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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. március 29.-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. 

 

Az ülés összehívása telefonon történt. Sürgősen kell egy kérdésben döntenünk. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk az ülést megnyitom.  

Javaslom, hogy ma csak az EFOP- os pályázat ügyében döntsünk, ez legyen az egyetlen 

napirend. 

A napirendi javaslattal mindenki egyetértett. 

 

Napirend: 1.) EFOP pályázat ügyében döntés 

 

Ignácz Szabolcs: A Káltól – Verpelétig található települések 250 millió forintos összegre 

pályázhatnak. Ebből elsősorban humán fejlesztések lesznek végrehajthatók. Úgymint 

leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása, szemléletformálás. Remélem azért kézzel 

foghatóbb dolgok is adódhatnak. Ennek előkészítése folyik a Megyeházán. Telefonon és e-

mailben is jelezték, hogy konzorciumi határozatot, mely tartalmazza a részvételi szándékot és, 

hogy elfogadjuk, hogy Kál Nagyközség legyen a gesztor március 30.-ig meg kell hozni. Mi 

pedig 31.-én tartjuk soros ülésünket. Az anyagot mindenki megkapta, így a határozati 

javaslatot is. Van-e kérdés, hozzászólás? 

Ha nincs akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

16/2017.(III.29.) határozata 
1. Tófalu Község Önkormányzata egyetért az EFOP-1.5.3-16 

kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” elnevezésű konstrukció keretében benyújtani 

kívánt pályázattal, 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 projekt 

megvalósítására irányuló konzorcium vezetője Kál 

Nagyközségi Önkormányzat legyen. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a beadandó 

pályázatnak a konzorcium tagjaival történő véglegesítésére, 

továbbá a pályázat határidőre történő benyújtására. A 

pályázathoz Tófalu Községi Önkormányzat önrészt nem 

biztosít. 

 

 

 



 

 

 


