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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. január 24-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,  

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket. 

 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a 

meghívóban közölt napirendeket tárgyaljuk. Napirend előtt tájékoztatást adok néhány ügyben. 

A napirendek az alábbiak:  

 

1.) 2017. évi ülésterv megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

2.) Polgármester és alpolgármester illetményének rendezése 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

3.) Belső ellenőrzési megbízási szerződés jóváhagyása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

4.) Egyebek 

 

 

A napirendet a képviselők egyhangúan elfogadták. 

 

Ignácz Szabolcs: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a „Kápolna- Apolló” homokbánya 

nyitás ügyében írott tiltakozásunkra írásos választ kaptunk. Illetve ma telefonon is beszéltem a 

tervezővel. Igyekeztek megnyugtatni, hogy Tófaluban nem lesz szállítási útvonal. Az esetleges 

szállítás csak akkor jönne szóba ha lakossági igény jelentkezne homokra  és azt szállítják 

helybe. Ez legfeljebb napi 1-2 autó, ami semmiképp nem jelenthet zavart a helyi 

közlekedésben. Reméljük ez így is lesz. 

 

A közmunka pályázatot a munkaügyi hatósághoz beadtuk, bízunk a kedvező elbírálásban. 

 

A rendkívüli hó helyzetben a közmunkások folyamatosan dolgoztak. A hó túrásban Besenyei 

András Kompolti vállalkozó jött segítségünkre. Nem értem a lakosok hozzáállását. Mindenki 

az önkormányzattól várja el a mentesítést, de sokan még a portájuk elől sem lapátolták el a 

havat. 

 

Rendkívüli téli tűzelőért újabb három személy keresett meg. Van, aki úgy tesz, mintha nem is 

gondolkodna előre, nem hiszi el, hogy egyszer csak tél is lesz és hideg lesz és fa kellene. Amíg 

van fa adunk, de már igencsak fogytán van. 

 

Voltunk Verpeléten az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Úgy néz ki, hogy az Agria Ügyelettel 

kötünk majd szerződést. Ők nagyon körültekintően végzik a munkát, együttműködve az 

Országos Mentőszolgálattal.  



 

Verpeléten hétvégeken és ünnepnapokon lesz egy ideig egy 2 órás ügyelet, de erről még 

egyeztetni kell. A társulás egyelőre nem szűnik meg. Most döntést hoznunk ez ügyben 

egyelőre nem kell. 

 

A következő a szemétszállítás ügye. Fel kellene mérni, hogy menyi a 60-65-70 éves, vagy a 

fölötti lakos és azt is ki milyen kukát használ? Meg tudja-e tenni ezt a hivatal? 

 

Gulyás Imre: remélem igen, bár az új népességes program sokkal bonyolultabb, mint a régi. 

 

Ignácz Szabolcs: Felmerült, hogy esetleg az idősek esetében az új kuka megvásárlásának 

költségét részben átvállalnánk. 

 

Csathó Zoltán: Ezzel én nagyon óvatosan bánnék, Tófalut a szemétszállítási díj átvállalása 

egyszer már nagy adósságba vitte 

 

Ignácz Szabolcs: Ez csak egy ötlet, erről még beszélnünk kell, de előbb tudnunk kell hányadán 

is állunk. 

 

Ignácz Tibor: Vállalom, hogy körbejárom a falut és összeírom, hol milyen kukát használnak. 

 

Gulyás Imre: Ehhez biztosítani tudjuk az előző szolgáltató ügyfél listáját utcánkénti bontásban. 

 

Ignácz Szabolcs: Kérem a képviselő társaimat, hogy a következő ülésre, mindenki hozzon 

írásos KOMA igazolást, köszönöm. 

 

Akkor térjünk rá a napirendekre: 

 

Ignácz Szabolcs: Az üléstervvel kapcsolatban annyi észrevételem van, hogy Aldebrővel a 

Konyha ügyében tarthatnánk egy közös ülést. 

 

Gulyás Imre: Ennek nincs akadálya, de erre ott van a társulási tanács ülése is. 

 

Váczy Lajos: Nagy munkát végeznek a közmunkások a Farmon, érdemes lenne őket is 

beszámoltatni. Legalább éreznék, hogy figyeljük a munkájukat. 

 

Ignácz Szabolcs: Jó, tegyük be a decemberi ülésre. Akkorra már meg lesz az elszámolásuk. 

Ha nincs más javaslat, kérem az ülésterv elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

4/2017.(I.24.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadta az önkormányzat 2017. évi üléstervét. 

(Jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

 

 

 



 

2.) Napirend: Polgármester és alpolgármester illetményének rendezése 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre: Ismerteti, hogy a polgármesterek illetményének, tiszteletdíjnak emelését az 

előterjesztésben leírtak szerint kötelező emelni. 

 

Váczy Lajos: Benne van a törvény szövegében, hogy az emelés költségét – az adott település 

adóerő képessége szerint – a központi költségvetés megtéríti. Tófalu esetében ez így lesz-e? 

 

Gulyás Imre: Egyszerűbb lenne a válaszadás, ha ezt a fél mondatot nem szúrták volna bele a 

törvénybe, de mivel Tófalu hátrányos helyzetű, adóerő képessége alacsony, így bízik abban, 

hogy megtérítik az emelés költségét. 

Ha nincs több kérdés, javaslom az előterjesztésben foglaltak szerint megállapítani Ignácz 

Szabolcs társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját és költségtérítését. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. (A polgármester nem vett részt 

a szavazásban.) 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület  

5/2017.(I.24.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ignácz 

Szabolcs polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 71.§ (4) d.) pontja, valamint (5) és (6) 

bekezdései alapján 199.500 Ft-ban, költségtérítését 29.900 

Ft-ban állapítja meg.  

 

Gulyás Imre: Az alpolgármesterek esetében az emelés nem kötelező. A törvénymódosítás 

eltörölte a 70% alsó határt, most már csak a 90%-os felső határ maradt. Ezt is leírtam az 

előterjesztésben. Az ülés előtt egyeztetünk Ignácz Tibor alpolgármester úrral, aki nem kér 

emelést. 

 

Ignácz Tibor: Igen, így van. 

 

Gulyás Imre: Egyetért-e képviselő- testület, hogy Ignácz Tibor tiszteletdíja nem változzon? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. (Az alpolgármester nem vett 

részt a szavazásban.) 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület  

6/2017.(I.24.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ignácz 

Tibor alpolgármester tiszteletdíját a 88/2014.(XI.17.) 

határozatában meghatározottak szerint változatlanul 

hagyja. 

(havi tiszteletdíj 119.700 Ft, havi költségtérítés 18.000 Ft) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


