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J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. november 28.-án megtartott rendkívüli 

zárt 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, Szabóné Tolnai Magdolna igazgatási 

főelőadó, Ozsvártné Lengyel Mónika adóügyi ügyintéző 

 

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

határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a testület a meghívóban megküldött 

napirendeket tárgyalja. Illetve napirend előtt tájékoztatást kér a két megjelent hivatali 

dolgozótól. Kiküldött napirendek: 

 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

2.) Döntés helyi adók mértékéről 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

3.) Közkifolyókról elfogyasztott ivóvízzel kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása, 

rendeletalkotás 

4.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Előkészítő: Inczédy- Kovács Krisztina belső ellenőr 

5.) Egyebek 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

Ignácz Szabolcs: Köszöntöm körünkben Mónikát. Én kértem, hogy jöjjön el és beszéljünk 

néhány szót az adózás helyzetéről. Nem konkrét adózókra vagyunk kíváncsiak, hiszen nem 

akarunk adótitkokat sérteni. De az tudni szeretném, hogy hányadán állunk. A 

magánszemélyek kommunális adója szerintem rendjén van, a gépjárműadó régi történet. Az új 

dolog a helyi iparűzési adó, melyet egy éve vezettünk be. Ezzel mi a helyzet? 

 

Ozsvártné Lengyel Mónika: Köszönöm a meghívást. Készítettem egy írásos tájékoztatást is, 

melyet kiosztok. Helyi iparűzési adó felhívásunkra 37 adózó jelentkezett. Ennél szerintem 

több lenne az érintett, újból küldöm ki a bevallásra felszólító értesítéseket. Az elmondható, 

hogy aki bejelentkezett, az fizet. Volt néhány székhelyét máshová vivő cég, de a többség 

maradt, számunkra a Tófalui 0,8%-os adókulcs még elfogadható. Egy adózónak van másfél 

milliós túlfizetése, melyet lehet, hogy vissza kell fizetni.  

 

Ignácz Szabolcs: Aki nem jelentkezik be, vagy aki bejelentkezik, de nem fizet hogyan lehet 

fizetésre szorítani? Van még ebben a rendszerben tartalék? 

 

Ozsvártné Lengyel Mónika: Amit lehet megteszek. Együttműködünk a NAV-al és ha kell akár 

a végrehajtóval is. Most is mennek ki felszólítások. Szerintem a rendszerben még van tartalék. 

 

Ignácz Szabolcs: A mezőgazdasági vállalkozó és az őstermelő adóalany? 

 



 

Ozsvártné Lengyel Mónika: A vállalkozók igen, az őstermelő 600.000 Ft feletti árbevétel 

esetén. 

 

Ignácz Szabolcs: Ezeket a tudnivalókat akár szórólapokon is tudatni lehetne az érintettekkel. 

 

Váczy Lajos: A tanácsterem bérlői fizetnek-e, illetve rendben van-e a felmondás? 

 

Gulyás Imre: A felmondás rendben van. Az egyik cég elvitte a telephelyét. A tartozások 

behajtásán pedig dolgozunk. 

 

Ozsvártné Lengyel Mónika: A nagy szolgáltatókat is megszólítjuk, az egyikkel ma is 

beszéltem telefonon. Ők megbízható adósok. 

 

Tájékoztatom a képviselő- testületet, a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyzetről. 

 

Ignácz Szabolcs: Köszönöm a tájékoztatást. Szerintem az iparűzési adósok listáját 37-ről fel 

lehetne vinni 50-re, annyi cég biztos van Tófaluban bejelentve. Kérdezem, hogy mi a 

véleményed egy adóemelés növelné-e a bevételt összességében? 

 

Ozsvártné Lengyel Mónika: Szerintem nem, mert akkor többen elvinnék a telephelyüket. A 

jelenlegi adómérték mellett inkább ide hozzák. 

 

Ignácz Szabolcs: Térjünk a lakásfenntartási támogatásokra. Csak adjuk a pénzt és nem várunk 

el cserébe semmit. Pedig csak az kaphat, akinek rendben a portája.  

 

Szabóné Tolnai Magdolna: Az ügyfélkör elég stabil, kevés a változás. Ő csak kapun keresztül 

tudja megtekinteni az ingatlanokat. Volt szó róla, hogy képviselő is megyen majd vele 

szemlézni, de ebből nem lett semmi. Elhozta a támogatásban részesülők listáját. 

 

Váczy Lajos: Szerintem 70-80%-a nem felel meg a rendeletben foglaltaknak, mert kertjét egy 

sem műveli. 

 

Gulyás Imre: Én ezt erős és valótlan túlzásnak tartom. 

 

Ignácz Szabolcs: Én pedig nem, csak meg kell nézni a faluképet, alig nyírják vagy kaszálják a 

füvet. Javaslom a kérelem mellé csatolni egy tájékoztatót, melyben kiemelni, hogy mit értünk 

a porta és a lakókörnyezet tisztán tartásán. 

 

Váczy Lajos: Egyetértek a levéllel és javaslom, hogy 2018 I. negyedévben minden 

támogatottat ellenőrizzünk le. 

 

Szabóné Tolnai Magdolna: Én nem bánom, de akkor tényleges segítséget kérek ehhez. 

 

Ignácz Szabolcs: Tegyünk rendet ezen a területen, meg a faluban is. Ne íróasztal mögül 

intézkedjünk. Köszönöm, akkor térjünk át az első napirendünkre. 

 

(Ozsvártné Lengyel Mónika és Szabóné Tolnai Magdolna távozott.) 

 

 

 



 

1.) Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Köszöntöm Irénkét. Szerintem a gazdálkodásunk rendben van. Sokat 

köszönhetünk ebben Irénkének. A számlákat rendben fizetjük. Az iparűzési adó sokat lökött 

rajtunk. A Konyha társulási ülésen is megállapítottuk, hogy rentábilisak vagyunk, megyen a 

szekér. Irénke, van-e kiegészítés a leírtakhoz? 

 

Tajsz Ernőné: Nincs, inkább kérdésekre válaszolok, ha lesznek. 

 

Váczy Lajos: Csak így tovább. Viszont mint Tófaluért Alapítvány elnöke kérem, hogy a 

költségvetésben megítélt 100.000 forintos támogatást utalják már, mert mindjárt itt a 

Mindenki Karácsonya és azt mi rendeznénk. 

 

Tajsz Ernőné: Felhívom a figyelmet, hogy a szociális keretünkből jelentős összeget nem 

használtunk fel. Mivel feladat finanszírozás van, a fel nem használt összeget jövőre vissza kell 

utalni a kincstárnak. 

 

Ignácz Szabolcs: Már beszéltünk erről, javaslom a rászorulóknak adjunk 10.000 Ft-ért 

vásárlási utalványt. Már egyeztettem a COOP Zrt-vel, Ők partnerek ebben, hiszen náluk 

vásárolnák le. Javaslom, hogy kapjanak a 65 évesnél idősebbek, a gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak és a közmunkások. Természetesen mindenki csak egy címen lenne 

jogosult.  

 

Bori Kálmánné: Ez Karácsony előtt jól jön a rászorulóknak, Én támogatom. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

44/2017.(XI.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy szociális költségvetési támogatási kerete 

terhére 10.000 Ft – azaz tízezer forint – támogatást nyújt a 

településen életvitelszerűen élő rászorulóknak. 

A támogatást a Kápolnai COOP Zrt-nél levásárolható 

vásárlási utalványként kapják meg a támogatottak. 

A támogatásban részesülnek a 65 évesnél idősebbek, a 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és a 

közfoglalkoztatásban állók.  

Mindenki csak egy címen jogosult az ellátásra. 

Megbízza a képviselő- testület a polgármestert, hogy a 

támogatás nyújtásáról gondoskodjon. 

 

Ignácz Szabolcs: Csak a rend kedvéért, egy szavazásig térjünk vissza a féléves tájékoztatóra, 

aki elfogadja, szavazzon. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

45/2017.(XI.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

készített tájékoztatót. 

 

Váczy Lajos: Mint a Tófaluért Alapítvány elnöke, kérem, hogy a költségvetésben az 

alapítványnak megszavazott 100.000 Ft-ot utalják már át, mert mi rendezzük a Mindenki 

Karácsonyát és szükségünk lenne a pénzre. 

 

Ignácz Szabolcs: Jó, utaljuk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

46/2017.(XI.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy a költségvetéskor megszavazott 100.000 forint 

támogatást a Tófaluért Alapítványnak átutalja. 

 

2.) Napirend:  Döntés helyi adók mértékéről 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: Úgy hiszem, napirend előtt ezt a témát kitárgyaltuk, nem javaslok 

változtatást. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

47/2017.(XI.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete nem 

változtat a helyi adók mértékén, új adónemet nem vezet 

be. 

 

3.) Napirend:  Közkifolyókról elfogyasztott ivóvízzel kapcsolatos előterjesztés 

megtárgyalása, rendeletalkotás 

 

Ignácz Szabolcs: Jegyző úrral készíttettem egy rendelet tervezetet, mely a közkifolyókról 

fogyasztott ivóvíz díjáról szól. Szerintem ez így igazságos a falu többi lakójával szemben. 

 

Gulyás Imre: Volt-e elegendő idő átnézni a tervezet, vagy majd a következő ülésen döntenek? 

 

Váczy Lajos: Szerintem nem húzzuk vele az időt, szavazzunk most. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom fogadjuk el. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

9/2017.(XI.29.) önkormányzati rendeletét a közkifolyók használatának rendjéről. 

 

 



 

4.) Napirend:   2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Előkészítő: Inczédy- Kovács Krisztina belső ellenőr 

 

Gulyás Imre: Az előterjesztést Krisztina elkészítette. Jövőre a közös hivatal lesz átfogóan 

ellenőrizve. 

 

Ignácz Szabolcs: Szerintem szavazhatunk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

48/2017.(XI.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2018. évi belő ellenőrzési tervét. 

(jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
5.) Napirend: Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: Volt egy közfoglalkoztatási ellenőrzésünk. Alapvetően jól sikerült. Azt 

viszont hiányolta az ellenőr, hogy nincs rendeletünk arra, hogy ha a Konyha által fel nem 

használható termény felesleget eladjuk a közmunkásoknak, vagy a lakosságot. Kértem a 

jegyző urat, hogy készítsen ilyen tartalmú előterjesztést. Ez el is készült. Megállapította az 

ellenőr, hogy nálunk példaértékű a közfoglalkoztatás, mi vagyunk a zászlóshajó a megyében. 

Gondolkodom gyógynövények termesztésében is. A jövő évi tervet december 5-ig kell 

egyeztetni a Munkaügyi Központtal. 

 

Váczy Lajos: Csak gratulálni tudok. De a krumplival kicsit befürödtünk, nem volt elég 

csapadék amikor kellett volna, meg talán a kézierő sem volt elég. 

 

Ignácz Szabolcs: Nem a kézierő hiánya volt a legfőbb gond, inkább az időjárás. Az is igaz, 

többen elmentek az idén. De kialakult egy stabil mag akikre lehet számítani. 

Szép lassan jövünk vissza a térképre. Javaslom, fogadjuk el a jegyző által készített rendeletet. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

10/2017.(XI.29.) önkormányzati rendeletét a START Mintaprogramokban és 

közfoglalkoztatási programokban előállított állatok, állati eredetű termékek és 

mezőgazdasági termények juttatásának rendjéről 

 

Ignácz Szabolcs: A templom felújításakor sürgősen kellett nekik pénz. Akkor átutaltunk 

300.000 forintot. Kérdés, hogy visszakérjük ezt a pénzt, vagy hagyjuk az Egyháznál.  

 

Bori Kálmánné: Hagyjuk ott nekik, van még a templomnál mit csinálni. 

 

Ignácz Szabolcs: Jó maradjon, ki ért ezzel egyet? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 



 

 


