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Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2016. február 15.-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, Tóth 

Enikő közművelődési munkatárs 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. 

Javaslom, hogy csak a meghívóban közölt napirendet tárgyaljuk, annyi változtatással, hogy 

elsőször – Tóth Enikőre is tekintettel – az egyebek napirenddel kezdjünk.  A meghívóban 

szereplő napirendek: 

 

1.) 2016. évi ülésterv elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésére 

Előadó: Ignácz Szabolcs  polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

3.) Egyebek 

 

 

A javaslattal a képviselő- testület egyhangúan egyetértett. 

 

1.) Napirend: Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs megkértem Tóth Enikőt, hogy készítsen egy tájékoztatót a könyvtárunk 

működéséről, átadom a szót. 

 

Tóth Enikő köszönöm a lehetőséget. Az önkormányzat és az Egri Bródy Sándor Könyvtár 

között létrejött együttműködési megállapodás alapján 2015. január 1-től működik 

kihelyezetett fiók könyvtár Tófaluban. Ezt egyre többen látogatják. Folyamatosan fejlesztik az 

eszközparkot. Bekapcsolódtunk a központi könyvtár által szervezett programokra. 

( Részletes tájékoztató jegyzőkönyvhöz csatolva. ) 

 

Váczy Lajos településünk korábbi jegyzőjétől kapott több száz könyvet is be kellene vonni. 

 

Tóth Enikő ezeket a könyveket először katalogizálni kell, ezt a központban készítik el. 

 

Váczy Lajos mi most a helyzet az iskolában lévő, Aldebrővel közös könyvtárunkkal? 

 

Gulyás Imre jó, hogy szóba került ez a kérdés. Tavaly ősszel Aldebrő önkormányzata is 

szerződést kötött a Bródy könyvtárral. Van azonban egy közös fenntartási megállapodás a két 

település között. Ennek fenntartása jelen helyzetben nem lehetséges, erről dönteni kellene. 

Valószínű, hogy – mivel ez a könyvtár az iskolában van – a KLIK-el is egyeztetni kellene. Ha 

lesz együttes ülés Aldebrővel, ezt a kérdést napirendre kell venni. 

 

Ignácz Szabolcs, ha nincs más kérdés, megköszönöm Enikőnek a tájékoztatót és a részvételt. 

 



 

( Tóth Enikő távozott. ) 

 

Ignácz Szabolcs február 10.-én Kápolnán két társulási ülésen is részt vettünk alpolgármester 

úrral. 

Először a Konyha Társulás ülésére került sor. Elfogadtuk a Társulás és a Konyha 

költségvetését. Aldebrőnek és nekünk is 1,33 MFt-ot kell hozzátenni az állami támogatáshoz. 

Megjegyzem, hogy Aldebrő a tavalyi 1,5 MFt-ot sem adta. Aldebrő polgármestere ígéretet 

tett, hogy áprilisban minden tartozásukat rendezik, mert a Bánya által fizetendő iparűzési 

adóból ezt meg tudják tenni. Úgy legyen. Döntöttünk arról, hogy az üstöt és sütőt fel kell 

újítani. Sajnos ez már nem tűr halasztást. Felmerült új eszközök vásárlása is, de arra nincs 

pénzünk. Ez így is 1,2 MFt-ba kerül majd. 

 

Másodszor az Óvodatársulás költségvetését fogadtuk el. Kb. 400 ezer forinttal kell 

hozzájárulni. Szerintem ez még elviselhető. A buszos szállítás ez évben is megmarad. 

 

Két másik társulás ülésén az Alpolgármester Úr vett részt. 

 

Ignácz Tibor: a szennyvíz társulás ülésén megtudtuk, hogy lényegesen kevesebb pénze van a 

társulásnak, mint tudtuk. 150 millió forintos hitelt vissza kellett fizetni a 

Takarékszövetkezetnek. Még most is vannak felújítandó dolgok, így az utakra nem jut annyi, 

mint amire számítottunk, úgy 20-25 millió forint lesz a hat településre. 

 

Csathó Zoltán az emberek joggal kifogásolják a magas csatornadíjat. Amikor a szervezés folyt 

nem erről volt szó. 

 

Ignácz Szabolcs annak már majd 10 éve, azóta sok minden megváltozott. A díjat most már 

egy országos hatóság állapítja meg. 

 

Ignácz Tibor Verpeléten az Orvosi ügyelet társulási ülésén vettem részt. Elmondták, kinek 

mennyivel kell hozzájárulni, esetünkben ez nem sok összeg. Gond, hogy csak két nyugdíjas 

orvos lát el ügyeletet. Ráadásul az ügyeleti autó is elöregedett. Ha lesz pályázati lehetőség 

lehet, hogy Feldebrő nyújtja be a pályázatot, mert több lenne az esély a nyerésre. 

 

Ignácz Szabolcs Hamarosan indul a vérvétel. Erről már sokat beszéltünk. Kál Nagyközség 

képviselőtestülete is megszavazta. Csütörtöki napon lesz a vérvétel az Egészségházban. 

Egyelőre 6 embertől veszik le a vért. A védőnő helyiségében kerül sor rá. A háziorvos dönti 

el, kitől veszik le helyben a vért, sürgősség és egészségi állapot alapján. Aki ezt nem akarja 

kivárni, mehet Füzesabonyba, fogadják. 

 

Ignácz Szabolcs elmondja, hogy megkeresték  a Groupama Biztosítótól több ajánlattal. Ha 

több pénz lenne akkor több féle biztosítás is megköthető lenne. Végül is egy önkormányzati 

preventor felelősségbiztosításban lát fantáziát. Ez négy telephelyre vonatkozóan, melyeken a 

biztosított vagyonérték 15.100 e Ft, éves 49.800 Ft-ért, melyet negyedévente kell megfizetni 

12.450 Ft értékben.  

Szerintem ez jó ajánlat, kérek felhatalmazást, hogy megköthessem.  

 

A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

2/2016.(II.15.) határozata 



 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Groupama 

Biztosítónál éves preventor felelősségbiztosítást kössön 

4 telephelyre, 15.100 ezer forint biztosítási értékre. Az 

éves díj 49.800 Ft. Díjfizetés negyedévente, 12.450 Ft 

összegben. 

  

 

Ignácz Szabolcs közli, hogy nem tartja jónak a jelenlegi közérdekű munkára ítéltek kötelező 

önkormányzati foglalkoztatását. Van, aki ezzel visszaél, lényegében csak kifogásokat keres. 

Több gond vele, mint a többi közmunkással összesen. Valamit tenni kellene. 

 

Gulyás Imre igen a polgármester Úr megbízott egy korlátozó rendelet elkészítésével. Azt kell 

mondanom, nem lehet ilyen tárgyú rendeletet hozni. Az önkormányzatok csak az 

Alaptörvényben, vagy más törvényben az adott rendeletalkotási tárgykörre vonatkozó 

felhatalmazás alapján adhatnak ki rendeletet. A bíróságok által főbüntetésként kiszabott 

közérdekű munkavégzés vonatkozásában nincs ilyen felhatalmazás.  

Itt azt lehet tenni, hogy ha a közérdekű munkára ítélt lényegében szabotálja az ítélet 

végrehajtását, jelezzük a pártfogójának, hogy kezdeményezze az ítélet elzárásra történő 

átváltoztatását. 

 

Tajsz Ernőné: polgármester Úr megkért, hogy adjak tájékoztatást a közmunkákról. Tovább 

visszük az eddigi három foglakoztatási formát. A mezőgazdasági termelést bővítjük, 100 

tyúkot állítunk be. Folytatjuk a mezőgazdasági utak rendbetételét. Illetve a helyi sajátosságok, 

fejlesztések esetében végezzük a Honvédhalmi emlékmű és környéke rendbetételét, járdák 

javítását, buszmegállók szépítését, a temető kerítését. 

 

Csathó Zoltán úgy emlékszik, hogy amikor a Ravatalozó felújítása történt a kivitelező vállalta 

egy kerítéskapu elkészítését. Ez a mai napig nem készült el. 

 

Ignácz Szabolcs én erre nem emlékezhetek, de Tóth Robi már gyűjti a vasat a kapuhoz. Ezt 

Ők megoldják. 

 

Ignácz Szabolcs elmondja, megkeresték az UPC-től. A Tarna mentén hajtanak végre 

légkábeles fejlesztést. 

 

Váczy Lajos ezt nagyon jónak tartja, mert a Telekom már „ megtelt”. Új előfizetési igényét, 

már nem tudták teljesíteni megfelelően. 

 

Ignácz Szabolcs emlékeztet rá, hogy most írják ki az új Uniós pályázatokat. Ő most 

sorrendiség nélkül sorol fel néhány elképzelést. Széchényi téri park rendbetétele. Régi iskola 

épület felújítása és odavinni a hivatalt és gondozási központot, a jelenlegi községháza épületét 

felújítani és új értelmes közcélt találni neki, illetve a Tanya eredeti állapotának visszaállítása. 

 

Ignácz Tibor  szerint ez elég is lenne. Szerinte a régi iskola felújítása lenne a legfontosabb. 

 

Váczy Lajos egyetért ezzel, de Ő a Tanya felújítást venné előre. 

 



 

Ignácz Szabolcs tudni kell, hogy ezen pályázati lehetőségeket csak úgy tudjuk érdemben 

kihasználni, ha időben előkészítjük őket. Erre kérek felhatalmazást. Dönteni érdemben együtt 

fogunk természetesen. 

 

A felhatalmazást a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

3/2016.(II.15.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

által beadandó pályázatok előkészítését elvégezze. 

 

2.) Napirend: 2016. évi ülésterv elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs a kiküldött tervezethez képest, javaslom, hogy májusban tartsunk egy 

együttes ülést Aldebrővel. Ezen elkészítenénk a pénzügyi elszámolást. 

 

Váczy Lajos egyetért a javaslattal. Áprilisban mindkét önkormányzat elfogadja az előző évi 

gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 

Ignácz Tibor javasolja, hogy kiválasztott, vagy arra vállalkozó képviselők járják be a Tarna 

mederkotrás szakaszait és készítsenek jegyzéket, ha szükséges a javításokhoz. Most árvízi 

helyzetben egyelőre jól vizsgázik  a depónia. 

 

Ignácz Szabolcs ezzel a módosítással javaslom elfogadni a 2016. évi üléstervet. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

4/2016.(II.15.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat 2016. évi üléstervét. 

( Ülésterv jegyzőkönyvhöz mellékelve. ) 

 

3.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésére 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs mielőtt rátérnék a költségvetésre, a gazdálkodási előadó elkészítette a 

gazdálkodási helyzetünkre vonatkozó aktuális tájékoztatást. Úgy érzem nincs okunk 

panaszkodni. A forrás kiegészítő pályázat mindkét fordulóján kaptunk támogatást. 

 

Váczy Lajos jól állunk, csak így tovább polgármester úr: 

 

Ignácz Szabolcs akkor térjünk rá a költségvetésre. Irénke részletesen leírta, hogy mit mire és 

hogyan fogunk költeni, illetve, hogy ezek fedezete miként áll össze.  

 

Gulyás Imre megköszöni a gazdálkodási előadó munkáját. Amit nagyban nehezített, hogy 

február első hetében le kellett zárni az előző évet a Magyar Államkincstár felé.  Ráadásul 

amikor már kész volt az anyag, derült ki, hogy most már nem ezer forintra kerekítve, hanem 



 

forintban kell megadni. Így a már kész anyagot át kellett dolgozni. 

 

Bori Kálmánné valóban nagyon részletes a szöveges indoklás, nincs kérdésem. 

 

Ignácz Tibor a Polgárőrség 150.000 forintos támogatását nem értem. Mert igazából nem 

működik ez a szervezet. 

 

Ignácz Szabolcs részben igazad van Tibor, de a cél, hogy működjön a polgárőrség. Fel kell ezt 

a szervezetet éleszteni. Az új PTK alapján a társadalmi szervezetek, egyesületek 

alapszabályát, vagy alapító okiratát március 15-ig át kell dolgozni. Ehhez ügyvédi segítségre 

van szükségünk, ennek fedezetére is szolgál ez az összeg. 

( Más kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

 

Javaslom a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadja az önkormányzat 

1/2016.(II.16.) rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 

 

Ignácz Szabolcs: javaslom az önkormányzat középtávú tervének elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

5/2016.(II.15.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat középtávú tervét. 

( Terv jegyzőkönyvhöz mellékelve. ) 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy a Tarna- menti kerékpárút építési projekt megvalósításához az 

érintett önkormányzatoknak konzorciumot kell létrehozni. Mindenki előtt ismert, hogy ez a 

munka már elkezdődött és a polgármesterek megállapodása alapján e munkát dr. Berecz 

Kálmán, Kápolna polgármestere végzi. Ahhoz, hogy Berecz Kálmán teljes körűen 

eljárhasson, határozatban kell erről rendelkezni. 

 

Ignácz Szabolcs úgy hiszem, mindenki előtt világos miről van szó. Ha nincs kérdés javaslom 

a jegyző úr által előterjesztettek elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

6/2016.(II.15.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzata egyetért, a TOP-

3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” elnevezésű  konstrukció 

keretében benyújtani kívánt a Tarna-mentén 

kiépülő kerékpárút tervezetével, ennek 

megfelelően részt kíván venni a támogatási 

kérelem benyújtására és annak támogatása esetén a 

projekt megvalósítására irányuló  konzorciumban. 

A Képviselő-testület támogatja, hogy a támogatási 

kérelem benyújtására és annak támogatása esetén a  



 

 

 

 

 

 

 


