
 

  

 
 

15. számú. 

 

Tófalu község Képviselőtestülete 

 

2018. december 7.-én megtartott rendkívüli nyilvános képviselő- testületi üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

 

Határozat száma:  Tárgya: 

 

49/2018.(XII.7.)  Téli rezsicsökkentés végrehajtásáról döntés 

50/2018.(XII.7.)  Közbeszerzési terv módosítása 

51/2018.(XII.7.)  Községháza felújítása projekt esetében 

közbeszerzési eljárás megindítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal megjelentek száma: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J e g y z ő k ö n y v 

                                                                                              

Készült: Tófalu Község Képviselő- testületének 2018. december 7.-én megtartott nyilvános rendkívüli 

képviselő- testületi ülésről. 

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

alpolgármester, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán és Váczy Lajos képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző 

 

Ignácz Szabolcs: Köszöntelek benneteket. Alapvetően két ok indokolta, hogy ma rendkívüli testületi 

ülést tartsunk. Megkaptuk a döntést a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban és jó lenne még karácsony 

előtt eljuttatni a támogatást azokhoz, akiket illet. A másik pedig a községháza felújítása pályázat 

ügyében kell két döntést meghoznunk. Javaslom, hogy ezen aktuális feladatokat tárgyaljuk meg. 

 

Megállapítom, hogy öt képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Kérem, hogy az általam javasolt napirendeket tárgyaljuk meg. 

 

A napirendi javaslattal mindenki egyetértett. 

 

1.) Rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos feladat végrehajtása 

 

 

Ignácz Szabolcs: Megjelent a belügyminiszter döntése a téli rezsicsökkentés II. fordulójával 

kapcsolatban. Tófaluban 44 főt érint, személyenként 12.000 Ft összegben. Mint az már korábban 

tisztázódott, nem készpénzes támogatásról van szó, hanem természetben kell a támogatást biztosítani, 

úgy ahogy a kérelmező kérte. Tófaluban 3 fő igényelt szenet, 33 fő fát, 2 fő propán-bután gázpalackos 

gázt és 6 fő brikett pelletet.  

Érdeklődtem a környéken, hogy hol van olyan cég, amely ezeket az igényeket ki tudja elégíteni., s 

nincs túl távol és vállalja szerződésben a feladat ellátását. Egyébként sok választási lehetőségünk 

sincs. A szállítás ugyanis a támogatásnak nem része, azt a támogatottnak kell biztosítani. Javaslom, 

hogy a szállítás költségét az önkormányzat vállalja át. Elhozatjuk az árut egy fuvarossal és az 

önkormányzat udvaráról el lehet vinni. De ha valaki ezt nem tudja megoldani, akkor a mi embereink 

házhoz viszik. 

Így a Káli Zele Bau Kft-t javaslom megbízni. Velük tárgyaltam ez ügyben. Ők valamennyi kért 

árufajtával rendelkeznek. A szállítással Inklovics Gyulát bíznánk meg. 

Ki ért ezzel egyet? 

 

A javaslattal a képviselő- testület javaslattal 5 igen szavazattal egyetértett. 

 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testület 

49/2018.(XII.7.) határozata 

Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy téli rezsicsökkentés II. fordulójában 

meghatározott feladatot még 2018. december hónapban 

végrehajtja. A 44 fő Tófalui jogosult igénylő igényeinek 

kielégítése céljából megállapodást köt a Káli Zele Bau Kft-

vel. A Cég vállalja, hogy az igény szerinti szenet, tűzifát, 

propán – bután gázt és brikett pelletet biztosítja. 

Az önkormányzat a Tófaluba szállítás költségét saját 

költségvetéséből biztosítja. A szállítással Inklovics Gyula 

vállalkozó bízza meg.  

Azon támogatásban részesülők, akik koruk, egészségi 

állapotuk miatt a szállítást nem tudják biztosítani az 

önkormányzat az árut házhoz szállítja. 



 

 

 

 

 
 


