
 

  

 
 

9. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2016. június 27-én megtartott nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

T a r t a l o m 

 

Határozat száma: Tárgya: 

 

37/2016.(VI.27.) Községháza korszerűsítés pályázat esetében a 

polgármester meghatalmazása 

38/2016.(VI.27.) Községháza korszerűsítés pályázat esetében 

konzorciumi együttműködés a Tófaluért 

Alapítvánnyal 

39/2016.(VI.27.) Tarna menti kerékpárút építés egyedi 

közbeszerzési szabályzata elfogadása 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 3 fő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2016. június 27.-én megtartott rendkívüli 

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, Lefler Imréné postamester, Lefler 

Lászlóné postai alkalmazott 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket.  

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. 

Az ülést telefonos értesítés útján hívtam össze, mivel olyan ügyben kell döntést hozni, mely 

sürgős és nem tűr halogatást. Külön megköszönöm ezért, hogy mindenki eljött. Külön 

köszöntöm a Postamester Mártikát és munkatársát. 

Javaslom, hogy napirendként a községháza pályázat tárgyaljuk és egyebeket. 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Napirend: 1.) Községháza pályázattal kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

 

Ignácz Szabolcs: jól halad a Községháza pályázat előkészítése. Bár a pályázat 100%-os 

támogatottságú, felmerült egy probléma. Mégpedig az, hogy a pályázat csak önkormányzati 

feladatot ellátó épület felújítását támogatja. Köztudott, hogy itt működik a posta is a hátsó 

toldalék épületrészben. Ennek a résznek a költségét a tervezők 5-6 millió forintra becsülik. A 

Posta képviselőivel előtárgyalásokat folytatott. Két megoldás lehetséges. Az egyik szerint a 

Posta önerőből bevállalná a fejlesztést és 5-6 évig nem fizetne bérleti díjat. A Posta nélkül a 

felújítás költsége 39 millió forint. ( Esetleg az önkormányzat is besegíthetne, igaz nincs 

miből.) Vagy ez az épületrész kimarad a felújításból. A Postára szüksége lenne a falunak, de 

az sem biztos, maradnak-e az ilyen kis Posták. 

 

Lefler Imréné: köszönöm a meghívást. Nekem 2 évem van a nyugdíjig. Úgy látja, hogy a 

Posta ezt a fiókot önállóan nem fogja üzemeltetni. Most azért üzemel, mert Ő és menye 

vállalkozásban végzik ezt a munkát. A Posta, csak a szakmai ellenőrzést végzi, a 

működtetéshez nem járul hozzá. Véleménye szerint itt is mobil posta lesz majd. Így Ő még ha 

lenne pénze, akkor sem merne bevállalni ilyen összegű fejlesztést, a Cég pedig biztosan nem 

fog. 

 

Váczy Lajos: szomorú a helyzet, pedig a Postára nagyon szüksége lenne a falunak. Mártikával 

meg vannak elégedve. Esetleg családi alapon meddig tudnák működtetni, vagy ez kizárt? 

 

Lefler Imréné: Röviden a válaszom, igen. A jelenlegi formában való működtetésen alig van 

nyereség. 

 

Ignácz Szabolcs:  A tervezési díj 1,7 millió forint melyet ki kell fizetni. Én megpróbálok még 

tárgyalni, egyezkedni. Kérek meghatalmazást arra, hogy ezek eredményeképpen döntsek a 

pályázat benyújtásával kapcsolatban. Természetesen telefonon egyeztetek, akit elérek. 

 

A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 



 

 


