
 

  

 
 

10. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

2018. május 28.-án megtartott nyilvános képviselő- testületi üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

Rendelet száma:     Tárgya: 

4/2018.(V.29.)  A közkifolyók használatának rendjéről szóló 

9/2017(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről. 

5/2018.(V.29.) Tófalu község Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

6/2018.(V.29.) Tófalu község Önkormányzatának 2017. évi 

gazdálkodásáról. 

 

Határozat száma:  Tárgya: 

24/2018.(V.28.) Az I. félévi adózás helyzetéről szóló tájékoztató 

elfogadása  

25/2018.(V.28.) A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

26/2018.(V.28.) Államkincstári ellenőrzési jelentés elfogadása 

27/2018.(V.28.) Profit Bástya könyvelő cég megbízása  

28/2018.(V.28.) Vagyonkezelési szerződés elfogadása Egri 

Tankerületi Központtal 

29/2018.(V.28.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

30/2018.(V.28.) Állásfoglalás postai szolgáltatás ügyében 

31/2018.(V.28.) Forgalomszabályozás kezdeményezése a „Vén 

eperfa söröző” előtti útszakaszon 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 4 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. május 28.-án megtartott nyilvános 

képviselő- testületi ülésről. 

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, Ozsvártné Lengyel Mónika 

adóügyi előadó, Szabóné Tolnai Magdolna hatósági ügyintéző és Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Megállapítja, hogy mind az öt képviselő jelen van, az ülés határozatképes, 

azt megnyitja. Javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja, némi 

sorrendi módosítással. A javasolt napirendek: 

 

1.) Beszámoló Tófalu község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról, a 

zárszámadási rendelet elfogadása 

 Előterjesztés: írásban 

 Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás 

Imre jegyző.  

 

2.) Tájékoztató a gyermekétkeztetésről, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülőkről, hátrányos és kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek 

számának alakulásáról 

Előadó: Szabóné Tolnai Magdolna igazgatási előadó  

3.) Tájékoztató az I. félévi adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Ozsvártné Lengyel Mónika adóügyi előadó 

4.) Egyebek 

4.1.) Belső ellenőri jelentés megtárgyalás, elfogadása 

4.2.) Államkincstári ellenőrzés megtárgyalása, elfogadása  

4.3) Közkifolyók használatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

4.4.) Állásfoglalás a Posta további működésével kapcsolatban 

 

A napirendeket egyhangúan elfogadta a testület. 

Ignácz Szabolcs: Kezdjük az adóügyekkel. 

1.) Tájékoztató az I. félévi adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Ozsvártné Lengyel Mónika adóügyi előadó 

Ignácz Szabolcs: A Humán C. cég elköltözése nagy érvágás. Aránylag sok iparűzési adót 

fizettek és azt is határidőben. A kommunális adó 3 éve változatlan. A gépjárműadó 

megosztása továbbra is 40-60 %-os az állam és az önkormányzat között. Az anyagot 

mindenki megkapta. Van-e szóbeli kiegészítés? 

Ozsvártné Lengyel Mónika: A gépjárműadó 3,7 MFt-os tartozását az öt nagyobb vállalkozás 

hozza össze. Esetükben már adtunk részletfizetési kedvezményt is, de ezt sem teljesítették. 

Kérni fogjuk a NAV segítségét a behajtásban. Ezt azonban csak elektronikusan tehetjük már, 

ezért előbb egy regisztrációs folyamatot kell végig vinnünk.  



 

A talajterhelési díjjal problémák vannak. Nem pontosak a nyilvántartások. Így eltérések 

vannak a Vízmű és Szennyvíz Társulás adatai között.  

Ignácz Szabolcs: Mivel fontos beruházások előtt állunk, kell a pénz. Kérem a behajtást 

szigorúan venni 

Ozsvártné Lengyel Mónika: Azon dolgozom, hogy a kintlévőség csökkenjen. 

Ignácz Szabolcs: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, javaslom a beszámoló elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

24/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az adóbevételek I. félévi alakulásáról készített 

tájékoztatót. 

 

(Ozsvártné Lengyel Mónika távozott.) 

 

Ignácz Szabolcs: Folytassuk a gyermekétkeztetéssel. 

 

2.) Tájékoztató a gyermekétkeztetésről, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülőkről, hátrányos és kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek számának 

alakulásáról 

Előadó: Szabóné Tolnai Magdolna igazgatási előadó  

Ignácz Szabolcs: Van-e szóbeli kiegészítés? 

Szabóné Tolnai Magdolna: Köszönöm nincs, inkább kérdésekre válaszolnék. 

Bori Kálmánné: Szünidőben megoldott a gyermekétkeztetés? 

Szabóné Tolnai Magdolna: Igen, Kálban főznek és ott porciózzák ki az ételt. 

Tajsz Irénke: Sajnos sokan visszamondták az ebédet, emiatt 140.000 forintot vissza is kellett 

fizetnünk. 

Ignácz Szabolcs: Ki tekinthető halmozottan hátrányos helyzetűnek? 

Szabóné Tolnai Magdolna: Akinek a családban a jövedelemi viszonyok olyanok, hogy a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a következő 3 feltételből 

legalább 2 fennáll:  -     egyik szülőnek sincs magasabb iskolai végezettsége mint 8 osztály 

- legalább 1 éve munkaügyi nyilvántartásban van, közmunkás 

- telepszerű, rossz lakáskörülmények között él a család 

Általában az első két feltétel áll meg esetükben. 

 

Ignácz Szabolcs: Köszönjük a tájékoztatót, ha nincs több kérdés, javaslom az elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 



 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

25/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a gyermekétkeztetésről, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről, 

hátrányos és kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek 

számának alakulásáról készített tájékoztatót. 

 

(Szabóné Tolnai Magdolna távozott.) 

 

Ignácz Szabolcs: Mielőtt rátérnénk a gazdálkodási témára fussunk át az egyebeken. 

 

4.3) Közkifolyók használatáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Ignácz Szabolcs: Jegyző Úr mindenkinek megküldte az NGM államtitkári állásfoglalását. 

Lehet, hogy jogszerű, de nem tartom igazságosnak, mégis azt javaslom vonjuk vissza a 

korábbi rendeletünket. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 

4/2018.(V.29.) rendeletét a közkifolyók használatának rendjéről szóló 9/2017(XI.29.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

4.2.) Államkincstári ellenőrzés megtárgyalása, elfogadása  

 

Ignácz Szabolcs: Ez az ellenőrzés egy évig tartott. Olyan égbekiáltó gond nincs benne. 

Látszik, hogy Irénke nagyon le van terhelve. Az ASP-t csinálni kellett, bírságoltak, pedig ez 

egy teszt verzió volt. Megfizettették velünk a tanulópénzt. Javaslom a jelentés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

26/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Magyar Államkincstár által végzett 

ellenőrzésről készített ellenőrzési jelentésben 

foglaltakat. Észrevételt nem kíván tenni. 

 

Ignácz Szabolcs: Van egy Egri cég – Profit Bástya Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. – 

aki ajánlkozik ASP könyvelésre, vagy szaktanácsadásra. Irénke eddig nem nagyon tudott 

kihez fordulni tanácsért, ha elakadt valamiben. Hatalmazzatok fel, hogy tárgyaljak a céggel és 

ha jó az ajánlat megállapodást köthessek velük. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

27/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy ASP könyvelési 

szakértői munkáért tárgyaljon az Egri Profit Bástya 

Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel, s ha az 

ajánlat megfelelő, akkor megbízási szerződést kössön. 

 

 

Ignácz Szabolcs: Az Egri Tankerületi Központ küldött egy vagyonkezelési megállapodást. Ez 

lénygében megegyezik a 2012 december hónapban megkötöttel. Időközben a KLIK 

megszűnt, feladatát a Tankerület vette át. A megállapodás rákerül az ingatlan tulajdoni lapjára 

is. Javaslom az elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

28/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja az Egri Tankerületi Központ által 

előterjesztett vagyonkezelési szerződést. Mely szerint 

az aldebrői 338/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3353 

Aldebrő,  Arany János út 68/a. szám alatti, az 

Aldebrő és a Tófalui Önkormányzatok osztatlan közös 

tulajdonát képező ingatlant – a műfüves futballpálya 

kivételével – a hozzátartozó felépítményekkel és 

helyiségekkel, valamint az ingatlanban található leltár 

szerinti ingó vagyontárgyakkal  együtt, az Átvevő 

fenntartásában lévő Kápolnai Tarnavölgye Általános 

Iskola Aldebrői  Tagiskolájának működtetése 

céljából az Egri Tankerület használatába adja. 

Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési 

szerződés aláírására. 

4.1.) Belső ellenőri jelentés megtárgyalás, elfogadása 

 

Ignácz Szabolcs: Az államháztartási törvény értelmében a zárszámadás elfogadásakor kell 

tárgyalni az előző évről szóló belső ellenőrzési jelentést. Emlékszünk rá, hogy egy nagyon 

részletes ellenőrzést kértem a konyha működésével kapcsolatban. Ez meg is történt. Azóta 

több helyen változtattunk a korábbi gyakorlaton. Javaslom a jelentés elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

29/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2 017. évi belső ellenőrzési jelentést. 

(Jelentés jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 



 

4.4.) Állásfoglalás a Posta további működésével kapcsolatban 

 

Ignácz Szabolcs: A múltkor már beszéltünk a Posta helyzetéről. Azóta sajnos nem 

javult a helyzet. Úgy látom le kell nyelnünk a békát, meg kell barátkoznunk a 

gondolattal, hogy mozgóposta fog működni Tófaluban. Keresik az embert, de nem 

fognak találni. Várják az állásfoglalásunkat. 

 

Csathó Zoltán: Az látszik, hogy egy ilyen kis Posta üzemeltetése valószínűleg nem 

nyereséges. Legalább annyit érjünk el, hogy a tértivényes levelekért Aldebrőre és ne 

Füzesabonyba kelljen elmenni. 

 

Ignácz Szabolcs: Mivel nem sok választási lehetőségünk van, akár szavazhatunk is. Ki 

ért egyet azzal, hogy Lefler Imréné postamester nyugdíjba vonulása után mozgóposta 

biztosítsa a postai szolgáltatást, kezdeményezzük, hogy az át nem vett tértivényes 

levelek az Aldebrői Postán legyenek átvehetők. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

30/2018.(V.28.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete ért 

egyet azzal, hogy Lefler Imréné postamester nyugdíjba 

vonulása után mozgóposta biztosítsa a postai 

szolgáltatást, kezdeményezzük, hogy az át nem vett 

tértivényes levelek az Aldebrői Postán legyenek 

átvehetők. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló 

nyilatkozat megtételére, illetve megállapodás aláírására. 

 

Ignácz Szabolcs: Az Aldebrőiek meghívtak bennünket a Derelye Fesztiválra és a község 

alapításának 275. évi ünnepségére. Ez június 23-24.-én lesz. Nem biztos, hogy el tudok 

menni, más elfoglaltság miatt. Váczy Lajost kérdezem, hogy vállalod-e, hogy képviselsz 

bennünket? 

 

Váczy Lajos: Rendben van, amúgy is mentem volna családommal. 

 

Ignácz Szabolcs: Akkor térjünk rá a fő napirendi pontunkra, a zárszámadásra. 

 

1.) Beszámoló Tófalu község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról, a 

zárszámadási rendelet elfogadása 

 Előterjesztés: írásban 

 Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás 

Imre jegyző.  

 

Ignácz Szabolcs: Megköszönöm Irénke munkáját. Az előterjesztéseket mindenki megkapta. A 

gazdálkodásra vonatkozó döntéseinket közösen hoztuk, újdonságot a beszámoló nem 

tartalmaz. A gazdálkodásunk stabil, nincs határidőn túli kifizetetlen számlánk. Szépen 

haladunk felfelé. 

 

Tajsz Ernőné: Szóbeli kiegészítést fűzött az előterjesztésekhez. 



 

 

 

 

 

 


