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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. február 02-án 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, 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a mostani rendkívüli ülés 

összehívását az teszi szükségessé, hogy a beindítani kívánt föld programhoz önkormányzati 

földterületre van szükség. 

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

Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendet tárgyalják. 

 

A meghívóban megküldött napirend: 

1. Tófalu 42 hrsz. – régi iskola – terület telekrendezése 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

2. Aktuális feladatok 

 

A napirendre tett javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

I.  Napirend: Tófalu 42 hrsz. – régi iskola – terület telekrendezése 

 

Ignácz Szabolcs: elmondja, hogy elképzelése szerint Tófalu községnek egyik kitörési 

lehetősége a jelenlegi elmaradott helyzetből, ha részt vesz az érték teremtő munka 

programokban. Ezt más sokszor végiggondolta és úgy néz ki, hogy a kormányzati szándék is 

ebbe az irányba mutat. A megtermelt mezőgazdasági termékeket a konyhán lehetne 

hasznosítani. De nem csak növénytermesztésben gondolkodik hanem állattartásban is. Első 

körben kecske tartás és méhészet. Utána nézett a dolgoknak és mindez csak akkor lesz 

megvalósítható, ha az önkormányzat rendelkezik földterülettel. Sajnos a meglévő területet az 

előző önkormányzat hússzú távra bérbe adta és bérbe vevő nem hajlandó a szerződést 

felbontani. Ezért más lehetőséget kell keresni. Pénzünk sincs, hogy földet vegyünk. Ezért arra 

gondoltam, hogy a régi iskolához tartozó 4193 m
2 

területből adnánk el Horváth Zsuzsának a 

szomszédos Mézeskert 2000 Kft. vezetőjének. A vételárból a Jókai úton meg lehetne venni a 

Bori József portáját. Ezt megnézte már és beszélt Bori Józseffel is, a telek 4100 m
2 

és két 

használható épület is van rajta. 

Csathó Zoltán szerint kár lenne másnak odaadni az iskola kertet. Ha majd át lehetne helyezni 

a faluközpontot, oda egy szép parkot lehetne kialakítani. Ott lesz az épület és nem lesz hozzá 

földterület. 

Bori Kálmánné elmondja, hogy Horváth Zsuzsa felhívta Őt telefonon, hogy Ő nem is akarja 

azt a területet. 

Váczy Lajos  nem ért egyet az eladással, de mivel kell a földterület az önkormányzatnak ezért 

inkább adják 5-10 éves bérletbe. Kérjék a bérleti díjat egy összegben előre, s abból meg 

lehetne vásárolni a másikat. 

Ignácz Szabolcs: Rendben akkor próbáljuk meg a bérleti szerződéses változatot, ki ért ezzel 

egyet? 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

 

 



 

 


