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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. november 10.-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,
Kovács József rendőr alezredes Füzesabonyi Rendőrkaptányság Vezetője, Rab Dániel körzeti
megbízott, Molnár Józsefné Tarnamenti Szociális Központ Vezetője
Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kovács József rendőr, Szabó
Istvánné szociális gondozót.
Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja A
meghívóban szerepelő napirendek:
1. Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Ea: Kovács József r. alezredes Rendőrkapitány Füzesabony
2. Beszámoló a Tarnamenti Szociális Mikrotársulás Tófaluban végzett munkájáról
Előadó: Molnár Józsefné intézményvezető, Krecz Lászlóné tagintézmény vezető
3. Helyi adóztatással összefüggő feladatok megvitatása
Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, Gulyás Imre jegyző
4. Aktuális feladatok
A polgármester napirendekre vonatkozó javaslatát egyhangúan elfogadták.
1. Napirend: Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Ea: Kovács József r. alezredes Rendőrkapitány Füzesabony
Ignácz Szabolcs elmondja, hogy úgy érzi csökken a bűnözés, jól látható a rendőri jelenlét. A
Tófaluért Alapítvány által kiépített térfigyelő kamera rendszer megteszi hatását. Átadja a szót
Rendőrkapitány Úrnak.
Kovács József köszönti a jelenlévőket. 2013-ban egy kicsit elszabadultak a dolgok a
településen, romlott a bűnügyi helyzet. Az elkövetett cselekmények egy család rovására
írhatóak, akik azóta el is költöztek. Azóta felére esett a településen elkövetett
bűncselekmények száma. Tavaly többször „ idegen” rendőri állomány is megjelent a
településen. A mindennapos rendőri jelenlétre most nagy figyelmet fordítanak. Ezt most
jelentősen nehezíti a bevándorlókkal kapcsolatos rendőri határra vezénylések, melyek
természetesen érintik a Füzesabonyi Rendőrkapitányság személyi állományát is.
Összességében elmondható, hogy folyamatosan csökken bűnelkövetések, szabálysértések
száma, jó úton járnak.
Ignácz Szabolcs megerősítem az elmondottakat. Sajnos a betelepülők összetétele egyre
rosszabb, ez ellen tennünk kell.
Kovács József felajánlja a hatékony rendőri fellépést a lakásfoglalókkal és a normális
együttélés szabályait önkényesen semmibe vevőkkel szemben. Igyekeznek feltérképezni
azokat a házakat amelyek lakói gyakran cserélődnek
.

Rab Dénes kiegészíti, hogy most a Rákóczi út. 15. szám alatti lakás ilyen.
Ignácz Szabolcs ha nincs más kérdés, hozzászólás, javaslom fogadjuk el a beszámolót.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete
43/2015.(XI.10.) határozata
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja a település közbiztonságáról készített rendőrségi
beszámolót.
(Kovács József és Rab Dénes távozott.)
2. Napirend: Beszámoló a Tarnamenti Szociális Mikrotársulás Tófaluban végzett
munkájáról
Előadó: Molnár Józsefné intézményvezető, Krecz Lászlóné tagintézmény vezető
Ignácz Szabolcs köszönti a napirend előadóját, illetve kérdezi, hogy Krecz Lászlóné miért
nincs jelen.
Molnár Józsefné köszönti a képviselőket és elmondja, hogy Kreczé Ő parancsolta haza mivel
betegen járt dolgozni. Így szükség esetén Ő válaszol a Kreczné által írt beszámolóval
kapcsolatban is. Elmondta, hogy a gyermekvédelem és a családsegítés területén nagyon
jelentős változások előtt áll a szakma. Továbbá a házi szociális gondozottak helyzetét is felül
kell vizsgálni december 31-ig. A felülvizsgálat szempontjait meghatározó jogszabály még
nem jelent meg. A felülvizsgálat során be kell szerezni a háziorvos véleményét is. Egyelőre
minden képlékeny és kiforratlan. Annyit tudni, hogy két kategória lesz, a személyi segítés és a
személyi gondozás, az utóbbit csak szakképzett szociális gondozó végezheti. A személyi
segítés nem szakképzettséghez kötött, de a dolgozónak 100 órás képzésen kell részt venni.
Ignácz Szabolcs mi lesz, ha az új felülvizsgálat eredményeként csökken a gondozottak száma.
Csökkenteni kell a gondozók számát?
Molnár Józsefné ettől nem kell félni, mert Tófaluban két fő alkalmazott dolgozik, márpedig ez
az előírt minimális létszám.
Csathó Zoltán személyes gondozást igénylő személy van-e?
Molnár Józsefné mint mondta ennek felmérése majd később történik meg. Ismeretei szerint
teljesen magatehetetlen gondozottjuk nincs, egy lábszár fekélyes ellátottról tud.
Szeretném felhívni egy olyan jelenségre a figyelmet amelyet a szociális szakma „ szemérmes
szegénységnek” nevez. Száma egyre nőd azoknak az embereknek akik szégyellik
szegénységüket és ezért nem fordulnak segítségért. Fontos, ha ilyen személyekről szerzünk
tudomást, jelezzük ezt a szociális gondozóknak.
Ignácz Szabolcs köszönöm a beszámolót, javaslom elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete

44/2015.(XI.10.) határozata
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja a Tarnamenti Szociális Központ Tófaluban
végzett munkájáról készített beszámolót.
Gulyás Imre amint arra intézményvezető asszony utalt, az önkormányzatoknak 2015.
november 30.-ig dönteniük kell arról, hogy 2016. január 1-től milyen formában látják el a
gyermekjóléti és a családsegítői feladatokat. A Társulási Tanács megtárgyalta a kérdést és a
jelenlegi forma megtartása mellett döntött. Az erről szóló előterjesztést mindenki megkapta.
Ignácz Szabolcs ahogy a jegyző úr elmondta, előterjesztésemben, én is ezt a megoldást
támogatom. Javaslom a határozat javaslat elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete
45/2015.(XI.10.) határozata
Tófalu Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2015.
évi CXXXIII törvény felhatalmazása alapján a
családsegítés illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit
felülvizsgálta és a 2016. január 1-től hatályba lépő
törvénymódosításnak megfelelve az alábbi határozatot
hozta.
Az Önkormányzat 2016. január 1-től a feladatellátást a
Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás
útján, a Tarna- menti Szociális Központ keretében,
integrált formában, különálló szakmai egységként kívánja
teljesíteni.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Tanácsban a fenti döntést képviselje, ennek
értelmében járjon el az ellátás további biztosítása
érdekében.
Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester
Határidő: azonnal
(Molnár Józsefné távozott.)
3. Napirend: Helyi adóztatással összefüggő feladatok megvitatása
Ea: Ignácz Szabolcs polgármester, Gulyás Imre jegyző
Ignácz Szabolcs itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Átadom a szót a jegyző
úrnak.
Gulyás Imre javasolja, hogy először a magánszemélyek kommunális adójával, majd a helyi
iparűzési adóról tárgyaljanak.
( A javaslattal mindenki egyetértett.)

A Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását mindenkinek megküldte. Ennek
lényege, hogy az önkormányzat csak azokat a kérdéseket szabályozza, ami az ő hatáskörébe
tartozik. Magasabb szinten szabályozott kérdések nem helyi rendeletbe valók. Ezért nagyon
rövid szövegezésű rendelet tervezetet készített, mely lényegét illetően azonban teljes
mértékben megegyezik a jelenleg hatályossal. Természetesen lehetőség van az adómérték
változtatására.
Ignácz Szabolcs javaslom az adómértéket 5.000 Ft-ra emelni. Ugyanis a pályázatokhoz önerő
kell, a kisbusz pályázathoz sem tudtuk volna kifizetni az ÁFÁ-t. A pályázatok előkészítéséhez
is pénz kell. Ha csinálni akarjuk, ha fejleszteni akarunk valahogy növelni kell a bevételeinket.
Nem várhatunk örökké az államra. Az állam annak ad, aki maga is igyekszik a helyzetén
javítani. Hitelt működésre nem, legfeljebb fejlesztésre hetünk fel, működésre nem is
javasolnám.
Váczy Lajos utána néztem az interneten, hogy a megyében milyen kommunális és helyi
iparűzési adó mértékek vannak. Az 5.000 Ft a középmezőny alján lévő összeg. Egyetértek az
emeléssel. Egyébként a falugyűlésen is javasolták az emelést.
Ignácz Tibor én is támogatom az emelést.
Ignácz Szabolcs javaslom a rendelet tervezet elfogadását, azzal, hogy az adómértéket 5.000
Ft-ra emeljük.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 4 igen 1 nem szavazattal elfogadja a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015.(XI.11.) önkormányzati rendeletét.
Gulyás Imre elmondja, hogy a polgármester úrral egyeztetve elkészített egy rendelet
tervezetet a helyi iparűzési adóra vonatkozóan is. Ismerteti, hogy lehet mentességet adni, de
csak abban az esetben, ha a vállalkozás nettó éves árbevétele nem haladja a 2,5 millió forintot.
Az önkormányzat a mentesség határát ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
Ignácz Szabolcs láthatja mindenki a cégtáblákból, hogy számtalan cég működik a településen,
nem csak a fuvarozók. Ezek semmilyen adót nem fizetnek senkinek. A 0,8%-os adómérték is
igen méltányos. Persze előfordulhat, hogy egyesek elviszik a telephelyüket, ezt a kockázatot
vállalnunk kell szerintem.
Bori Kálmánné szerintem jobban meg kellene ezt gondolni. Mielőtt döntünk beszélni kellene
a fuvarozókkal akik idehozták a telephelyüket. Mi lesz ha továbbállnak? Lehet, hogy semmit
nem nyerünk, inkább veszítünk ezen a változtatáson.
Ignácz Szabolcs én nem akarok leülni tárgyalni senkivel. Nyílván azt mondanák, hogy ne
legyen iparűzési adó, hiszen ezért jöttek ide. Vállalja valaki ezt az egyeztetést. Egyébként ha
azt akarjuk, hogy január 1-től bevezethessük a jegyző már felhívta a figyelmet, hogy e hó
végéig döntenünk kell. Nem bánom, ha újból kell az egyeztetés miatt ülésezni, de nekem nem

