12. számú.
Tófalu község Képviselőtestülete
2018. szeptember 24.-én megtartott nyilvános képviselő- testületi üléséről készült
jegyzőkönyv
Rendelet száma:

Tárgya:

7/2018.(IX.25.)

Tófalu község Önkormányzatának 2018. évi
költségvetéséről
szóló
1/2018.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozat száma:

Tárgya:

35/2018.(IX.24.)

Az I. félévi gazdálkodás helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadása
ZSUK átadása a kápolnai MEGÉRTE
egyesületnek
2018-2023
időszakra
vonatkozó
helyi
esélyegyenlőségi program elfogadása.

36/2018.(IX.24.)
37/2018.(IX.24.)

Megjelent képviselők száma: 5 fő
Tanácskozási joggal megjelentek száma: 2

Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. szeptember 24.-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 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.) Tófalu Község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző
2.) Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző
3.) Egyebek
A napirendeket egyhangúan elfogadta a testület.
1.) Tófalu Község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző
Ignácz Szabolcs: Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérem Irénkét ismertesse, miért
kell módostani a költségvetési rendeletünket.
Tajsz Ernőné: A kiküldött anyag ezt részletesen tartalmazza, inkább ha kérdés van, arra
válaszolok.
(Kérdés, hozzászólás nem volt.)
Ignácz Szabolcs: Akkor ne húzzuk a drága időt, javaslom a költségvetésünket módosító
rendelet tervezet elfogadását.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta a
7/2018.(IX.25.) rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
2.) Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról
Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester
Előkészítő: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gulyás Imre jegyző

Ignácz Szabolcs: Időarányosan jók vagyunk. Ami sántít az közhatalmi bevételek alacsony
teljesítési mutatói. Az iparűzési adónál a tervezésnél bekerült a HUMÁN C cég, aki a
lenagyobb adózó volt, de Ők megszüntették tevékenységüket. Gond van a gépjárműadóval és
a környezetterhelési díjjal is. Más dolgokkal időarányosan, jól állunk. A vízmű pályázatot mi
nyújtjuk be, de a nyert összeget átutaljuk a szolgáltatónak.
Gulyás Imre: El kell ismernem, hogy az adóbehajtás lehetne jóval hatékonyabb. Ennek
érdekében tenni is fogunk, még ha az lakosságnak nem fog tetszeni. Nekünk azt mondják
egyszerűsödik minden, mi éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A NAV-val most már csak
elektronikusan tarthatjuk a kapcsolatot. Amit lehet átadunk nekik behajtásra, bár az eredményt
illetően nem vagyok túlságosan optimista.
Ignácz Szabolcs: Ha nincs más, javaslom a féléves gazdálkodásunkról szóló tájékoztató
elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
35/2018.(IX.24.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
készített tájékoztatót.
3.) Egyebek
Ignácz Szabolcs: Néhány aktuális dologról tájékoztatlak benneteket. A kerékpárút pályázat
esetében az árak emelkedése miatt 100 milliós hiány keletkezett. Most folyik az újratervezés.
A TOP-os pályázatunk közbeszerzési előkészítése zajlik. Itt drágultak az árak. A tetőcserép is
drágult. 2019 tavaszán lehet a végrehajtás.
A közmunka jól megy, de többen elmentek. Ha ez így folytatódik a fűnyírást ki kell adni
vállalkozásba.
Kápolnán van egy veterán autókat gyűjtő egyesület a „MEGÉRTE”. Kérik adjuk nekik a
kiszuperált ZSUK-ot. Mi már nem tudjuk használni semmire. Egyetértünk ebben?
A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület
36/2018.(IX.24.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt
arról, hogy térítésmentesen átadja, a forgalomból
kivont, használaton kívüli ZSUK kisteherautót a
Kápolnai MEGÉRTE Egyesületnek.
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
szerződés aláírására.

Ignácz Szabolcs: A rezsicsökkentést meghirdettük, várjuk az igényeket.
Ezt megelőzően ülésezett a Közös Konyhát fenntartó társulási tanács. Ott is jól állunk. A
konyha felújítására beadott pályázatunkat befogadták, feldolgozás alatt van. A konyhavezető
már huzamosabb ideje beteg, ember kellene. Kifizetetlen számla ott sincs.
A rezsicsökkentést meghirdettük. Folyamatosan hozzák a kérelmeket.
Az Egészségház tetőszerkezetét javítani kellene. Aldebrő kért árajánlatot, 5,9 millióba
kerülne. Abban maradtunk, hogy majd a jövő évi választás után visszatérünk rá.
Aldebrő nyert az útjavítási és gépbeszerzési pályázaton. Ott mi konzorciumi társak vagyunk.
Majd túrják nálunk is a havat, illetve mezei utat javítanak, majd meglátjuk, hogy fog
működni.
E hónap végéig az Uniós támogatási pénzeket vissza kell utalni az Államkincstárnak.
Váczy Lajos: Ez mennyibe kerül?
Ignácz Szabolcs: Jó a kérdés. Először olyan információ volt, hogy nekünk ez 950.000 forint
lesz, aztán 100 ezer, majd talán még ennél is lényegesen kevesebb lesz. Én a visszautalást
nem is bánom, mert a pénzintézet havi 40.000 forint számlavezetési díjat számolt fel.
Az Idősek Világnapját tartjuk október 1.-én. Fellépnek az óvodások és az iskolások, lesz
vendéglátás.
Október 23.-án a Tófaluért Alapítvány megtartja az ünnepi megemlékezést.
Gulyás Imre: Kíván-e az önkormányzat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjjal foglalkozni?
Október 3.-ig lehet bejelenteni a csatlakozást.
Ignácz Szabolcs: Az én véleményem ismeritek. Ki akar ezzel foglalkozni?
(Senki nem jelezte, hogy foglalkozzon a testület a kérdéssel.)
Ignácz Szabolcs: Egyébként a most megjelenő taramenti ösztöndíj pályázat ad lehetőséget
támogatásra.
Váczy Lajos: A kamerarendszer számítógépének a javítása 31.000 forintba került, melyet az
önkormányzat biztosított, ezt megköszönöm.
Gulyás Imre: A Kápolnán tartott ülésen volt szó, hogy lejárt a település esélyegyenlőségi
programja. Urbáné Kovács Jusztina elkészítette az újat, mely a régire épül, csak az esetleges
változásokat kellett átvezetni. Ennek a programnak a léte több UNIÓ-s pályázatnál feltétel. Jó
lenne, ha most elfogadná az önkormányzat, s ha kell később is lehet majd módosítani. Ez a
program 2018.-tól 2023.-ig lesz érvényben.
Ignácz Szabolcs: Javaslom, fogadjuk el.
A javaslattal a képviselők 5 igen szavazattal egyetértettek.

