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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2016. szeptember 20.-án megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak képviselőtestület tagjai közül: Ignácz Szabolcs polgármester, Ignácz Tibor 

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csató Zoltán képviselők 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző, Lepres Csaba, Orosz Tímea a 

polgármester által meghívott előadók. 

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. Külön köszöntöm Orosz Tímeát és Lepres Csabát a 

Kerecsendi Malompark Vendégház és rendezvényközpont vezetőjét.  

 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. A rendkívüli ülés 

összehívására azért került sor, mert felmerült egy szociális szövetkezet létrehozásának ötlete, 

melyen több tízmillió forintot lehetne a faluba hozni pályázati céllal. A pályázat beadási 

határideje szeptember 30. Ennek megtárgyalását és egyebeket javaslok napirendnek. Van e 

más javaslat. ( Nem volt. ) 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

Napirend: 1.) Szociális szövetkezet létrehozása, pályázat benyújtása 

  Ea: Ignácz Szabolcs polgármester,  

 

Ignácz Szabolcs: A múlt héten megkeresett engem a jelenlévő Lepres Csaba és felhívta a 

figyelmem egy lehetőségre, melyet én tudnék támogatni. Hogy pontosan miről van szó, azt 

mondja el Lepres Úr, átadom a szót. 

 

Lepres Csaba: Köszöntöm a képviselő- testület tagjait és köszönöm a polgármester úrnak a 

lehetőséget, hogy egy mindenki számára kedvező lehetőségről adjak tájékoztatást. Az 

Országos Foglalkoztatási Alap ( OFA ) írt ki egy munkahelyteremtő pályázatot, melyre olyan 

szociális szövetkezetek pályázhatnak, amelyben települési önkormányzat is tag. Tófaluban élt 

Horváth Andor, akinek asztalos a szakmája. Nagyon jól dolgozik, jelenleg Feldebrőn. Az Ő 

bevonásával és egy Tófalui ingatlan megvásárlásával, létrehoznánk egy asztalos műhelyt, 

mely amikor kifutja magát 6-7 főt tudna foglalkoztatni. A szövetkezet létrehozásához 2 fő 

közfoglalkoztatott személy szükséges továbbá. Ezt az Andor családtagjaiból is tudjuk 

biztosítani. A pályázatból a foglalkoztatottak minimálbérét és közterheit lehet fedezni. Illetve 

tárgyi eszközöket is lehet vásárolni, illetve a projekt menedzsment díját – ami magasabb 

összeg lenne – kell finanszírozni. A pályázandó összeg 60 millió forint lenne. Az 

önkormányzat 5.000 Ft-os részjeggyel szállhatna be a szövetkezet alapításába. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a szövetkezet tagjai csak részjegyük erejéig felelősek a szövetkezet 

kötelezettségeiért. Azt is el kell mondani, hogy a támogatás 3 évre szól amíg fizetik a 

költségeket és van olyan feltétel, hogy ezt követően másfél évig – 18 hónapig – továbbra is 

működtetni kell – immár saját erőből – a szövetkezetet. Hiszen a végső cél az, hogy ez a 

szövetkezet önállóan is fenn tudja tartani magát. Szerintem a termelésből befolyó bevételből 

ez nem jelenthet problémát. A szövetkezet neve Tarnamenti Regionális Szociális Szövetkezet 

lenne az üzemé pedig Tófalui Bútorgyártó Üzem. Mi is most szereztünk tudomást a 

pályázatról és azért sürgős dönteni, mert – mint ahogy polgármester úr mondta – e hó vége a 

beadási határidő. A Kossuth út. 71 szám alatti ingatlant vennénk meg és ott alakítanánk ki a 

műhelyt. Dr. Novák Rudolf ügyvéd úr készíti el az alapító okiratot, a ha meg van a döntés. 

 



 

Ignácz Szabolcs: Politikai szál van-e az ügyben? 

 

Lepres Csaba: Ha a mostani botrányokra gondol, nincs ilyen. 

 

Ignácz Tibor: Magam is két szövetkezetben vagyok tag, nincs ebben semmi kockázat, magam 

is erre a pályázati kiírásra vártam. 

 

Gulyás Imre: Kérdezi, mi a pályázat kódja, vagy neve, hogy utána lehessen nézni a kiírásban 

foglaltaknak? 

 

Lepres Csaba: Kódot nem tudok, a pályázati kiírás az OFA honlapján megnézhető, a címe: 

Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási 

program. 

 

Bori Kálmánné: Ha 5-6 főt kell foglalkoztatni, honnan lesz ennyi szakképzett munkás? 

 

Lepres Csaba: 1 szakmunkás mellet, 2 segédmunkás és 3 fő egyéb kiegészítő munkát – pl. az 

elkészült termékek csomagolását – végző személy tenné ki a létszámot. 

 

Csathó Zoltán: Utána nézet a szociális szövetkezeteknek, alig maradt közülük életképes. De 

ha az önkormányzatnak csak az 5.000 Ft-os részjegy kockázata van és nincs más buktató, Ő 

kész már most megszavazni. 

 

Bori Kálmánné: Ez a dolog akkor egy családot érintene. 

 

Lepres Csaba: Az induláskor igen, de létszám bővíthető, elsősorban a megrendelés 

függvényében. 

 

Ignácz Tibor: Nincs kockázat az önkormányzat számára, a pályázati pénzzel el kell számolni. 

 

Gulyás Imre: Rövidnek tartja az időt arra, hogy utána tudjon nézni a jogi előírásoknak. 

 

Ignácz Szabolcs: Magam is két szövetkezetben vagyok tag, de ebből még soha semmi 

problémám nem származott. Most döntsünk vagy később? ( Válasz nem volt. ) 

 

( Lepres Csaba és Orosz Tímea távozott. ) 

 

Napirend: 2.) Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: Ismerteti az Egyházközség levélben beadott kérelmét, melyben a Templom 

sekrestye tetőszerkezetének javításához kérnek segítséget. Tudomása szerint a tetőszerkezet 

javítása 130-140 ezer forintba kerül. A hívek adományaiból eddig 78.000 Ft gyűlt össze. 

Várjuk meg mennyit gyűjtenek össze. Van dolgozónk, aki munkát tudna végezni, plusz 

vásárolnánk faanyagot. 

 

 Bori Kálmánné: Jó lenne látni egy költségvetést. 

 

Ignácz Szabolcs: Jó akkor javaslom, vásároljunk 50.000 Ft-ért faanyagot a felújításhoz. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

43/2016.(IX.20.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 

Egyházközség kérelmét támogatva, a sekrestye 

tetőszerkezetének felújításához 50.000 Ft értékű faanyag 

megvásárlásával járul hozzá. 

 

( A polgármester úr telefonon kérésére Lepres Csaba és Orosz Tímea visszajött az ülésre. ) 

 

Ignácz Szabolcs: Azért kértem, hogy gyertek vissza, mert merültek fel megválaszolatlan 

kérdések. 

 

Csathó Zoltán: Mennyi az önkormányzat kockázata, ha bebukik a projekt és vissza kell fizetni 

a pénzt? 

 

Lepres Csaba: Lényegében semmi. Az önkormányzat a részjegye mértékéig – várhatóan 5.000 

Ft – felel a szövetkezet tartozásaiért. Lesz egy elnök és két elnökségi tag, illetve egy felügyelő 

bizottsági elnök és két tag. Ők felelnek a szövetkezet működéséért. Évente beszámolót kell 

készíteni. A pénzt nem egy összegben, hanem folyamatosan biztosítják. Igaz az induláshoz 

25% előleget lehet leigényelni. 

 

Csathó Zoltán: Mennyire sürgős az önkormányzat döntése? 

 

Lepres Csaba: Jó lenne a héten dönteni, mert még el kell készíttetni az alapszabályt, meg kell 

alakítani a szövetkezetet és szeptember 30 a pályázat beadási határideje. 

 

Ignácz Szabolcs: Az önkormányzat anyagi felelősség vállalásának mi a határa? 

 

Lepres Csaba: A befizetett összeg erejéig. Hasonlatos a szabályozás az egyesületekhez. Az 

erre vonatkozó tájékoztatást keddig megküldi. 

 

Ignácz Szabolcs: Azt megköszönöm, és amikor mindenki elolvasta akkor majd döntsünk. 

Van-e még ezzel kapcsolatban  kérdés? ( Nem volt. ) 

 

Csathó Zoltán: Én most is nyugodtan meg merném szavazni. 

 

( Lepres Csaba és Orosz Tímea távozott. ) 

 

Ignácz Szabolcs: Hamarosan Idősek Világnapja. Mi legyen? 

 

Ignácz Tibor: Úgy tudom a gyerekek már készülnek. Aldebrőn október 3.-án 13 órakor lesz és 

Tófaluban 13.30-kor. 

 

Ignácz Szabolcs: Még jó, hogy én is értesülök róla! Javaslom legyen úgy mint tavaly. 

 

Bori Kálmánné: Kapnak-e az idősek vásárlási utalványt? 

 

Ignácz Szabolcs: Nem lesz utalvány és nem lesz alkohol sem. Az Aldebrői október 23.-i 

ünnepség miatt nem jönnek el annyian a Tófalui megemlékezésre, mint eddig. 

 



 

 

 

 

 

 


