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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. szeptember 29.-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, Kovácsné Zimonyi Ildikó
élelmezésvezető, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Tóth Enikő művelődés szervező, Báder
Veronika Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kovácsné Zimonyi Ildikó Báder
Veronikát a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, Szabó Istvánné szociális gondozót.
Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja azzal a
módosítással, hogy Kovácsnéra tekintettel az 1. és 2. napirendi pontokat cseréljék fel.
A meghívóban szerepelő napirendek:
1. Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó
2. Közös Konyha működésének áttekintése
Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Kovácsné
Zimonyi Ildikó élelmezésvezető
3. Aktuális feladatok
3.1. Döntés BURSA HUNGARICA pályázatról
3.2. Döntés téli tűzifa pályázatról
3.3. Döntés forrás kiegészítő pályázatról
3.4. Döntés Idősek Világnap rendezvényről
3.5. Döntés mezőgazdasági haszonjármű vásárlásáról
3.6. 2016. évi közmunkaprogram megvitatása
3.7. 2015. okt. 10. „ Kapunyitó” program megtárgyalása
A polgármester napirendekre vonatkozó javaslatát – a módosítással együtt – egyhangúan
elfogadták.
1. Napirend: Közös Konyha működésének áttekintése
Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Kovácsné
Zimonyi Ildikó élelmezésvezető
Kovácsné Zimonyi Ildikó köszöni a meghívást. Megköszöni az önkormányzat erőfeszítéseit
egyrészt azért, mely helyben megtermelt élelmiszer alapanyagokkal látja el a konyhát,
másrészt igyekszik rentábilissá tenni a konyha működését. Náluk nem jelentett drasztikus
változást az új közétkeztetési elvárásoknak való megfelelés, mivel több éve elkezdték a
reform étkeztetés bevezetését. Természetesen mindig úgy nem lehet ételt készíteni, hogy az
mindenkinek megfeleljen, hiszen van, aki azt nem szereti, van, aki ezt nem szereti. Több
tejtermékre lenne szükség. A mindennapi gyümölcs biztosítása sem meg. Az egyik sütő nem
tökéletes.
Bori Kálmánné akkor most már a tízórait és az uzsonnát is kedvezményesen kapják a
rászorulók?

Kovácsné Zimonyi Ildikó igen ez így van.
Csathó Zoltán neki egyes szülők kifogásolták, hogy közmunkások termelik meg a
zöldségeket, illetve dolgozzák fel pl. savanyúságnak.
Ignácz Szabolcs akinek bármi kifogása van jöjjön ki a farmra és nézze meg, hogyan
dolgoznak az emberek és hogy ott milyen rend van. Sokan a magán kertjüket nem művelik
ilyen gondossággal. Permetezési naplót vezetnek, ha kell növényvédő szakember tanácsát
kérik. Egyébként felé ilyen hírek nem jutottak el, nem sok aggályoskodó lehetett. Zoli, ha van
ilyen gondod, küldd hozzám őket.
Váczy Lajos a térítési díj kintlévőségekről érdeklődik.
Kovácsné Zimonyi Ildikó nem sok a kintlévőség. A közmunkások a bérükből befizetik, más
esetben szól a jegyzőnek, s ők is segítenek a behajtásban.
Ignácz Szabolcs azt kéri írják össze, hogy mire van szükség. Jövőre is kapnak egy hűtőt,
illetve ami elengedhetetlenül kell. Az Irénke összeállításából látszik, hogy igyekszünk
törleszteni a Konyha tartozásait, évek óta nem állt ilyen jól az önkormányzat úgy tudom.
Javaslom a beszámoló elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
34/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
elfogadja a Közös Konyha működésének
áttekintéséről készített beszámolót.
( Kovácsné Zimonyi Ildikó távozott.)
Ignácz Szabolcs elmondja, hogy most volt közmunka program értekezleten. Lesznek
változások és megmaradó elemek is. Kérdés mit fogadnak el, mit milyen támogatnak jövőre.
Itt agyon észen kell lenni. Folytatni kell a megkezdett utat, mert látszik, hogy ez a jó irány.
Ehhez kéri a képviselőtársak segítségét.
Még egy dolgot beszéljünk meg a pénzügyek előtt. Átadom a szót Tóth Enikőnek.
Tóth Enikő lehetőség nyílna „ Kapunyitogató” címmel két rendezvény megtartására. Az
egyikre október elején a másikra december közepén kerülhetne sor. Ezek közösségi teret
biztosítanának az itt élőknek, hiszen kevés a rendezvény.
Ignácz Szabolcs nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Tavaly is rendeztünk már hasonlót,
akkor elsősorban gyerekeknek, most ezt bővítenénk. Fellépnének iskolások, óvodások, lenne
Baba Mama klub, fellépnének a Kápolnai hastáncosok, este lehetne batyus bál. Úgy 100.000
Ft-ból kijönne a rendezvény.
Ki támogatja, hogy rendezzük meg?
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
35/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
dönt arról, hogy október 10.-én „ Kapunyitogató”
kulturális programot rendez.
A rendezvény megszervezésével Tóth Enikő
művelődés szervezőt bízza meg.

( Tóth Enikő távozott. )
2. Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó
Ignácz Szabolcs a jegyző úr elmondta, hogy a féléves beszámoló már nem kötelező. Irénkével
mégis elkészíttettük azt, mivel nem árt, ha mindenki látja hogyan is állunk. Átadom a szót
neki.
Tajsz Ernőné soronként fűz magyarázatot az írásban megküldött anyaghoz.
( A beszámolóhoz, illetve a költségvetést módosító rendelettervezethez érdemi hozzászólás
nem volt. )
Ignácz Szabolcs javaslom a féléves gazdálkodási beszámoló, valamint a költségvetésünket
módosító rendelet elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
36/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja
az
önkormányzat
I.
féléves
gazdálkodásáról előterjesztett beszámolót.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
11/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletét, a Tófalu község Önkormányzatának 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Napirend: Aktuális feladatok
3.1. 2016. évi közmunka program összeállítása
Ignác Szabolcs, mint arról már korábban is szóltam összeállítottuk a 2016. évi közmunka
programot és létszám igényt. Ezt meg is küldtük a munkaügynek. Három fő célt jelöltem meg.
Mezőgazdasági termelés, mezei utak karbantartása, felújítása, települési helyi sajátosságokra
épülő fejlesztés (START). 15 főt finanszíroznának 100%-ban, 5 fő mezei utak karbantartására
és 12 fő helyi sajátosságokra. A dologi kiadási igény 2,5 MFt. Folytatjuk és méhészettel
fejlesztettük az állattartó programunkat. Megtermelünk 55-60 q kukoricát, 20-25 q burgonyát.
Tervezünk egy újabb 300 m2 fóliasátor létesítését. Sajnos el kell mondani, hogy egyre
nehezebb munkást találni.
Kérem ennek a programnak a jóváhagyását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
37/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja az önkormányzat 2016. évi közmunka
programját.
3.2.

Traktor vásárlás

Ignácz Szabolcs adódott egy jó lehetőség mezőgazdasági munkagép – traktor – vásárlásra.
Akivel tudtam egyeztetettem. A jármű 4 év műszakival rendelkezik. Az őszi szántáshoz
tudunk venni 3 fejes ekét is 170.000 Ft-ért.
Javaslom az adás-vétel elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete
38/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete a
START munkaprogramban vállalt feladatai ellátásának
biztosítása érdekében megvásárol egy BERLORUSZ
MTZ- 50 típusú YAL 430 forgalmi rendszámú
mezőgazdasági gépjárművet 630.000 Ft-ért.
Alvázszáma:
381414
Motorszáma:
913549
Forgalmi eng. száma: HC-34031
Törzsszáma:
1537662M
Felhatalmazza a polgármestert az adás- vételi szerződés
aláírására
Határidő: értelem szerint
Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester

3.3.

Forrás kiegészítő támogatás iránt II. fordulós pályázat benyújtása

Ignácz Szabolcs az első fordulóban pályázati igényünk 3,7 MFt volt és 1.056.369 Ft-ot
kaptunk.
Javaslom nyújtsuk be ismételten az igényünket.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete
39/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy ismételten pályázatot nyújt be „a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására ( ennek keretében s
rendkívüli szociális támogatásra) ” 1 b) pontban
meghatározott „ A települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
„ a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által
kiírt pályázat alapján az ott meghatározott formai és
tartalmi előírásoknak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem és
mellékletei benyújtására.
Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően
Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester

3.4.

Téli kedvezményes tűzifa támogatás

Ignácz Szabolcs megjelent a kedvezményes tűzifavásárlás iránti pályázat. Számomra a gond
ezzel az, hogy az összes szállítási költség az önkormányzatot terheli. Ráadásul, mivel nem
vagyunk a kiemelten hátrányos települések közé sorolva, így saját részt is kellene vásárolni.
Beszéltem a Visontai Bánya illetékeseivel és elmondták, hogy ez évben is indítanak
kedvezményes lignit vásárlási lehetőséget. Inkább ezzel éljünk.
Nem javaslom pályázat benyújtását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete
40/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt
arról, hogy nem nyújt be pályázatot kedvezményes téli
tűzifa vásárlására.
3.5.

BURSA HUNGARICA pályázat

Ignácz Szabolcs tavaly is elmondtam, hogy ellenzem, hogy az önkormányzat pénzt adjon erre
a célra. Támogatjuk a képzését azoknak, akik aztán elköltöznek a községből.
Csathó Zoltán nem szabad általánosítani. Zalaegerszegen 30 ezer forintot adnak, de kikötik,
hogy végzés után 5 évig a városban helyezkednek el.
Bori Kálmánné meggondolandó, hogy most az általános és középiskolás diákok nem kaptak
támogatást. Az is igaz, hogy a fiatalok várják ezt és számítanak rá.
Gulyás Imre úgy tudja, hogy a Tarna menti települések közül csak Aldebrőn és Tófalun van
ez a lehetőség. Most csak a kiírásról kell dönteni, hogy ki és mennyit kap támogatást az
később kell eldönteni, már ha a kiírás mellett döntenek.
Ignácz Szabolcs jó akkor ki támogatja a javaslatot, Én nemmel fogok szavazni.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete
41/2015.(IX.29.) határozata
Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt
arról, hogy pályázatot nyújt be a BURSA HUNGARICA
pályázatra.
3.6.

Idősek Világnapja

Ignácz Szabolcs elmondja, hogy közeleg az Idősek Világnapja. Javasolja, hogy hívják meg a
70 évesnél idősebbeket. Az óvodások, iskolások köszöntik őket és legyen egy vendéglátás.
Vásárlási utalvány legyen, vagy ne legyen?
Csathó Zoltán ha az iskolások nem kaptak támogatást akkor az időseknek se legyen.
Ignácz Szabolcs ki ért ezzel egyet?
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.

