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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu község Képviselőtestületének 2014. november 17.-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 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy meghívta Molnárné Piroskát is a 

mai ülésre, de telefonon nem rég közölte, hogy megbetegedett. Majd egy későbbi időpontban 

tud a képviselők rendelkezésére állni. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Javaslom, hogy a meghívóban megküldött napirendeket tárgyaljuk, azzal a módosítással, hogy 

Tajsz Ernőné napirend előtt ismerteti az aktuális gazdasági helyzetünket. ( Más javaslat nem 

volt.) 

A naprendet a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Tajsz Ernőné szóban kiegészítette az írásban elkészített és az ülés előtt a képviselőknek 

kiosztott anyagot. Ismerteti, hogy a forráshiányos pályázat elbírálásáról még semmit sem 

tudni. A legtöbbel Rádoki Lajos élelmiszer kereskedőnek tartoznak. Mindig csak a 

legszükségesebb számlákat tudja kifizetni. Erről napi kapcsolatban áll a polgármester Úrral. 

Elmondja, hogy az iskolakezdési támogatásnak nincs meg a fedezete. ( Megjegyzi, hogy 

Aldebrő már rég nem adja, ez nem kötelező.) A családok a családtámogatási rendszerben így 

is jelentős támogatáshoz jutnak, ingyen étkeztetés és ingyen tankönyv. 

Váczy Lajos ( többször hozzászólva) elmondta, hogy Rádokinak többet kellene utalni, hiszen 

a Konyhát Ő látja élelmiszerrel. Szerinte a honlap szerkesztésért nem kellene fizetni, ezt 

hozzáértő helyi fiatalok is meg tudnák csinálni, egyébként sem naprakész, sőt. Szerinte az 

irodákat nem a polgármester pénzéből kell kifesteni és berendezni. 

Bori Kálmánné ( többször hozzászólva ) elmondta, hogy máskor volt már ilyen a helyzet és 

lehetett kezelni. Szerinte megoldást kellene találni a közkutak problémájára. 

Ignácz Szabolcs elmondta, hogy Ő kész áldozni a tiszteletdíjából, hogy méltó módon tudja 

fogadni a hozzá fordulókat. A polgármesteri hatáskör átvételt is azért tetette a tanácsterembe, 

mert szégyellte, ahogyan az iroda kinézett. Elvárná a képviselő- társaktól, hogy mindenki 

hozzon áldozatot a felújításért. Felajánlásokat vár el és kész gyűjtést is szervezni. Azért is 

kérte a gazdálkodási előadót, hogy még a mai döntések előtt mindenki lássa, milyen az anyagi 

helyzet. Az irodába a szegőt, a karnist már Ő hozta. Megköszöni Tajszné Irénkének a 

közreműködést. 

 

NAPIREND 

1.) Polgármester programjának ismertetése 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs ezt követően felolvasta írásban elkészített programját, melyhez kérdés, 

hozzászólás nem volt. 

( Program jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

A képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester programját. 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

85/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadta a polgármester programját. 

 

 

 

NAPIREND 

2.) Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy az új önkormányzati törvény immár tételesen és kötelezően 

állapítja meg településnagyságtól függően a polgármesteri illetményeket és tiszteletdíjakat. 

Esetünkben ( 501-1.500 lakos ) a társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíja 

149.600 Ft. A 15%-os költségtérítés 22.500 Ft. Javasolja a képviselő- testületnek ennek 

megfelelően állapítsák meg Ignácz Szabolcs társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíját. 

Ignácz Szabolcs a szavazás előtt fontosnak tartja közölni, hogy Ő 293.000 Ft-ért fog 

irodabútort vásárolni. Elvárja, hogy mások is hasonlóan gondolkodjanak erről. 

Váczy Lajos szerint a polgármesteri irodát nem a tiszteletdíjból kell berendezni. Ha minden 

áron közfelajánlást akar tenni, akkor tegye úgy, hogy azt sokan lássák, pl. járdafelújítás 

költségei fedezetére. 

Ignácz Tibor szerint is nem a tiszteletdíjból kell irodabútor venni. 

A jegyző előterjesztését a képviselő- testület 4 igen szavazattal ( a polgármester nem 

szavazott ) elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

86/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

Ignácz Szabolcs társadalmi megbízatású 

polgármester havi tiszteletdíját 149.600 Ft-ban, havi 

költségtérítését 22.500 Ft-ban állapítja meg. 

 

NAPIREND 

3.)- 4.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs mielőtt megteszem javaslatom, átadom a szót a jegyzőnek, hogy ismertesse a 

vonatkozó szabályokat. 

Gulyás Imre felolvassa az Mötv. 80.§ (1) (2) és (3) bekezdésében foglaltakat. 

Ignácz Szabolcs elmondja, mivel Ő társadalmi megbízatásban vállalta a falu vezetését ezért 

számít a napközben is helyben tartózkodó némileg kötetlen munkaidejű alpolgármestere 

tevékeny segítségére ezért 80%-ot javasol elfogadni. 

Bori Kálmánné javasolja, hogy előbb a képviselői tiszteletíjakról döntsenek. 

Csathó Zoltán egyetért Bori Kálmánnéval. 

Ignácz Szabolcs el tudja fogadni a kérést, de nem szívesen tesz javaslatot tiszteletdíjra, ilyen 

anyagi helyzet mellett, mennyi volt korábban? 



 

Gulyás Imre ismerteti, hogy külön tiszteletdíj rendeletet nem hozott korábban a testület. A 

tiszteletdíj mértékét mindig a költségvetés tárgyalásakor határozták meg és az beépült a 

költségvetési rendeletbe. Ez évre a 13/214.(II.25) számú határozatban fogadták el a 30.450 Ft- 

os mértéket. Az alpolgármestert megillette 6.090 Ft költségtérítés is.  

Váczy Lajos szerint ez évre, mivel benne van a költségvetésben, maradhatna ez a díj. 

Csathó Zoltán szerint is így kellene dönteni. 

Ignácz Szabolcs szerint hiába van benne a költségvetésben, ha itt a sok kifizetetlen számla, de 

akkor most szavazásra teszi fel, ki ért egyet, hogy ez évre nem változzon a tiszteletdíj? 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

87/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

a képviselői díjat ez évre változatlanul hagyva, 

30.450 Ft-ban állapítja meg. 

 

Ignácz Szabolcs javaslom tehát az alpolgármester Úr tiszteletdíját 80%-ban megállapítani. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal ( az alpolgármester nem szavazott ) 

egyetértett. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

88/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

Ignácz Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester 

havi tiszteletdíját 119.700 Ft-ban, havi 

költségtérítését 18.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Ignácz Tibor  bejelenti, hogy az 50%-ról lemond. 

Gulyás Imre emlékeztet rá, hogy lemondani a képviselő- testülethez címzett írásbeli 

nyilatkozattal lehet. 

 

NAPIREND 

5.) Vagyonnyilatkozattételi és összeférhetetlenségi bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztása 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, 

 

Ignácz Szabolcs mivel én és az alpolgármester nem lehet tag, ezért a helyzet aránylag 

egyszerű.  

Elnöknek Váczy Lajost, tagnak Bori Kálmánnét és Csathó Zoltánt javaslom 

( Más javaslat nem volt.) 

Gulyás Imre kérte a képviselőket, hogy szégyenlőségből, vagy érintettségből nem 

tartózkodjanak mert, akkor nem születhet érvényes döntés. Ha valaki elfogadja a felkérést 

akkor egyet is ért azzal. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

89/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

a vagyonnyilatkozattételi és összeférhetetlenségi 

bizottság elnökévé Váczy Lajost, tagjaivá Bori 

Kálmánnét és Csathó Zoltánt  választja. 

NAPIREND 

6.) Iskolakezdési támogatás 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, 

 

Ignácz Szabolcs emlékeztetek mindenkit arra, hogy mennyi a kifizetetlen számlánk. Ne 

mondjátok nekem, hogy benne van a költségvetésben, csak épp pénz nincs rá. Az láthattátok 

az ülés elején tartott tájékoztatóban, hogy milyen nagy összegű családtámogatási összeget 

nyújtunk egyébként. Ingyen tankönyv, ingyen ebéd. Egyszer be kell végre lássuk, hogy nem 

lehet mindenkinek a kedvére tenni, miközben a falu nem tud fejlődni. Javaslom ne adjunk. 

Egyébként ez máshol sem adnak már, korábban rájöttek, hogy ez nem megy. 

Csathó Zoltán én meg azt mondom, hogy a középiskolásoknak adjunk. Ők nem kapják ezeket 

a kedvezményeket a tavalyi szinten, a főiskolások kapják a BURSÁT. 

Ignácz Szabolcs jó, felteszem szavazásra Csathó Úr javaslatát, Én nem támogatom. 

A képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

90/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy ez évben csak a középiskolásoknak 

nyújt iskolakezdési támogatást a tavalyi összeggel 

megegyezően. 

 

NAPIREND 

7.) Kóbor ebekkel kapcsolatos teendők megbeszélése 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs időközben ez a probléma megoldódni látszik. Beszéltem azzal a 

vállalkozóval akit a korábbi testület elfogadott, a szerződést alá is írtam. Holnap jön a 

kutyákért. Ignácz Tibor alpolgármester lesz a kapcsolattartó. 

 

NAPIREND 

8.) Mezőgazdasági föld haszonbérleti szerződés felmondása Hutter Ádámmal 

Ea: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs aki egy kicsit is ismeri a föld árakat és bérleti díjakat az tudja, hogy nagyon 

áron alul adta érbe a földet az önkormányzat. Nekem az a célom, hogy itt értelmes munkát 

végezzenek a közmunkások. Például termeljenek zöldséget a konyhának, ne kelljen drágán 

máshol megvenni az alapanyagot. Nekünk erre kell ez a föld és nincs más földünk. 

Csathó Zoltán szerint a sok üres portán lehetne beltelket bérelni. Közelebb is lenne. 

Váczy Lajos emlékeztet rá, hogy Ő végig ellenezte a föld bérbeadását, eladását. 

Gulyás Imre azzal kezdi, hogy ritkán vesz részt a testületi vitákban, de most javasolja, hogy a 

testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a felbontásról. Mindenki 



 

tudja, hogy nem csupán bérletről van szó. Kerek József más faluközpontot akart kialakítani, 

melynek része lett volna az ingatlancsere Hutter Ádámmal. Az új polgármesternek más 

elképzelései vannak és ezt is tiszteletben kell tartani. Sok mindent eldönt, hogy mit 

nyilatkozik minderről a bérlő. 

A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

91/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

felhatalmazza Ignácz Szabolcs polgármestert, hogy 

kezdjen tárgyalásokat Hutter Ádám gazdálkodóval a 

föld haszonbérleti szerződés felbontásáról. 

 

NAPIREND 

9.) Egyebek 

9.1.) Kerek József volt polgármester végkielégítése 

 

Ignácz Szabolcs a törvény szerint Kerek József Urat megilleti 3 havi illetménye. Mi ezt még 

megtoldhatnánk 3 havi díjjal. Kérdem, miből? Van javaslat erre? 

( Nem volt javaslat.) 

Igyekszem, amint bejönnek a kintlévőségeink rendezzük ezt is. 

 

9.2.) Szén támogatás 

 

Ignácz Szabolcs ismerteti, hogy eddig 1000 q-ra jött be igény. 240.000 Ft-ot át kell utalni a 

bányának. 

Váczy Lajos várjuk meg a beadási határidő végét, akkor tartsunk munkaértekezletet és 

döntsünk arról, ki mennyit kaphat. 

( A javaslattal egyetértettek.)  

 

9.3.) BURSA HUNGARICA támogatás 

 

Ignácz Szabolcs megint arról kellene dönteni, hogy olyan pénzeket osztunk melyek jelenleg 

nem állnak rendelkezésre. Hogyan vállaljak így felelősséget a gazdálkodásért? 

Váczy Lajos erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy ezt a támogatást megőrizzük 

Csathó Zoltán a szüreti nap 500-600 ezer forintba került, a főiskolások egyetemisták 

támogatása szerinte fontosabb. Máskor sem volt több pénz, mégis tudtak adni.  

Gulyás Imre ismerteti, hogy a pályázati rendszer időrendje miatt még a választás előtt 

döntetni kellett arról, hogy Tófalu részt vesz a pályázaton. A pályázók beadták pályázataikat, 

számítanak a támogatásra. Ennek adása azonban nem kötelező. A Tarna mentén talán csak 

Aldebrő és Tófalu nyújtja ezt a támogatást. 

Ignácz Szabolcs jó akkor döntsünk arról, hogy adunk-e egyáltalán ilyen támogatást, ismerve a 

kifizetetlen számlák nagyságát. Én ellene vagyok. 

A képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal a támogatás nyújtásáról 

döntött. 

 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

92/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

megerősíti korábbi döntését a BURSA 

HUNGARICA pályázat támogatások nyújtása 

tekintetében. 

 

Ignácz Szabolcs bár nem értek egyet, tudomásul veszem a döntést. Mivel Csathó képviselő Úr 

nagyon támogatja a folytatást vezesse azt az ad.hoc bizottságot, melyben rajtam és az 

alpolgármesteren kívül mindhárman benne lennétek és döntsön a támogatás mértékéről.  

A javaslattal a képviselő- testület egyhangúan, 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

93/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

3 fős ad. hoc bizottságot választ a BURSA 

HUNGARICA pályázatok elbírálására. Elnöke 

Csathó Zoltán, tagjai Bori Kálmánné és Váczy Lajos 

képviselők. 

 

9.4.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy Dr. Vincze Ferencné belső ellenőr elkészítette a 2015-re 

vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Szükség szerint ettől akár el is lehet majd térni. Javasolja 

az elfogadását.  

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

 

9.5.) Közös önkormányzati hivatal működtetése 

 

Gulyás Imre ismertette, hogy az ezen ügyben küldött kormányhivatali körlevelet, illetve a BM 

Hírlevelét mindenkinek továbbította.  

Ignácz Szabolcs szerintem a lehetőségek ismertek, javaslom változatlanul működtessük a 

közös hivatalt Kápolnával és Aldebrővel. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

94/2014.(XI.17.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy a Kápolnai Közös Önkormányzati 

Hivatalt változatlan formában kívánja a jövőben is 

működtetni. 

Ignácz Tibor szavazás után elmondja, hogy neki többen jelezték, hogy azt szeretnék, hogy 

Nagyné Erzsike mindig csak Tófaluban dolgozna. 

Gulyás Imre  erre válaszolva közli, hogy Nagyné intézi az Aldebrői helyi adó, 

közfoglalkoztatási és anyakönyvi hatásköröket is. Így az nem oldható meg, csak Tófaluban 

legyen jelen, a polihisztorok kora lejárt. 

Váczy Lajos elmondja, hogy Ő még mindig úgy érzi Tófalu hátrányban van a közigazgatás 

terén. El kellene már végre érni, hogy a hét minden napján legyen itt is elérhető ügyintéző. 

Gulyás Imre válaszában emlékeztet rá, hogy a közös hivatalról tartott együttes ülésen Váczy 

Úr kérését támogatta Kápolna polgármestere és Tófalu is kirendeltségi státuszt kapott.  



 

 


