakra kérdez rá. Mi az oka, hogy eddig még nem kaptak 

tiszteletdíjat, holott az anyagi helyzet nem olyan rossz. Volt már sokkal rosszabb és akkor 

kaptak tiszteletdíjat. Lenne egy javaslata, ha az alpolgármester is lemond a díja egy részéről, 

akkor Ők is „ beérnék „ kevesebbel, Ő maga 26.000 Ft-ra gondolt. 

Ignácz Szabolcs nekem ha lenne pénzünk nem lenne bajom a tiszteletdíjjal, csak azt mond 

meg honnan vegyem el a pénzt rá. Ha kötelez a kifizetésre az önkormányzat megteszem. 

Váczy Lajos erre válaszolva elmondja, hogy igenis van „ baja „ a polgármesternek a 

képviselői tiszteletdíjakkal. Holott Ő felveszi a saját tiszteletdíját. Senki sem kampányolt 

azzal, hogy majd nem kér tiszteletdíjat. Van erről egy rendeletünk, amit a polgármester nem 

hajlandó elfogadni. Erről van szó. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. A költségvetés készítésekor 

megteremtettük a pénzügyi hátteret. 

Ignácz Szabolcs jó, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Most is látható, hogy mennyi 

kifizetetlen számlánk van. Ha úgy látod, törvénytelenül járok el, írj a Kormányhivatalnak. A 

fedezet csak papíron létezik. 

Bori Kálmánné kérdezi, hogy a gépjárműadó hátralékok rendezése hogyan halad. 

Gulyás Imre elmondja, hogy volt egy nagy adózó, aki rendezte hátralékát. Az adós kolléganő 

folyamatosan dolgozik a behajtáson. 

Váczy Lajos elmondja, hogy a Tófaluért Alapítvány elvégezte a falu virágosítását.  

Sérelmezi, hogy egyesek úgy vándoroltatnak méheket, hogy a hivatalban sem hagynak 

telefonos elérhetőséget. A Kiskútnál akartak rendet tenni, de a méhektől nem lehetett 

odamenni. Mivel a megfigyelő kamera rendszer a hivatal épületében van, s ha a rendőrökkel 

hivatali időn túl kell bejönnie, most nem tud mert nincs kulcsa, kéri adjanak neki. 

Ignácz Tibor elmondja, hogy részt vett a csatornatársulás legutóbbi ülésén. Ismerteti az ott 

elhangzottakat. 

Csathó Zoltán kéri, hogy a testületi anyagokat írásban küldjék meg részére. 

Bori Kálmánné csatlakozik képviselőtársa kéréséhez. 

 

Más bejelentés nem lévén a polgármester a nyílt ülést bezárta és szociális kérelmek 

tárgyalásához zárt ülést rendelt el. 

 

k. m. f. 

 

 Ignácz Szabolcs  Gulyás Imre 

 polgármester  jegyző 


