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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. február 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 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket.  

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

Javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendet tárgyalják, azzal, hogy az ülés elején 

döntsenek mielőtt a fő napirendre térnének. 

 

A meghívóban megküldött napirend: 

 

1. Tófalu Község 2015. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Gulyás Imre jegyző 

2. Aktuális feladatok 

 

A napirendre tett javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Ignácz Szabolcs mielőtt ülésünk fő napirendjére rátérnénk, javaslom, hogy néhány kisebb 

jelentőségű ügyben döntsünk. Jegyző úr elkészítette a talajterhelési díj, illetve a szennyvíz 

összegyűjtésére vonatkozó rendeletek tervezeteit. Mindenki előtt ismert, hogy mindez a 

szennyvíz beruházás folyománya. Az előterjesztéseket mindenki megkapta, volt idő átnézni, 

van-e kérdés hozzászólás? 

Váczy Lajos azt kéri legyenek időben kihirdetve, közzétéve, hogy  lakosság időben 

megismerhesse őket. 

Ignácz Szabolcs ha nincs kérdés, hozzászólás, javaslom a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta az 

1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról. 

Ignácz Szabolcs ha nincs kérdés, hozzászólás, javaslom a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

rendeletünk elfogadását. 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta az 

2/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletét. 

Ignácz Szabolcs tájékoztatja a képviselőket, hogy ismételten sor került a Közútkezelő KHT 

szakembereivel egy bejárásra, melyen az úthibákat mérték fel. 

 



 

Sor került a Szociális Mikrotársulás Társulási Tanács ülésére is, ahol elfogadták az intézmény 

költségvetését. Kálban elmondták, hogy alapvetően ki lehetne jönni az állami 

előirányzatokból, de a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mínuszossá teszi a költségvetést és 

ezért hozzá kell tenni pénzt. Tófaluban ez 6 ellátottat érint és nekünk ez 184 ezer forintba 

kerül. Meg kellene vizsgálni, hogy más módon nem lehetne- e kezelni ezt a kérdést. Javaslom, 

fussunk még egy kört ebben a kérdésben. Alapító okiratok ügyében átadom a szót a jegyző 

úrnak. 

Gulyás Imre elmondja, hogy az államháztartási törvény rendszeres módosítása maga után 

vonja a költségvetési szervek alap dokumentumainak módosítását is. Esetünkben módosítani 

Államkincstár honlapján található kitöltő program segíti. Az előterjesztett okiratokról 

egyeztetett az államkincstár munkatársával. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

Ignácz Szabolcs javaslom a két alapító okirat és a módosító okiratok elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

2/2015.(II.10.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja az Aldebrő- Tófalu Közös Konyha módosító 

okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát. 
 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

3/2015.(II.10.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda módosító okiratát, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

Ignácz Szabolcs a Bori József féle telek megvásárlása elméletileg rendben lesz.  

A Heves Megyei Közgyűlés felé le kell adni, hogy 2020-ig milyen fejlesztéseket tervezünk 

megvalósítani. Beírtam a régi iskola rendbetételét ahol integrált közösségi teret lehetne 

kialakítani. Meg kellene oldani a belterületi csapadékvíz elvezetést. Gépjármű beszerzést is 

meg kell oldani, mert a szociális ellátáshoz ez elengedhetetlen, a ZSUK most sem jó. 

Váczy Lajos nem ért egyet azzal, hogy minderről egyedül a polgármester döntsön. Neki is 

vannak elképzelései és szerinte más képviselőknek is. Adja meg a polgármester a lehetőséget, 

hogy szélesebb körű elképzelések is bekerülhessenek. Például a buszmegállók környékét is 

rendbe kellene tenni. 

Csathó Zoltán fontosnak tartaná a romos ingatlanok sorsának rendezését. 

Ignácz Szabolcs jó akkor mindenkinek átküldöm a táblázatot és lehet kiegészíteni és elküldés 

előtt egyeztetünk. Javaslom térjünk át fő napirendi pontunk tárgyalására. 



 

 

 

1. Napirend: Tófalu Község 2015. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Gulyás Imre jegyző 

Ignácz Szabolcs Tajsz Ernőné Irénkét, hogy ha van szóbeli kiegészítése tegye meg. 

Tajsz Ernőné ezt követően részletes indoklást fűzött a költségvetés fő számadataihoz. 

Bori Kálmánné hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a konyha költségvetésének 

alakulását folyamatosan ellenőrizni kell, mert ott szokott nagy hiány keletkezni. Ezt el kellene 

kerülni. 

Csathó Zoltán hiányolja az előterjesztésből a képviselői tiszteletdíjak előirányzatát. Ez 

szándékos, vagy véletlen. 

Ignácz Szabolcs Csathó Zoltánnak válaszolva közli, hogy Ő kérte, hogy, ne tervezzenek 

tiszteletdíjat. Értsék meg már végre, amíg ennyi hiányt görget maga előtt a költségvetés ugyan 

miből lehetne tiszteletdíjat fizetni. Egyébként meg egy ilyen kis faluban ne tiszteletdíjért, 

hanem a faluért végezzék a munkát. Törvény szerint az állami támogatás a polgármester és az 

alpolgármester tiszteletdíját tartalmazza, a képviselőkét helyben kell előteremteni. Kérdezem, 

miből? Ha tervezünk tiszteletdíjat azt is mond meg honnan vegyünk el, ráadásul a feladat 

finanszírozás nem is engedi, hogy más célra kapott pénz erre költsünk. 

Váczy Lajos nem ét egyet a polgármesterrel. Az öt tagú testületben a polgármester és az 

alpolgármester kap tiszteletdíjat a másik három képviselő nem. Ez így igazságtalan. Arról 

nem is beszélve, hogy a polgármesteri juttatás esetünkben nem illetmény hanem igenis 

tiszteletdíj. Tófaluban mindig is volt tiszteletdíj és legyen így most is. Elkészített egy erre 

vonatkozó rendelet tervezetet melyet átnyújt a jegyzőnek, hogy jogi szempontból nézze át. Ő 

ezt most beterjeszti és kéri a polgármestert, hogy majd tegye fel szavazásra. Kifogásolja 

továbbá, hogy a polgármester mindenben egyedül akar dönteni. Szerinte ez csapatmunka kell 

legyen, ne becsülje le a képviselőket, őket is a falu választotta. 

Ignácz Szabolcs Váczy úrnak válaszolva közli, hogy tudomásul veszi, amit elmondott. Ő nem 

fogja megszavazni a rendeletet, de majd felteszi szavazásra. Fontos azonban azoknak a 

véleményének is figyelembe venni akik őrá szavaztak. Ezek az emberek változást akarnak, 

azt, hogy elmozduljon már a mélyről a falu, hogy beinduljon már végre valami. Lehet, hogy 

ez egyeseknek nem tetszik, nem ehhez szoktak. Beszélni lehet hetekig, de arra nincs idő, 

cselekedni kellene már végre. Ismerteti, hogy a most beinduló közmunka program során eddig 

hány és milyen intézkedéseket tettek. Őt választották meg a falu vezetőjévé, adott esetben 

neki kell gyors döntéseket hozni. A legtöbb esetben egyébként a hatóságok is az azonnali 

választ várják el, nincs idő egyeztetgetni. Utólag mindig tájékoztatlak benneteket. 

Csathó Zoltán közbeveti, hogy nem utólag kell a tájékoztatás, hanem igenis a döntés előtti 

egyeztetés is fontos. 



 

 

 

 


