
 

  

 
 

17. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

 

2017. december 19.-én megtartott nyilvános üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

T a r t a l o m 

 

Rendelet száma: Tárgya: 

11/2017.(XII.20.)    Tófalu településképének védelméről 

12/2017.(XII.20.)  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2017.(XII.20.)  A 10/2005.(IX.23.) és az ezt módosító 

15/2005.(XII.21.) rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Határozat száma:  Tárgya: 

51/2017.(XII.19.) Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

52/2017.(XII.19.) 2017. évi polgármesteri beszámoló elfogadása 

53/2017.(XII.19.) Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása 

54/2017.(XII.19.) Művelődési Ház festése, asztalok, székek 

beszerzése 

55/2017.(XII.19.) Belső ellenőr megbízási díjának emelése 

56/2017.(XII.19.) Együttműködési megállapodás Ivád Községgel 

padok és autóbuszmegállók beszerzéséről 

57/2017.(XII.19.) Tófaluért Alapítvány támogatása, pályázati 

önrész biztosítása 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 3 fő 

 

 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2017. december 19.-én megtartott nyilvános 

üléséről. 

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

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Váczy Lajos képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző, Hoór 

Kálmán önkormányzati főépítész 

 

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

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

napirendeket tárgyalja.  

 

1.) Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

Előadó: Hoór Kálmán önkormányzati főépítész 

2.) Településképi rendelet megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Hoór Kálmán önkormányzati főépítész 

3.) Az önkormányzat 2017. évi munkájának értékelése 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

4.) Költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőé gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző 

5.) Egyebek 

 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

1.-2) Napirend:  Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

Előadó: Hoór Kálmán önkormányzati főépítész 

 

Ignácz Szabolcs: Köszöntöm Hoór Kálmán települési főépítész Urat. Ő és csapata profi 

munkát végezve elkészítette Tófalu településképi arculati kézikönyvét és az ehhez kapcsolódó 

településképi rendeletét. Jó az anyag mindenre kiterjedő. Az állami főépítész azonban több 

módosítást is javasolt. 

 

Hoór Kálmán: Köszönöm, hogy bennünket bíztak meg ennek a nem kis feladatnak az 

elvégzésével. Egyeztettem az állami főépítész Úrral. Az erről készült emlékeztetőt 

tudomásom szerint a jegyző úr mindenkinek megküldte. Ebből kiderül, hogy a módosítások 

nem olyan súlyúak, melyek alapján az előterjesztéseket ne lehetne most elfogadni, sőt Ő is 

elfogadásra javasolja. A jövőbeni módosításnak pedig nem lesz akadálya. Most akkor felel 

meg az önkormányzat a törvénynek, ha legkésőbb december 31.-ig elfogadja a kézikönyvet és 

a rendeletet. 

 

Ignácz Szabolcs: Én elfogadásra javaslom mind a két előterjesztést. 

 

A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták Tófalu Község Településképi arculati kézikönyvét. 

 

 

 



 

 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

51/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja Tófalu Község településképi arculati 

kézikönyvét. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadja a 

11/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletét Tófalu Község településképének védelméről. 

 

Hoór Kálmán: Köszönöm az együttműködést. Az elfogadott anyagok felkerülnek a 

kormányzati honlapra, majd a települési honlapra. A település az elfogadott hiteles 

dokumentumokat 3 példányban papír alapon és egy példányban CD-n kapja meg. 

 

Váczy Lajos: Megköszöni Hoór Kálmán és csapatának munkáját. 

 

(Hoór Kálmán távozott.) 

 

3.) Napirend:  Az önkormányzat 2017. évi munkájának értékelése 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: Tófalunak nincs adóssága! A gazdálkodás stabil. A képviselő- testület jól 

együtt tud működni. A pályázatok bent vannak. A kerékpárút sínen van. A közmunka példa 

értékűen megy. Szerintem jól dolgoztunk, fejlődik a falu. Elfogadjátok? 

 

A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a polgármester beszámolóját. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

52/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a polgármester beszámolóját a 2017. évi 

munkáról. 

 

Váczy Lajos: Jó lett volna, ha hamarabb van ilyen vezetése Tófalunak, nem itt tartanánk. 

 

Csathó Zoltán: Ha ilyen jól állunk, jut-e jövőre BURSA támogatásra? 

 

Ignácz Szabolcs: Az még messze van és sajnos mindig vannak nem várt kiadások. 

 

4.) Napirend:  Költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Tajsz Ernőé gazdálkodási előadó, Gulyás Imre 

jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Irénke elkészítette az anyagot. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel? 

Szóbeli kiegészítés? 

 

Tajsz Ernőné: Csökkenteni kellett a gyermekétkeztetésre szánt keretünket, mert itt elvonás 

történt. Viszont jobban alakultak a közhatalmi bevételeink, több helyi iparűzési adó folyt be.  



 

 

Ignácz Szabolcs: Nagyon fontos dolgot értünk el, nincs hitelünk. Ha nincs kérdés, javaslom a 

rendelet tervezet elfogadását. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadja a 

12/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5.) Napirend:  Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, folytassuk a Községháza épületeinek felújítását. A Művelődési 

Ház tetőzete igencsak felújításra szorul. Már egyeztettem mesteremberrel, 4 millió forintból 

talán meg lehetne oldani.  

 

Ignácz Tibor: Egyetértek a polgármester úrral, de ha lehet cserép legyen rátéve. 

 

A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

53/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy felújítja a Községháza udvarán lévő 

Művelődési Ház tetőszerkezetét, s erre 4 millió forintot 

különít el. 

 

Ignácz Szabolcs: Már megtörtént a Művelődési Ház festése, ez úgy 600.000 Ft-ba került. Ha 

500.000 forintot hozzáteszünk tudunk vásárolni 12 db. asztalt és 80 db. párnás széket. Ki ért 

ezzel egyet? 

 

A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

54/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy jóváhagyja a Művelődési Ház festésére költött 

600.000 forintot és további 500.000 forintot irányoz elő 12 

db. asztal és 80 db. párnás szék vásárlására. 

 

Gulyás Imre: Inczédy- Kovács Krisztina belső ellenőr javaslatot tett a vele kötött megbízási 

szerződés módosítására. Ennek lényege, hogy önkormányzatonként 2.000 forinttal – összesen 

6.000 Ft-al – kéri emelni a megbízási díj összegét. Javaslom, ezt elfogadni. 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom elfogadni. 

 

 A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

55/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

egyetértett Inczédy- Kovács Krisztina belső ellenőr 

megbízási díjának önkormányzatonként 2.000 Ft-os 

emelésével. A megbízási díj havi összege 2018. január 1-

től havi 41.000 Ft – azaz negyvenegyezer forint -.  

 

Ignácz Szabolcs: Tájékoztatja a képviselőket az Ivád Községgel kialakult jó 

együttműködésről. 28 q uborka és 30 q paprika leszámlázva 1.200.000 forint értékben. Ennek 

ellentételezéseként 10 db. padot készítenének 15.000 Ft/db áron, továbbá 2 fa buszmegállót 

100.000 Ft/db. áron. Így bartelban mind a ketten jól járnánk. Erről egy megállapodást kell 

kötni. Megszavazzátok? 

 

A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

56/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy megállapodást köt Ivád Község 

Önkormányzatával a közmunka programban előállított 

terméket megrendeléséről. Tófalu az általa szállított 

mezőgazdasági árukért cserébe 10 db padot – 15.000 Ft/db 

– és 2 db. fa autóbuszmegállót – 100.000 Ft/db – rendel 

meg. 

 

Ignácz Szabolcs: Tájékoztatja a képviselőket a konyhavezető szakácsnő betegségével 

kapcsolatban előállt helyzetről, a társulási tanács döntéséről. 

Tájékoztatja továbbá vásárlási utalványok kijuttatásáról. 

 

Váczy Lajos: Megköszöni a segítséget és a megjelenést a Mindenki Karácsonya 

rendezvényen. Reméli, hogy a jövőben egy kulturált Művelődési Házba tér vissza majd az 

esemény. A LEADER program keretében lehetőség lesz a meglévő köztéri kamerák 

kibővítésére. Erről most a testületi ülés előtt tárgyalt a korábbi kivitelezővel. A pályázati 

összeg 5 millió forint lenne, ennek 5% az önrésze, tehát 250.000 Ft. Az Alapítványnak nincs 

ennyi pénze, ezt az önkormányzattól kéri alapítványi támogatásként. Ez a fejlesztés a 

községnek is érdeke. 

 

Ignácz Szabolcs: Szavazzunk. 

 

A képviselők 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

57/2017.(XII.19.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

támogatja a Tófaluért Alapítvány LEADER pályázatát, 

melynek keretében 5 millió forint értékben további köztéri 

kamerák kerülnek felszerelésre. A Tófaluért Alapítvány 

5%-os pályázati önrészének biztosításához 250.000 Ft – 

azaz kettőszázötvenezer forint – támogatást biztosít. 



 

 

 

 

 


