
 

  

 
 

14. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

2018. november 26.-án megtartott nyilvános képviselő- testületi üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

 

Határozat száma:  Tárgya: 

 

39/2018.(XI.26.)  Védőnői tájékoztató elfogadása 

40/2018.(XI.26.)  Háziorvosi tájékoztató elfogadása 

41/2018.(XI.26.)  Fogorvosi tájékoztató elfogadása 

42/2018.(XI.26.)  Helyi adók mértékének felülvizsgálata (nem 

változik) 

43/2018.(XI.26.)  Adóhátralékosok elleni fellépés 

44/2018.(XI.26.)  2019. évi belső ellenőrzési terv 

45/2018.(XI.26.)  Tarna-menti Szociális Központ vezető 

tájékoztatója elfogadása 

46/2018.(XI.26.)  Tűz- és munkavédelmi megállapodás Kiss 

Róberttel 

47/2018.(XI.26.)  Közkönyvelői megállapodás Magyar 

Államkincstárral 

48/2018.(XI.26.)  Hozzájárulás a Káli Mentőállomás garázskapu 

cseréjéhez 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 4 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 2 

 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. november 26.-án megtartott nyilvános 

képviselő- testületi ülésről. 

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

alpolgármester, Bori Kálmánné, Váczy Lajos képviselők 

 

Hiányzó képviselő: Csathó Zoltán 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Majorné Kiss Krisztina védőnő, Gulyás Imre jegyző 

 

Előzetes egyeztetés alapján, mediátori eljárás keretében jelen van: Turcsányi László tófalui 

lakos, valamint fiatalkorú Varnyú Máté és édesanyja Varnyú Miklósné aldebrői lakos 

 

Ignácz Szabolcs: Megállapítja, hogy négy képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

 

Van egy kis elintézni valónk napirend előtt. Ezért kérem, csak az érintettek és a képviselők és 

a jegyző tartózkodjanak a teremben.  

 

Mindenki előtt ismeretes, hogy a közterület szépítésére kitett virágokat meglopták. A 

rendőrség az ügyet egyeztető eljárásra utalta. A Kormányhivatal által tartott egyeztetésen a 

jegyző vett részt. Ott született egy megállapodás. Ennek a végrehajtása történne most meg. Ki 

kezdi? 

 

Turcsányi László: Bocsánatot kérek a képviselő- testülettől, mint a falu képviselőitől, 

megbántam, amit tettem, többet ilyen nem fordul elő. 

 

Varnyú Máté: Én is bocsánatot kérek, megbántam, ilyet nem teszek. 

 

Ignácz Szabolcs: Gondolom, mondhatom, elfogadjuk a bocsánatkérést. Igyekszünk szebbé 

tenné a falut, ezért is érthetetlen, hogy helyiek tesznek ilyet. Többet ne forduljon elő. 

 

Váczy Lajos: Elfogadom a bocsánatkérést, nem forduljon elő többé ilyen. 

 

(Turcsányi László, Varnyú Máté és Varnyú Miklósné távozott.) 

 

Ignácz Szabolcs: Javaslom, a meghívóban megküldött napirendeket tárgyaljuk, azzal a 

módosítással, hogy a védőnői tájékoztatót vegyük előre. 

 

1.) Tájékoztató a háziorvosi ellátás helyzetéről 

Előadó: Dr. Barabás Miklós háziorvos 

 

2.) Tájékoztató a fogászati ellátás helyzetéről 

Előadó: Dr. Estók Bertalan fogorvos 

 

3.) Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 

Előadó: Majorné Kiss Krisztina védőnő 

 

 



 

4.) 2019. évi adómértékek megtárgyalása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

5.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Előkészítő: Inczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr 

 

6.) Egyebek 

 

A napirendi javaslattal mindenki egyetértett. 

 

1.) Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 

Előadó: Majorné Kiss Krisztina védőnő 

 

Majorné Kiss Krisztina: Ami fontos leírtam. Különös gondom nincs. Tófaluból 3 jelzést tett a 

gyámügy felé. Elsősorban a beköltöző, vándorló családokkal van gond. Jó az együttműködése 

az iskolával, gyermekvédelemmel, háziorvossal.  

 

Ignácz Szabolcs: Megerősítem, szerintem is jó a kapcsolatunk Krisztivel. Ha nincs több 

kérdés, javaslom a tájékoztató elfogadását. 

 

A javaslatot a képviselők 4 igen szavazattal elfogadták. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

39/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja a védőnői szolgálat működéséről szóló 

tájékoztatót. 

(Majorné Kiss Krisztina távozott.) 

2.) Tájékoztató a háziorvosi ellátás helyzetéről 

Előadó: Dr. Barabás Miklós háziorvos 

 

Ignácz Szabolcs: Doktor Úr írásban átadta a tájékoztatót, de mivel máshol is rendel ez időben, 

így nem tud itt lenni. Hasonló a helyzet fogorvosunkkal Dr. Estók Bertalan Úrral is. 

Szerintem egyik ellátással sincs probléma. 

 

Váczy Lajos: A mai helyzetben örülhetünk, hogy van saját háziorvosunk, fogorvosunk. 

Köszöni ezt az előző képviselő- testületeknek, hogy mára ilye helyzet állt elő. 

 

Ignácz Szabolcs: A háziorvosi tájékoztatót elolvastuk, tudomásul vesszük. Aki elfogadja, 

szavazzunk. 

 

A javaslatot a képviselők 4 igen szavazattal elfogadták. 

 

 

 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

40/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja a háziorvosi szolgálat működéséről szóló 

tájékoztatót. 

3.) Tájékoztató a fogászati ellátás helyzetéről 

Előadó: Dr. Estók Bertalan fogorvos 

 

Ignácz Szabolcs: Ha nincs hozzászólás, javaslom a fogorvosi tájékoztató elfogadását is. 

A javaslatot a képviselők 4 igen szavazattal elfogadták. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

41/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja a fogorvosi szolgálat működéséről szóló 

tájékoztatót. 

Ignácz Szabolcs: Az elmúlt héten részt vettem a Kápolnai önkormányzat ülésének egy részén. 

Ezen az orvosi ügyelet működése volt a téma. Úgy tudom a tájékoztatásul a beszámolót 

mindenki megkapta. Ott sem egyszerű a helyzet, nagy az orvoshiány az elvándorlás. 

4.) 2019. évi adómértékek megtárgyalása 

Előadó: Ignácz Szabolcs polgármester 

 

Ignácz Szabolcs: Ezt a napirendet a jegyző javasolta, mert, ha esetleg emelni akarnánk, akkor 

a rendeletet most lehet meghozni. Én azt mondom ne emeljünk. Nem ezzel van gondom, 

hanem azzal, hogy jelentős a kintlévőség. Szigorítani kell a behajtáson. 

Gulyás Imre: A felszólítások kimentek, az eljárások folynak. Van 2-3 adózó, aki nagy 

összeggel tartozik. 

Ignácz Szabolcs: A helyi vállalkozók fizetnek. Most nem javaslok emelést, ki ért egyet? 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

42/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

megtárgyalta a helyi adók mértékét, s úgy dönt, 2019.-

ben azokon nem változtat. 

Váczy Lajos: Javaslom, hogy azon cégek ellen, akikkel szemben a végrehajtás sikertelen, 

kezdeményezzünk felszámolási eljárást. 

Ignácz Szabolcs: Én egyetértek, ki támogatja még? 

 



 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

43/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

azon nagy összegű adóhátralékosokkal szemben, kik 

esetében az adóvégrehajtási eljárás nem vezet 

eredményre, felszámolási eljárást kezdeményez. 

5.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Gulyás Imre jegyző 

Előkészítő: Inczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr 

 

Gulyás Imre: A tervet mindenki megkapta. Ignácz Szabolcs polgármester Úr javasolta, hogy 

2019.-ben is közös intézmény, az óvoda, legyen a kiemelt ellenőrzési cél. 

 

Ignácz Szabolcs: Első évben a Konyha volt, most a közös Hivatal, folytassuk az Óvodával. 

Van-e más javaslat? (Nem volt.) Ha nincs más javaslat, kérem elfogadni. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

44/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 

tervét. 

 

6.) Egyebek 

 

Ignácz Szabolcs: A Kápolnai ülésen beszámolt a Tarna- menti Szociális Központ vezetője is. 

A tájékoztató kitér Tófalura is. Ezt is megkapta mindenki. Aki egyetért a tájékoztatóban 

leírtakkal kérem szavazzon. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett. 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

45/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

elfogadja a Tarna- menti Szociális Központ vezetőjének 

tájékoztatóját. 

 

Ignácz Szabolcs: Felül kell vizsgáltatnunk a tűz- és munkavédelmi dolgaikat. Van egy 

jelentkező, aki elfogadható árért rend beteszi a szabályzatainkat. Kicseréli a poroltókat. 

Egyáltalán felelősséget vállal ezekért. A havi díj, 30.000 Ft. Javaslom elfogadni. 

 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett. 

 

 



 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

46/2018.(XI.26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 

önkormányzat és intézményeinél Kiss Róbert egyéni 

vállalkozót bízza meg a tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátásával. 

A megbízási díj: 30.000 Ft/hó 

Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására 

 

Ignácz Szabolcs: A Községháza felújítása pályázatnál, megtörtént a műszaki ellenőr 

kiválasztása, a reklám és nyilvánosság is rendben. Nehéz lesz előteremteni az eredeti és a 

jelenlegi árkülönbség fedezetét. 

 

Ignácz Szabolcs: A múlt héten Kápolnára hívtak, ahol a Magyar Államkincstár Heves Megyei 

Igazgatója jelenétében aláírtuk a megállapodást, mely szerint részt veszünk a közkönyvelői 

kísérleti programban. Már beszéltünk erről, ez a jövő, kérem szavazzunk. 

 

A javaslattal a képviselők 4 igen szavazattal egyetértettek. 

 
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 

47/2018. (XI. 26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete dönt 

arról, hogy az önkormányzat részt vesz a Magyar 

Államkincstár által kísérleti jelleggel megszervezendő 

közkönyvelői programban. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló 

megállapodás aláírására. 

 

Gulyás Imre: Kápolnán az Alpolgármester Úr tájékoztatott minket, hogy a mentőszolgálat 

kapuja cserére szorul. 1,5 millió Ft-ról lenne szó, ezt az ellátott települések finanszíroznák, 

lakosságszám arányosan szállnának be a költségekbe. 

 

A képviselő-testület egyhangúan – 4 igen szavazattal - elfogadta. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 

48/2018. (XI. 26.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

támogatja a Káli mentőállomás kapujának cseréjét. Az 

ehhez lakosság arányosan szükséges összeget – 84.000 

Ft – azaz nyolcvannégyezer forintot – biztosítja. 

 

Ignácz Szabolcs: Tájékoztatom a testületet, hogy gazdálkodásunk továbbra is stabil, lejárt 

határidejű, kifizetetlen számlánk nincs. A Káli EFOP pályázat kapcsán lehetőségünk nyílik 

majd rendezvény eszközök, 2 nagy sátor, 80 db szék, asztalok beszerzésére. 

 

 



 

 

 
 

 


