
Jegyzőkönyv 

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016 június 20-án 15 órakor tartott soros 
testületi üléséről 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos György 
alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők " 

Pappné Varga Angéla jegyző 
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető 

Az ülés helye:Közösségi Ház polgármesteri iroda 

Tófej, Rákóczi u. 15. 

Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a 

testület az alábbiak szerint fogadott el. jegyzőkönyv hitelesítőnek Olasz Jánosnét, és Soós Lászlót 
kéri fel a polgármester úr. 

Az ülés napi rendi pontjai: 

1. Polgármesteri beszámoló 
2. Testvértelepülésünk látogatási programjainak megbeszélése 

3. Falunapi programok és feladatok megbeszélése 
4. Tájékoztató az aktuális ügyekről 

5. Egyebek 

\ J Polgármesteri beszámoló 

Horváth Z: Mindenkinek átküldte e-mailben az anyagot. Testületi döntést nem igényel a napirend. 

A testület ré~zéről kérdés nem hangzott el. 

2./ Testvértelepülésünk látogatási programjainak megbeszélése 

' 
Horváth Zoltán elmondja, hogy ez évben augusztus 6-án lesz a falunap. CsaJádjával már kétszer 
voltak Szlovéniában a Vináriumban. A Gyulakutiakkal is erre az útvonalra szeretné tervezni a 
kirándulást. Zsitkóc vállalta az ebédeltetést. Ők egyébként 7-8 fővel jelen lesznek a falunapunkon 

is . Több látnivaló is van, Lendvai vár, Orhidea ház, Lenti fürdő, Lenti Nyári napok. 
Mátay K: Tudjuk-e hány fő jön el. 

Horváth Z: Pontosan még nem tudják Ők sem, de most nem lesz nagy csoport 20-30 főre számít. 
A testület egyetért az elhangzottakkal. 



3./ Falunapi programok és feladatok megbeszélése 

Lakatos György Közösségi Ház vezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy vásároltak 4 db sátrat. 
Ezeket a sátrakat falunapon a civil szervezetek önálló standként használhatják. 
Jelenleg folyik a pályán lévő nyitott szín „pajta" felújítása. Ezt a helyszínt csak a meghívott 
vendégeinknek kellene fenntartani, ahol meg lehet teríteni. Itt a délután folyamán is le tudnak ülni 

a meghívott vendégeink, tudnak fogyasztani, és az eseményekbe is belelátnak. 
Az étkezéssel kapcsolatban a Pitvar étteremtől kért ajánlatot, a képviselőtársaknak már megküldte. 

Várja az ezzel k~pcsolatos véleményeket. 
Pappné: Felvetik, hogy a pályán szükség van - e az állófogadásra, hiszen a hivatalban az ebéden, 
ugyanazon vendégek vannak, mint akiknek az állófogadást szokták tartani. 

Horváth Z: Jó az ötlet, még pontosítjuk. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

4./ Tájékoztató az aktuális ügyekről 

Horváth Zoltán pár mondatban tájékoztatja a képviselőket az aktuális ügyekről: 

• Az előző testületi ülésen megbeszélt munkálatot elkezdődtek. 

• A MÁV területeinek rendben tartására vonatkozó megállapodást még várják. Kb. 22.000.- ft 

nettó összeget fizet a MÁV a karbantartónak. 

• Bírósági Végrehajtói Felhívást kapott az önkormányzat. A GoodWill Consulting Pályázati 

Tanácsadó KFT a végrehajtást kérő. A „digi táblás" pályázatot készítette a pály_ázatíró cég, 
ami nem nyert. Következő évben egy bővített új pályázatot adott be az önkormányzat, ez 
lett a nyertes pályázat. Ragaszkodtak a sikerdíj megfizetéséhez mivel szerintük az Ő 
pályázatuk került átírásra. Az eddigi levelezés nem járt sikerrel, ezért javasolja a követelt 
374.446.- ft megfizetését. Ezzel még nem kerül lezárásra az ügy, mert megpróbálja 

valamilyen módon visszaszerezni a kifizetett összeget, minimum a kamatokat. 

• A Szalay kertészettel felvette a kapcsolatot a műfüves pálya melletti gyomirtással 

kapcsolatban. 

S./ Egyebek 

Horváth Zoltán az egyebek témakörben kéri a javaslatokat, észrevételeket a képviselők részéről. 
Soós László: A műfüves pálya melletti árkot nagyon tönkre tette a sok esőzés. Minden víz a 
tornaterem mellett áll meg. Előbb- utóbb az épületben valamilyen kár keletkezik. 

Olasz Jné: Szólni fog a karbantartónak, nézze át az intézményekhez tartozó árkokat. 

Soós L: Az Áfész bolt előtti áteresz félig van sárral. 
Horváth Z: A felújítást végző vállalkozó feladata az áteresz teljes keresztmetszetben történő 
kitisztítása. A napokban meg is kezdik a munkát. 
Horváth Z: Nagy eső után végigjárta a falut, szerinte nincsen nagy probléma a vízelvezetéssel. 
Soós László: A napokban kiment a temetőben, megnézni hol tart a munka a térkövezéssel. Szeretné 
javasolni a parkoló bővítését. A WC és a kerékpártartó áthelyezésével még lehetne teret nyerni. 

Szerinte a biciklitároló is rossz helyen van. 
Horváth Zoltán: Egy fa kivágásával a gépkocsik könnyebben megfordulnak és nagyobb hely lesz a 

parkolásra. 



Soós László: Pár gondolatot összegyűjtött az önkormányzati tulajdonú gépek használatáról. 

A közel-múltban megkeresték, hogy a traktoron a mulcsozón késcsere kellene .Ilyen rövid idő alatt 

a kések amiatt koptak el, hogy nem rendeltetésszerűen lett a gép használva. Látta amikor a Petőfi 

utcában használták a gépet, de olyan területen, ami tele volt szórva szeméttel, oda nem illő 

dologgal. 

Csak a John Deere fűnyírót használják, a sima tologatással már nem is akarnak dolgozni. 

Ha így folytatódik, minden gép tönkre megy. Tudni kell, a gépeket hova , milyen munkára lehet 

használni. 

A dolgozók munkájának mmosege katasztrofális. Itt közrejátszhat.a személyes érintettség is. 

Akkora szabadságot kaptak a munkások, hogy mindenki főnök akar lenni. Hetekig nem ellenőrzi 

őket senki. Úgy érzi, hogy Lakatos Györgyön keresztül burkoltan visszaadta a hatalmat a 

Polgármester Úr a karbantartóknak. 

Mivel a külső problémákat is _belevittük a testületi döntésekbe , a kört emiatt nem tudjuk most 
bezárni. Felmerül a kérdés, kit takargatunk? 

Voltak olyan emberek akik a temetőből hordták haza a vizet, öntözni. 

A Közösségi Házban többféle program van . Táncórák, zumba stb. Ezek a foglalkozások pénzbe 

kerülnek. A résztvevők megfizetik az óradíjat, de az önkormányzatnak ki fizeti meg a villany, gáz, 

takarítás költségeit? 

Sportnap után körülnézett a pályán és az épület falára felverődött sár, a mai napig nincs lepucolva. 

Milyen jogon mondja meg a karbantartó a közmunkásnak, hogy szabadsága alatt hova mehet és 

mit csinálhat?! 

Soós László abban látja a probléma megoldását ha a testület feloszlatná magát. Kéri, hogy javaslata 

szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe. 

Soós László.: „Kérem a képviselőtestületet, hogy a soron következő testületi ülésen vegye napirendi 

pontba a képviselő testület feloszlatását. Kérek minden szavazatra jogosultat, hogy a döntését 

kizárólag, csakis a közös érdekeket nézve és nem vagyoni érdekek alapján hozza meg. Bízom 

abban, hogy létrejön egy olyan új képviselőtestület amely képes lesz a problémákat korrekt módon 
kezelni és ezzel kizárja a részlehajlás és a korrupt dolgok lehetőségét." 

Horváth Zoltán: Úgy érzi Soós Lás~lónak problémája van valamivel , amit konkrétan nem mond 

ki. Ezt a problémát együtt kell megoldani. A testület feloszlatása szerinte akkor releváns ha 

testület nem tud egyűtt működni. 2014. októberében új tagként került a testületbe Soós László, 

azóta megvannak ezek a problémák. Az információkat, véleményeket másnak is visszamondják. 

Ezeket tudni kell kezelni: A mindenféle háttér információk okoznak problémát. Lehet, hogy aki 
neked mond valamit, utána nekem téged szid. 

A közmunkás munkájáról a Kerámia SE-ben a Mátay Károly képviselőtársunk tájékoztatást tud . 
adni. 

A"?- egyik közmunkásunk munkaidő csúsztatásával kapcsolatban éppen Soós László volt az, aki azt 
mondta a félnek, hogy"nagy hülye vagy, hogy. ledolgozod". 



Soós László: Annak idején az az Árkus Imre bácsi egyedül végezte el a munkáját, pedig a pályán 
mosta a mezeket. Van akinek fél napokat lehet hiányozni: 
Lakatos Gy: Visszautasítja a vádakat, személy szerint naponta kimegy a fiúkhoz, tartja velük a 
kapcsolatot, tudja mit dolgoznak. Arról is tudott, hogy a két dolgozó szabadsága alatt ment el 
Pusztaszentlászlóra a halastóra kaszálni, egy kis plusz pénzért. 
Olasz Jánosné:Ezek az emberek érzik a bizonytalanságot, és kihasználják azt, hogy közöt~nk 
nincs összhang. Ha nagyon keresünk mindenki munkájában találunk valamit amibe beleköthetünk. 
Erre a szintre nem szabad lesüllyedni. Mindent meg tudtunk beszélni, döntéseinkben is 
egyetértettünk. Nem javasolja a testület feloszlatását. 
Mátay Károlv: A ciklus elején úgy indultunk hogy Soós László felügyeli a karbantartók, 
közmunkások munkáját. Ez valóban akkor nem tetszett egy dolgozónak, valószínűleg azért is mert 
a szerszámokat Ő használta legtöbbet maszekolni. 
A közmunkás munkájával meg van elégedve. Meccsek után rendet tesz, ő a szertáros, segít a 
jegyzőkönyvezésben. Az Ő munkájához ragaszkodik, neki nagy segítség a sportban. Az „öltözőn 
kívüli „ munkásságát nem ismeri. Mindenki hibázik, de tovább kell lépni. Talán ha Soós Lászlónak 
visszaadnánk a feladatot, hogy Ő felügyelje karbantartók, közmunkások munkáját, megoldás lehet. 
A feloszlatással mint javaslattal nem ért egyet, hiszen tud a testület együtt dolgozni. 

Horváth Zoltán kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal hogy a Tófej Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete feloszlassa önmagát az igennel szavazzon. 

A Képviselőtestület 1 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

23./2016.(Vl.20.) Képviselőtestületi HATÁROZAT 
Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet Soós László 
képviselőtársuk kezdeményezésével, és a testület nem oszlatja fel magát. 
A testület úgy érzi tudnak együtt dolgozni, fontos döntésekben megértik egymást. 
Minden lakossági háttér információt nem szabad ilyen formában kezelni. 

Horváth Zoltán Visszatér Mátay Károly felvetésére. Sajnos azt az állapotot már nem tudjuk 
visszahozni. Akivel akkor jó volt a munkakapcsolat most már nem jó. Valami más módon kell 
megoldást találni. 
Lakatos Gv: Nem ragaszkodik ahhoz, hogy a fiúk felügyelete nála maradjon. Mindig megpróbálta 
a rá bízott feladatot a legjobban el~egezni. Nem érzi olyan rossznak a jelen állapotot mint ahogy 

' fel lett vezetve A szabadság nyilvántartás jól működik, az üzemanyag nyilvántartás vezetve van. 
Nem tud, és nem is akar 8 órában mellettük lenni. Személy szerint sértettséget érez Soós 
Lászlónál. -
Mátay Károly Minden ember gyarló, nagyon fontos hogy kézben legyenek tartva a dolgozók, napi 
szinten érezzék a törődést, elvégre az Önkormányzat is munkáltató. 

Miután több kérdés, felvetés nem hangzott el Horváth Zoltán polgármester megköszönte a 
megjelenést és az ülést 1 7 °0 órakor bezárta. 
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JELENLÉTI ÍV 

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

2016. június 20 -án tartott testületi üléséről 

Polgármester: 

Horváth Zoltán 

Képviselők: 

Lakatos Lajos György 

Olasz Jánosné 

Mátay Károly 

Soós László 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Pappné Varga Angéla jegyző 

Csordásné ,Varga Piroska jkv. vezető 

Tófej , 2016.június 20. 
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... ... ... Tófej Közsé$i Önkormányzat Polgármesterétől 
8946 TOFEJ Rákóczi út 15. 

Tel/fax.: 921569-064 E-mail: hzoltan57@gmail.com 

MEGHÍVÓ 

ÉRTESÍTEM, HOGY TÓFEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 
2016. 06. 20-ÁN J5°0

óRAKOR 

TESTÜLETI ÜLÉST TART TÓFEJEN A KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓJÁBAN 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri beszámoló 
2. Testvértelepülésünk látogatási programjainak megbeszélése 

ea: Horváth Zoltán polgármester 
3. Falunapi programok és feladatok megbeszélése 

ea: Lakatos György alpolgármester, teleház vezető 
4. Tájékoztató az aktuális ügyekről 

ea: Horváth Zoltán polgármester 
5. Egyebek. 

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni ! 

Tófej, 2016.06.15 

Tisztelettel: 


