
 

  

 
 

12. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2017. május 22.-én megtartott nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

T a r t a l o m 

Rendelet: Tárgya: 

7/2017.(V.23.) Partnerségi rendelet település arculati rendelet 

előkészítéséről 

 

 

Határozat száma: Tárgya: 

31/2017.(V.22.)  Községháza felújítása projekt konzorciumi 

megállapodás Heves Megyei Területfejlesztési 

Nonprofit Kft-vel 

32/2017.(V.22.) Települési Arculati Kézikönyv projekt indításáról 

33/2017.(V.22.) Települési Arculati Kézikönyv projekt 

megvalósításához vállalkozói szerződés Hoór 

Kálmán települési főépítésszel 

34/2017.(V.22.) Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntető 

megállapodás elfogadása 

35/2017.(V.22.) MXR726 frsz. FIAT DUCATÓ megvásárlása 

 

  

 

 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 1 fő  

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. május 22.-én megtartott rendkívüli 

nyílt üléséről. 

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

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Váczy Lajos képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző,  

 

Ignácz Szabolcs köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület 

határozatképes, azt megnyitja. Az ülés összehívására telefonos értesítés útján került sor. Van 

néhány aktuális feladat, amelyben döntéseket kell hozni. Javasolja, hogy napirendként 

aktuális feladatokat tárgyaljon. 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 
 
 

1.) Napirend: Aktuális feladatok. 
 
Ignácz Szabolcs: Kezdem egy örömhírrel. Megnyertük a Községháza pályázatot, az elnyert összeg 
pontosan: 34.251.565 forint. Jártam benn a Megyei Önkormányzatnál egyeztettem a legsürgősebb 
teendőket. Ott hívták fel a figyelmem, hogy konzorciumi megállapodást kell kötni a Heves Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel a kivitelezési munkákra is. Ők segítenek nekünk abban, hogy 
minden szabályszerűen történjen a felújítás során. Javaslom a szerződés megkötését és kérek 
teljeskörű felhatalmazást a beruházás ügyeinek intézésére. 
 
A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek. 
 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

31/2017.(V.22.) határozat 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy hogy Tófalu Község Önkormányzata konzorciumi 

megállapodást kössön az alábbiak szerint a Heves Megyei 

Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Kft.-vel az alábbi projekt 

megvalósítására: 

„Tófalu Községi Önkormányzat - Heves Megyei 

Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Konzorcium (a továbbiakban 

Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

tárgyú felhívására TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00004 azonosító 

számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító 

Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.05.04-én kelt 

támogatói döntése alapján támogatásban részesített. 

 

 

 



 

A projekt címe: „A Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 

Tófalui Kirendeltség 

épületének energetikai korszerűsítése” (továbbiakban 

Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási 

szerződést köt a Konzorciummal.” 

 

Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

aláírására, valamint a beruházás végrehajtásához szükséges 

operatív döntések meghozatalára és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Ignácz Szabolcs: A Települési Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatban is felgyorsultak 

az események. Átadom a szót a jegyző úrnak. 

 

Gulyás Imre: Rohan az idő és gyorsan el fog telni az október 1-ig tartó időszak is. Eddig kell 

ezt a feladatot végrehajtani. Eddig arról döntött a testület, hogy Hoór Kálmán építészt bízza 

meg e feladat ellátásával. Szó volt róla, hogy az önkormányzatok támogatást kapnak erre. Egy 

millió és hatszázezer forint közötti összegről kaptunk írásban tájékoztatást Fajcsák Dénes 

megyei főépítész úrtól. Hoór Kálmántól kaptunk egy csomagot, melynek 3 eleméről dönteni 

kell a testületnek. Kell egy döntés Hoór Kálmán megbízási szerződéséről. A szerződésben a 

megbízott teljeskörű kötelezettséget vállal az egyeztetési folyamat koordinálásért, a 

jogszabályok betartásáért, a rendelet tervezet és az Arculati Kézikönyv tervezet elkészítéséért. 

A megbízási díj 1 millió forint, ez akkor érvényes, ha a település megkapja ezt az összeget. 

Telefonon egyeztettem a Főépítész úrral, aki természetesnek találja, hogy ha a támogatott 

összeg kevesebb, akkor a megbízási díj is ennek megfelelően kevesebb lesz. 

A másik döntés a projekt indításáról szól. Ez természetes. 

Kaptunk egy rendelet tervezetet, mely a projekt folyamatát szabályozza. Milyen partnereket 

von be az önkormányzat a vélemények megkérése, az milyen formában és módon biztosítja. 

Hogyan rögzíti a beérkezett javaslatokat. Mi lesz a be nem épülő javaslatok sorsa. 

 

Ignácz Szabolcs: Úgy hiszem az egyértelmű, hogy mi csak azt a pénzt tudjuk erre szánni, amit 

erre megkapunk. Én csak akkor írom alá a megállapodást, ha a támogató döntés a 

birtokunkban van. 

 

Váczy Lajos: Ez természetes. 

 

Ignácz Szabolcs: Akkor először javaslom, a projekt indításáról szóló határozattervezetről 

döntsünk. 

 

A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek. 
 
 
 
 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

32/2017.(V.22.) határozat 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 

úgy határoz, hogy a jogszabályban önkormányzati 

feladatként előírt Településképi arculati kézikönyvet és 

településképi rendeletet elkészíti. Felhatalmazza 

polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, hogy fogadjuk el a Hoór Kálmánnal kötendő vállalkozási 

szerződést azzal, hogy a vállalási ár megegyezik az önkormányzatnak e célra nyújtandó 

állami támogatás összegével. 

A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

33/2017.(V.22.) határozat 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

vállalkozási megállapodást köt Hoór Kálmán települési 

főépítésszel a Települési Arculati Kézikönyv valamint 

önkormányzati rendelet elkészítéséra. 

A megállapodás 3. pontjában meghatározott vállalási ár 

megegyezik majd a településnek az e célra adott állami 

támogatás összegével. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására. 

Felelős: Ignácz Szabolcs polgármester 

Ignácz Szabolcs: Javaslom a partnerségi rendelet tervezet elfogadását. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta a 

7/2017.(V.23.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv 

és településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól. 

Gulyás Imre: Már több határozat született a Tarnamenti Orvosi Ügyeleti Társulás 

megszüntetéséről. A polgármesterek május 30.-án tartanak ülést Verpeléten. Ott elfogadják a 

társulást megszüntető dokumentumot. Erre a Magyar Államkincstár jogértelmezése szerint 

van szükség. Erről tájékoztatott Verpelét aljegyzője Kiszály Mária. A Társulás jogutód nélkül 

szűnik meg. Felosztható vagyona nincs, ki nem fizetett fizetési kötelezettsége nincs. 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el határozatot. 

A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek. 



 

 


