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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2015. december 14.-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: Dr. Andráskó Dénes Füzesabonyi Járási Hivatal 

Hivatalvezető- helyettes, Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Dr. Andráskó Dénest a 

Füzesabonyi Járási Hivatal hivatalvezető- helyettesét, kit egyébként nem kell külön 

bemutatni, hiszen mindenki ismeri mint Kápolna korábbi jegyzőjét. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja a testület, azzal a módosítással, 

hogy Andráskó Úr meghallgatása kerüljön napirend ellőttre. 

A meghívóban közölt napirendek: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

 

3. Laboratóriumi vérvétel megszervezése – megállapodás elfogadása 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

 

4. Aktuális feladatok 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Ignácz Szabolcs a közelmúltban megnyílt Füzesabonyban is a Kormányablak. Andráskó Úr 

arra kért lehetőséget, hogy erről tarthasson rövid tájékoztatást, átadom a szót. 

 

Dr. Andráskó Dénes: Tisztelettel köszöntök mindenkit! 2015.11.26-án Füzesabonyban is nyílt 

a kormányablak osztály. Jelenleg országosan több mint 200 kormányablakot tudnak már 

használni az állampolgárok. Előnye, hogy nem az ügyfélnek kell a hatóságok között 

mozognia, hanem az iratoknak, azaz egy helyre kell bemenni és onnan továbbítják a 

dokumentumokat a megfelelő hatóság felé. Decembertől több mint 500 ügykör került a KAB-

okhoz. Ezek egy részét azonnal tudjuk intézni, egy részüket normál hatósági eljárás során 

helyben intézik van, amit továbbítunk, de a legtöbb esetben csak tájékoztatjuk az ügyfeleket 

az eljárások menetéről.  Eddig az okmányirodában a körülmények, technikai feltételek 

elavultak voltak, de most egy teljesen új, modern, XXI. századi épületrészbe került át az 

ügyintézés. A kollégákkal szemben is magasabb az elvárás, kormányablakos ismeretekkel 

felvértezve várják az ügyfeleket. Lehet bankkártyával helyben is fizetni, nemcsak a postán. 

Házipénztár jelenleg még nincs, de középtávon elképzelhető, hogy ez is kiépítésre kerül majd.  

Változás még, hogy tovább vagyunk nyitva, az ügyfélmentes időszak a kedd délelőtt és a 

péntek délután.  



 

2016. január 1-től elektronikus személyazonosító igazolvány lép életbe. A kártya egy chipet 

tartalmaz, amelyen olyan egyéb információk is szerepelnek, mint az ujjlenyomat, taj szám, 

adószám. Lesznek olyan integrált rendszerek, ahol ezt majd fel lehet használni, de még nem 

fogja helyettesíti a taj és adó kártyát. A személyazonosító igazolvány a 18. életévét betöltött 

személy esetében 6 évre szól, 12. életévét be nem töltött személynél 3 év, de legfeljebb a 12. 

életév betöltésének napjáig terjedő időtartamig. Ha a személy a 12. életévét betöltötte, de a 

18. életévét még nem, a kiállítás napjától számított 3 év. Az ügyfél kérhet ideiglenes személy 

igazolványt is, ami legfeljebb 30 napig érvényes.  

Csathó Zoltán hogyan alakul a nyitvatartási idő? 

Dr. Andráskó Dénes köszönöm a kérdést. A nyitva tartás országosan egységes. Hétfőn 7.00-

17.00-ig, kedden 12.30-16.30-ig, szerdán 7.30-17.30-ig, csütörtökön 8.00-18.00-ig és 

pénteken 8.00-12.00-ig.  

Ignácz Szabolcs ezzel megszűnnek az Okmányirodák? 

Dr. Andráskó Dénes igen. 

Váczy Lajos ha valaki zárás előtt érkezik és már nem fér bele az időkeretbe elküldik. 

Dr. Andráskó Dénes a munkatársainknak ügyfélbarát módón kell eljárniuk, nem tudok ilyen 

esetről. 

Ignácz Szabolcs megköszönöm Andráskó Úr tájékoztatóját. 

( Dr. Andráskó Dénes távozott. )  

1.  Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról 

  Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs megmondom őszintén írásos anyaggal nem készültem. Az ülés előtt 

kiosztottuk a gazdálkodási helyzetről szóló tájékoztatót. Az szerintem magáért beszél, a 

tízmilliós hiányt lecsökkentettük 600 valahány ezer forintra. Voltak vitáink az év során, de 

úgy látom, egy irányba toljuk a falu szekerét és ez jó irány. Közösségi rendezvényeink is 

voltak más településen is megjelentünk. Mégis néhány dolgot szeretnék még kiemelni. 

- A második fordulós forráshiányos pályázatra még nem kaptunk választ. Egyébként, ha 

Aldebrő rendezné a tartozását, hiányunk sem lenne. 

- Jól működik közfoglalkoztatási programunk. Sok embernek tudtunk értelmes munkát 

adni, közben elláttuk a konyhánkat friss zöldségekkel, csökkentettük a beszerzésre szánt 

pénzt. Legújabban Korponyi Boglárkát vettem fel, aki kulturális közfoglalkoztatott. 

Purger János pedig az állatokra felügyel majd. Itt is számos gépet, köztük traktort 

vásároltunk. Szerintem szépen haladunk, építkezünk. 

- Bevált a Könyvtár helyben történő működtetése is. Egyre bővül a könyvállomány és 

jelentős technikai eszköz beszerzésére is nyílik lehetőség, 170 ezer forint értékben. 

- A közművelődési program keretében is kapunk két db. laptopot és más eszközöket 530 

ezer forint, értékben. ( projektor, nyomtató, számítógép ) 

- A konyhára is vásároltunk eszközöket 170.000 forintért, a dolgozók munkaruházatot 

kaptak 70.000 forintért. 

 



 

Váczy Lajos szerint a számok magukért beszélnek, csak így tovább. 

 

Csathó Zoltán mi lesz a méhekkel? 

 

Ignácz Szabolcs Lefler Lacinál vannak jó kezekben. Nem is akarom őket elhozni, Ő 

szakember ebben, nekünk a mézet adja át. 

 

Váczy Lajos megköszöni, hogy a Tófaluért Alapítványnak az önkormányzat átadta a 

támogatást. Jó az együttműködés, azt szeretné ha a jövőben még több programot 

szerveznének közösen. 

 

Ignácz Szabolcs ha nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

55/2015.(XII.14.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat 2015. évi működéséről 

szóló polgármesteri beszámolót. 

 

2. Napirend: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

  Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy Dr. Vincze Ferencnével elvégezték a kockázat elemzést is, 

illetve a tervezet összeállításánál kikérték a gazdálkodási előadók véleményét, egyben 

alapoztak a korábbi ellenőrzések tapasztalataira is. Ha a képviselő- testület év közben más 

területen is indokoltnak látná ellenőrzés lefolytatását, annak sem lesz akadálya. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 

Ignácz Szabolcs javaslom az előterjesztés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

56/2015.(XII.14.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzési tervet. 

 

3. Napirend: Laboratóriumi vérvétel megszervezése – megállapodás elfogadása 

    Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre e témáról is már többször volt szó. Legelőször a Kápolnán tartott 3 településes 

együttes ülésen merült fel a laboratóriumi vérvétel helyben történő biztosítása. Már ott is 

mindenki támogatta. Elkészítettem a megállapodás tervezetét, melyet egyeztettem a 

Kormányhivatal törvényességi munkatársaival. Ez utóbbit is csatoltam az előterjesztéshez. A 

kérdés csak az volt, hogy szükséges-e jogi személyiségű társulás létrehozása vagy sem. 

Kiderült nem szükséges, ez lényegesen megkönnyíti az együttműködést. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

 



 

 
 

 

 


