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2018. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről készült 
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Határozat száma:  Tárgya: 

1/2018.(I.29.) 2018. évi munkaterv elfogadása 

2/2018.(I.29.) Blahóné Simon Gabriella alkalmazása 

 

 

 

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 2018. január 29.-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: Gulyás Imre jegyző,  

 

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

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

napirendeket tárgyalja.  

 

1.) 2018. évi ülés- és munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

2.) Egyebek 

 

A javaslattal a képviselők, egyhangúan egyetértenek. 

 

1.) Napirend: 2018. évi ülés- és munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

 Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 Előkészítő: Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: A Jegyző Úr elkészített egy munkatervet. Igyekezzünk rendszert belevinni 

az ülésrendünkbe. Így a javaslat szerint minden hónap utolsó hetének hétfői napján 17.00 

órakor tartanánk az üléseinket. Nyáron két hónap szünet. Júniusban együttes ülés Aldebrővel 

és Kápolnával. Ezt a tervezetet az élet módosíthatja természetesen. Nekem annyi javaslatom 

van még, hogy a november 26.-i ülésre tegyük bele a 2019. évi adómértékek felülvizsgálatát, 

szükség szerint, módosítását. 

 

(A javaslattal minden képviselő egyetértett.) 

 

Ha nincs más kérdés, javaslat, kérem a 2018. évi ülés-és munkatervünk elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

1/2018.(I.29) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2018. évi ülés- és munkatervét. 

 

2.) Napirend: Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: A Községháza felújítása engedélyes tervei elkészültek. Ezt körbeadom. 

Fontos változás lesz a mosdó és az egész épület akadálymentesítése. A tetőre 9 napelem kerül. 

Van azonban egy probléma, az építőipari árak akár 10-30%-al is megnőhetnek az eredeti 

elképzeléshez képest. Bízzunk benne, hogy kezelni tudjuk a problémát. 

 



 

A kistelepülések útfelújítási pályázatán nyertünk 1.250 ezer forintot. A beruházás azonban itt 

is meghaladja a támogatás összegét. Most a kivitelezővel próbálok egyezkedni. 

A Konyha pályázatról még nincs döntés. 

 

A múlt héten megtörtént a közmunka pályázat tárgyalása. Felmerült egy kistraktor vásárlás 

lehetősége, de mivel 2,6 milliót kellett volna saját erőből hozzátenni, így nem vállaltam be. 

Irénkével nagyon jó pályázati anyagot készítettünk, így gyorsan végeztünk. Úgy néz ki, a 

létszám marad. Kb. 1,6 – 1,8 MFt a hasznunk a közmunkán, de ezt be kell ebbe forgatnunk.  

 

Az iskolai, óvodai fenntartási munkákat ez évben Aldebrő végzi. 

 

A várható bevételeinket nagyban csökkenti ha a Humán C cég felszámolja itteni telephelyét. 

Igaz, hivatalos bejelentés még nincs erről, de a tulaj már szóban tárgyalt az adós kolléganővel 

és Irénkével is. 

 

Irénke nem győzi egyedül a munkát. Kulturális közfoglalkoztatásban dolgozik most itt 

Blahóné Simon Gabriella. Úgy látom Ő jó munkaerő. Már beszéltem vele, fel tudnánk venni. 

Minimál bérrel is 2,3 MFt-ba kerül, de valamit tennünk kell 

 

Váczy Lajos: Én támogatom a felvételét, akartam is javasolni ezt. 

 

Ignácz Szabolcs: Mi erről a vélemény, ki támogatja? 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

2/2018.(I.29) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2018. 

március 1. nappal alkalmazza Blahóné Simon Gabriellát 

adminisztratív feladatok ellátására, havi 180.500 Ft-ért. 

Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés 

megkötésére. 

 

Ignácz Szabolcs: Látjátok, elkészült a Kultúrház tetőszerkezetének teljes cseréje. A végösszeg 

úgy 4,7 millió forint lesz várhatóan. A mesterek jó és szép munkát végeztek. Megvannak az 

asztalok és a székek is. Jó lenne még burkolat cseréje is, de ezt még anyagi lehetőségeink 

ismeretében át kell gondolni. Félek, hogy mi van a jelenlegi burkolat alatt. 

 

Váczy Lajos: Ezzel is szépült a falu. A Tófaluért alapítvány köztéri kamera pályázatát 

befogadták, döntés még nincs. 

 

Csathó Zoltán: Úgy tudom két idős ember reklamálta, hogy nem kapta meg a 10.000 Ft-os 

utalványt, mert már nem lakik Tófaluban. 

 

Ignácz Szabolcs: Emlékeztetlek, hogy arról szavaztunk, hogy az kap utalványt, aki 

életvitelszerűen Tófaluban él. Ennek a két személynek még itt a lakcíme, de nem élnek itt. 

Igaz lakásuk itt van. Abban maradtunk, levélben írják meg mi is a helyzet az esetükben. Az 

utalványok megvannak, át tudjuk majd adni. Szerintem jó visszhangja volt a támogatásnak. 

Ignácz Tibor: Szerintem is jó volt a fogadtatás. Nekem csak egy személy tett megjegyzést. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


