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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2016. május 23.-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, Kovács József r. alezredes 

kapitányságvezető Füzesabony, Papp Dénes r. törm. körzeti megbízott, Tajsz Ernőné 

gazdálkodási előadó 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. 

Javaslom, hogy csak a meghívóban közölt napirendet tárgyaljuk.  A meghívóban szereplő 

napirendek: 

 

1.) Beszámoló Tófalu Község közbiztonsági helyzetéről 

Előadók: Kovács József r. alez. Kapitányságvezető Füzesabony,  

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

 

3.) Egyebek 

 

Napirend: 1.) Beszámoló Tófalu Község közbiztonsági helyzetéről 

Előadók: Kovács József r. alez. Kapitányságvezető Füzesabony,  

 

 

Ignácz Szabolcs átadom a szót kapitányságvezető úrnak. 

 

Kovács József köszöntöm a megjelenteket. A beszámoló részletesen tartalmazza a 

számadatokat. Inkább arról szólok, hogy a migrációs helyzet bennünket is érint, havonta 6-8 

napra vezényelnek tőlünk a határra rendőröket. Ennek ellenére, biztosítjuk a rendőri jelenlétet 

a településen. Elmondható, hogy Tófalu bűnügyi szempontból nem fertőzött település. A 

garázdaság viszont nőtt, s az ilyen jellegű bűncselekmények jelentősen közrejátszanak a 

lakosság szubjektív biztonság érzetének alakulásában. Az embereket a közterületen elkövetett 

garázdaság erőteljesen irritálja. Jó a kapcsolat a polgármesterrel. 

 

Papp Dénes megerősíti, hogy jó a kapcsolat a polgármesterrel, s a lakossággal is. 

 

Csathó Zoltán kérdezi, hogy kábítószerről van- e tudomásuk? 

 

Kovács József ilyen ügyünk nem volt, de vannak információink, hogy Tófaluban is megjelent 

a kábítószer. Fontos leszögezni, hogy nem a „ klasszikus „ drogok terjednek, hanem az 

úgynevezett „ dizájner „ drogok, amelyek összetétele gyakran ismeretlen és gyorsan változik. 

Mire egy szer tiltó listára kerül, már változtatnak is rajta. Így a bűnüldözés szalad a probléma 

után. Szó van arról, hogy nem az összetételt büntetik, hanem az általa kiváltott tudatmódosító 

hatást rögzítenék a jogszabályok. Vannak információink helyi drogfogyasztásról, de 

bizonyítékig nem jutottunk el. 

 



 

Váczy Lajos szól a térfigyelő kamera rendszer kiépítése óta elért eredményekről. A hét 

kamera több esetben nyújtott segítséget tettes azonosításhoz. 

 

Papp Dénes már kerékpártolvajt is fogtunk a kamerák segítségével. 

  

Ignácz Szabolcs a kábítószerezés másoknak is okoz kárt. 

 

Váczy Lajos tovább kellene fejleszteni a kamera rendszert. Probléma, hogy jelenleg 72 órára 

visszamenően lehet megnézni a felvételeket, mert kicsi a tárhely. 

 

Kovács József a kamera rendszerek folyamatosan korszerűsödnek, ahogy a technika fejlődik. 

Nagyon fontos a kis településeken a becsületes többség szerepe és hozzáállása a dolgokhoz. 

Az ilyen helyeken „ nem érzik jól magukat „ a  bűnöző elemek. 

 

Ignácz Szabolcs ha nincs más kérdés, megköszönöm kapitányságvezető úrnak és körzeti 

megbízottunknak a végzett munkát. Bízom a további jó együttműködésben. Javaslom a 

beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

32/2016.(V.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2015. évi közbiztonsági beszámolót. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve. ) 

 

( Kovács József és Papp Dénes távozott.) 

 

Napirend: 2.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó 

 

Ignácz Szabolcs Irénke igen részletes előterjesztést készített. Először el kell fogadnunk a 

2015. évi költségvetésünk végleges módosítását.  

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

Javaslom a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

2/2015.(V.24.) önkormányzati rendeletét, Tófalu község Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről szóló 5/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet II. módosításáról 

Ignácz Szabolcs akkor térjünk rá a zárszámadásra, van-e kérdés? 

Bori Kálmánné kifogásolja, hogy az adóbevételek nem megfelelő arányban realizálódtak. 

Illetve kérdezi, hogy az iparűzési adó miatt hány vállalkozás ment el. 

Gulyás Imre sajnos azok vállalkozások, akik azért jöttek Tófaluba, mert itt nem volt iparűzési 

adó, nálunk sem szívesen fizették a gépjárműadót. Több esetben kértük a NAV segítségét, de 

így sem mindig értünk el eredményt. Erre a jövőben több energiát kell fordítani. 



 

Ignácz Szabolcs ha lehet adjunk részletfizetési lehetőséget. Nem tudni pontosan, hány cég 

ment el, de elenyésző szám lehet, Én most nem is tudok ilyenről. Nem nagyon van már olyan 

település, ahol nincs iparűzési adó. Ha nincs más kérdés, javaslom, fogadjuk el a 2015. évi 

gazdálkodásról szóló rendeletet. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

3/2015.(V.24.) önkormányzati rendeletét, Tófalu község Önkormányzatának 2015. évi 

gazdálkodásáról. 

Napirend: 3.) Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs a Megyei Önkormányzattól kaptam egy értesítést, mely szerint Nagyút is 

csatlakozni szeretne a szennyvíz hálózathoz. Ehhez szükségük a már társult önkormányzatok 

nyilatkozatára, hogy hozzájárulnak Nagyút felvételéhez az agglomerációhoz. A hozzájárulás 

nélkül pályázatot sem tudnak benyújtani. 

Kérem, hatalmazzon fel az önkormányzat e nyilatkozat aláírására. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

33/2016.(V.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármester az alábbi nyilatkozat 

aláírására: 

Alulírott, Ignácz Szabolcs Tófalu Község 

Önkormányzatának nevében nyilatkozom, hogy a 

szennyvízelvezetés és tisztítás biztonságos 

megvalósítása érdekében Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, 

Kompolt, Kál és Nagyút községekkel közösen kívánjuk 

a Káli Szennyvízelvezetési Agglomerációt módosítani 

Kál Nagyközség agglomerációs központtal. 

 

Kérjük az agglomeráció módosítását a 25/2002.(II.27.) 

Kormányrendelet 2. sz. mellékletébe felvenni 

szíveskedjenek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs ismerteti Gecse Mihály levelét, melyet a Tarnamenti Lovas Szövetség 

Elnökeként írt az önkormányzatnak. Ebben egy Feldebrőn tartandó lovas 

rendezvényhez kér 100.000 Ft támogatást. 

Ilyen alapon mindenki kérhetne más községektől támogatást saját rendezvénye 

megtartásához. Nem is értem az egészet, nem javaslom. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

 



 

A kérelmet a képviselő- testület 5 nem szavazattal elutasította. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

34/2016.(V.23.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Tarnamenti Lovas Szövetség támogatás iránti kérelmét 

elutasítja. 

 

Ignácz Tibor kérdezi, hogy az utak garanciális javítása folytatódik-e? 

 

Ignácz Szabolcs a válasz igen, de a Csathó képviselő előtti járdaszakaszt nem. 

 

Váczy Lajos tájékoztatja a képviselőket, hogy a TE SZEDD akció keretében 14 fő gyűjtötte a 

szemetet és 123 zsákkal szedtek össze. 

 

Gulyás Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehet forráskiegészítő – korábbi nevén 

ÖNHIKI – támogatás iránt pályázatot benyújtani. 

 

Ignácz Szabolcs javaslom, amennyiben esetünkben a feltételek fennállnak, nyújtsunk be 

pályázatot. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

35/2016.(V.23.) határozata 

Tófalu község Önkormányzati Képviselő- testülete 
dönt arról, hogy  ismételten pályázatot nyújt be „a 

megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására ( ennek keretében s 

rendkívüli szociális támogatásra) ” 1 b) pontban 

meghatározott „ A települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására „ a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat alapján 

az ott meghatározott formai és tartalmi előírásoknak 

megfelelően. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem és 

mellékletei benyújtására. 

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs ismert, hogy Aldebrő újabb vételi ajánlatot tett a Horgásztanyában lévő 1/3-

ad tulajdonrészünkre, most 600.000 Ft az ajánlat. Támogatja-e valaki? Ha senki akkor 

javaslom utasítsuk el az ajánlatot. 

 

Az a vételi ajánlatot a képviselő- testület 5 nem szavazattal elutasította. 

 

 



 

 


