JEGYZŐKÖNYV
A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. szeptember 26-án 14 óra 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:
Polgármesteri beszámoló
l.
2.
Szociális tűzifa igénylése
3.
Orvosi körzethez tartozásról rendelet alkotása
4.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
5.
Tófej-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadása.
6.
Tófej-SZ víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadása.
7.
Egyebek.
1./ Polgármesteri beszámoló
Horváth Z: Mindenkinek átküldte e-mailben az anyagot. Testületi döntést nem igényel
a napirend.
A testület részéről kérdés nem hangzott el.
2./ Szociális tűzifa igénylése
Horváth Zoltán elmondja, hogy ismételten lehet szociális tűzifára pályázatot
benyújtani. A szociális célú tűzifa programhoz előzetes igényfelmérés keretében 2016.
szeptember 30-ig el kell juttatni a meghatározott paraméterek figyelembe vételével a
maximálisan igényelhető tűzifa mennyiségét Ez esetünkben 68m3.
A pályázati kiírás tartalmazza a támogatás összegét. A támogatás mértéke 15 OOO
Ft/m3 + ÁFA. Az önkormányzat részéről l OOO, Ft + ÁFA önerőt kell biztosítani m3-enként.

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait,
az igénylés részletes feltételeit. Az önkormányzat a támogatást 2017. február 15-ig
használhatja fel. Az előterjesztés kiadásra került.
Mátay Károly: Nem támogatja ezt a projektet.
Soós László: A tavalyi évben is volt kettő személy aki eladta a tűzifáját
Horváth Z: Az el osztást kell úgy megoldani, hogy mindenkinek jusson aki rászorult.
Lakatos Gy: Az is konfliktus helyzetet idéz elő, ha nem adjuk be a pályázatot,
Mindenhol , a médiában is ennek a lehetőségét reklámozzák.
Javasolja a testületnek a pályázat benyújtását.
A testület egyetértett az elhangzottakkal és 4 igen l nem szavazattal meghozta a
következő határozatot
24./2016.(1X.26.) önkormányzati H A T Á R O Z A T

Tófej község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésére kérelmét benyújtja, a szükséges önerőt biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy aszociális tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér. A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert, a támogatás benyújtására
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2016.szeptember 30.
3./ Orvosi körzethez tartozásról rendelet alkotása.

Pappné tájékoztatja a testületet, hogy az orvosi körzetekről rendeletet kell alkotni.
A Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (l)
bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet véleményének
kikérésével megalkotta a:
Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

a rendelet a jkv. melléklete

4./Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez csatlakozás

Horváth Zoltán: Az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat szeptember 30-ig
csatlakozhat a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
Előző ülésünkön már döntöttünk a támogatás mértékéről.

Javasolja, hogy határozattal erősítsék meg a szándékot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25./2016. (IX.26.) Önkormányzati HATÁROZAT
Tófej község Önkormányzati Képviselőtestülete csatlakozik
felsőoktatási hallgatók, illetőleg
a hátrányos
szociális helyzetű
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017.
évi pályázati fordulójához.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős :Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.
5. /Tófej-lY víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadása.
A jogszabályi előírásnak megfelelően 2016-ban a 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési terveket felújítási és pótlási terveket a víziközmű-szolgáltató készíti el és
nyújtja be 2016. 09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) részére. A rendszerre vonatkozó beruházási tervek elkészítése
és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében
a képviseletre jogosult ellátásért felelős feladata, de meghatalmazással a Zalavíz Zrt
elvégzi a beruházási tervek elkészítését és beadását is. Részvénytársaság a terveket
elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldte az. Önkormányzat részére. A
víziközmű-szolgáltató
a beruházási terv készítésénél a rendelkezésére álló
információkat vette figyelembe. Az . Önkormányzatot, mint ellátásért felelős a törvényi
határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményei a kézbesített
gördülő fejlesztési tervet .A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell
benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik
tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviseletre jogosult ellátásért
felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.
A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák
megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban
jóváhagyott, 2017 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák
lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt általi ütemezhetőségét szolgálja. A
jóváhagyott gördülő fejlesztési terveket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet
a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv módosításra szorul, a tervek
módosítását a MEKH-el külön eljárásban engedélyeztetni kell.

A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

26./2016.(1X.26.) Önkormányzati határozat
Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési
tervben leírtakkal - 2017-2031 időszakra- egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 11-05342-1-003-00-03 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Tófej-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében
szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat
megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2016.szeptember 30.
6./Tófej SZV víziközmű-rendszer

gördülő

fejlesztési tervének elfogadása.

Ugyanígy a szennyvízközművel kapcsolatban is döntést kell hozni.
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
27./2016. (IX.26.) Önkormányzati HATÁROZAT
Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési
tervben leírtakkal- 2017-2031 időszakra- egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselőtestület 11-05342-1-003-00-03 MEKH azonosító kóddal
rendelkező Tófej- SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében
szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat
megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 20 16.szeptember 30.
7./ Egyebek

Horváth Zoltán jelzés érkezett, hogy a KOMA nyilvántartásban Soós Lászlónak
köztartozása van. A NA V val egyeztetve kiderült, hogy adminisztrációs hiba történt.
Mivel automatikusan nem kerül vissza a tartozás mentesek közé Soós László, neki kell
a szükséges intézkedéseket megtenni.
Lakatos György a negyedik negyedével programokat ismerteti a testülettel:
• a szüreti felvonulásan tavalyi évben sok probléma volt ezért, idén egy más
jellegű program lesz, "őszi forgatag" címmel. Népi játékok, kirakodó vásár. A
helyi civil szervezetek, intézmények is jelezték, hogy munkáikat megmutatnák
• október 21- du lesz egy ünnepi műsor és a koszorúzás

•

október 22-re meghirdetésre kerül az "elszármazottak napja" amit majd évente
szeretnénk megtartani. Az idei egy próba lenne, meghirdetjük, meglátjuk milyen
lesz a jeleJ1tkezés és a részvételi arány
• november), 6' Idősek napja
• december 6 Mikulás ünnepség
• december 9 adventváró program. A közösségi ház előtti fát szeretnénk
feldíszíteni, és lakossági kérésre megpróbálunk egy betlehemet is felállítani,
amit majd évről-évre bővíteni, szépíteni lehet
• december 18- Karácsonyi ünnepség
• december 31 Szilveszter
Olasz Jánosné: Már felvetettük , hogy a Közösségi Ház megvilágítása nem a legjobb.
A rendezvények miatt is, jó lenne az ajtók fölé világítást szerelni.
Horváth Z: Nem felejtette el, folyamatban van ennek az intézése.
Soós László: Az orvosi rendelőnél még a fakivágás és a tuskók kiemelése mai napig
nem történt meg. Sőt a vízelvezetést is felül kell vizsgálni. Az út alatti áteresz még
mindig nem jó, a lakóház pincéjébe szivárog a víz.
A faluban elkezdődött az árkolás, ez nagyon jó, de sok helyen a hidak alatt a lakók nem
tisztítják ki. E nélkül nem tud a víz egyenletesen folyni. A régi hivatal előtt és a
templom feljáró hídját a dolgozóinknak kellene kipucolni.
Ősz révén a fásítást is el lehetne kezdeni, a temetőben beszéltünk a világítótestek
felszereléséről is. Ahhoz, hogy a parkolót, a bevezető utat is meg lehessen világtaní
oszlopot is kell állítani.
Több ülésünkön is beszéltünk a helyi kamerarendszenől, amiről mára kiderült, hogy
igazán nem való semmire. Nagylengyelben van egy jó rendszer. Javasolja, hogy Tófejen
is a kimenő végekre ( 3 db ) rakassunk a jobb minőségű kamerát. Kapcsolatfelvétel
céljára meg tudja szerezni a szerelő telefonszámát.
A székely kapu megépítésével kapcsolatban javasolja, hogy lábon száradt tölgyet
kellene vásárolni.
Lakatos György: Bocföldén van egy Erdélyből költözött fafaragó népművész. Fel lehet
vele is venni a kapcsolatot.
Soós László: A karbantartók és a közmunkások munkavégzésével kapcsolatban ugyanaz
a véleményemint eddig is szervezetlen a munkavégzés.
Horváth Zoltán: A székely kapu megépítésével kapcsolatban is folynak tárgyalások.
Soós László: Sok idős ember panaszkodik, hogy nem jutnak el az információhoz.
A falu tv-t nem lehetne visszaállítani?
Horváth Z: A falu tv ezen a rendszeren nem igazán jól működik. Amíg volt, addig sem
volt a legjobb megoldás.
Lakatos György: Mindent igyekszünk kiszórólapozni.
Soós László: Szeretné tudni a falunap költségeit.
Lakatos Gy:Röviden ismerteti a költségeket, amik kifizetésre kerültek. A legnagyobb
tétel talán az étkeztetés.

Soós László: Helyi szinten is meg tudnánk oldani az étkeztetést. A munkákról nem
beszélni kellene,hanem mellé állni és akkor talán jobban menne minden
Horváth Zoltán: A falunap költségeit mindenkinek ismernie és tudnia kell. Mindent
megbeszéltünk előtte testületi ülésen. Sok minden csak kapcsoltan tudunk megoldani.
Akkora az embertömeg, hogy az étel - ital árusítását csak így lehet folyamatosan
biztosítani.
A nyáron felmerült az ötlet, hogy a falunap előtti péntekre is lehetne programot
szervezni, mivel a rendezvénysátrat már fel kell akkor állítani. Szóba került a Republik
és a Kárpátia zenekarok neve. Lakatos György felvette velük a kapcsolatot még be
tudják iktatni a programjukba. Sürgősen dönteni kell szándékunkróL
A testületi tagok rövid megbeszélés után a Republik együttes mellett tették le a
voksukat
Mátay Károly: Mindenben van ésszerűség és ráció. A lehetőségekről falunap előtt kell
beszélnünk.
A következő testületi ülésre kéri a kimutatást a falunapi költségekrőL
Horváth Z: Az őszi lomtalanítást a vállalkozó október 17-áre tudja vállalni. Erről a
lakosságet tájékoztatni kell.
Az orvosi rendelőnél lévő lakás felújítása elkészült. A berendezést úgy kellene
megoldani, hogy 8-10 embernek szállást tudjunk biztosítani.
Olasz Jánosné: Javasolja, hogy lakberendezővel vegye fel a kapcsolatot a polgármester.
Horváth Zoltán.: A Petőfi utcában lévő szolgálati lakás felújítása is többször szóba
került. Jelenlegi bérlő Bella Melinda pedagógus . Szóban jelezte már, hogy
megvásárolná a lakás.
Pappné Varga Angéla: Írásos kérelem nem érkezett. Mindenképpen egy értékbecslést
kell csináltatnia az önkormányzatnak, utána tárgyalhatunk az értékesítésrőL
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a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. szeptember 26 -án tartott testületi üléséről
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Előzetes

hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 201 O. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rende/et-tervezet címe:
Tófej

Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2016.(IX.27.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és

védőnői körzetekről

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Van
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabály írja elö
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
észrevétel, bírósági eljárás ..
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: hivatal pénzügyi apparátusa
- szervezeti: hivatal
--tárgyi: információkommunikációs eszközök
rendelkezésre állása

Indokolás
a jogalkotásról szóló 201 O. évi CXX\: törvény 18.§ alapján

A rendelet-tervezet címe:
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2016.(IX.27.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
Tófej

1.§. Rögzíti a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás székhelyét
2.§ .Rögzíti a fogorvosi ellátás helyszinét.
3.§. Rögzíti a védőnői szolgáltatást.
4.§. Rögzíti a az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást az orvost és
fogorvosi ügyeleti ellátást
5.§ Hatálybaléptetést tartalmazza.

Tófej

Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői

körzetekről

Tófej Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (l) bekezdés 4. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2)
bekezdésében biztosított véleményezés i jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani
Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
l.§
A település teljes közigazgatási területe a több település háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatait
ellátó, területi ellátási kötelezettséggel működő Zalatárnok, Táncsics utca 2. szám alatti háziorvosi
körzetbe tartozik. Tófej községben az orvosi ellátás helye : Tófej, Rákóczi utca l O

2.

§

A település teljes közigazgatási területe a több települést ellátó, területi ellátási kötelezettséggel
Bak, Rózsa utca l szám alatti fogorvosi körzetbe tartozik.

működő,

3. §
A település teljes közigazgatási területe a több település területi védőnői szolgáltatást ellátó , területi
ellátási kötelezettséggel működő,Zalatárnok, Táncsics utca 2. szám alatti védőnői körzetbe tartozik.

4. §
A háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetek és az alapellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás , orvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás területi leírását az l. számú melléklet
tartalmazza.
(l )Ez a rendelet a ki hirdetést követő napon lép hatályba.

Tófej ,201<jt. szepte~

Ho~ZoJá.
polgármester

Kihirdetve: 2016. szeptember 26 ..

l.

számú melléklet

Háziorvosi körzet

Ellátási körzet: Zalatárnok, Szentkozmadombja, Baktüttös, Tófej
Székhely: 8947. Zalatárnok, Táncsics utca 2.

Védőnői

körzet :Zalatárnok, Szentkozmadombja, Baktüttös, Tófej

Ellátási körzet Székhely: 8947. Zalatárnok, Táncsics utca 2.

Iskola- egészségügyi ellátás

A Tófeji" Mesesziget" Óvoda és a Tófeji Kincskereső általános iskola tófeji intézményében
nevelésben részesített gyermeke részére
Rendelő: 8946.Tófej, Rákóczi utca 10.
Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

Az orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Zalaegerszegi orvosi ügyelet útján biztosítja.
Rendelő: Zalaegerszeg, Botfy utca l.
A fogorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a PA-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt.-n keresztül
biztosítja.
Rendelő: Zalaegerszég, Bíró Márton u. 17.

l. napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

A

kormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú
támogatást rögzíti.

tűzifavásárláshoz

kapcsolódó

kiegészítő

Aszociális célú tűzifa programhoz előzetes igényfelmérés keretében 2016. szeptember 30-ig
el kell juttatni a meghatározott paraméterek figyelembe vételével a maximálisan igényelhető
tűzifa mennyisége: 68m3).
A támogatás mértéke 15 OOO Ft/m3 +ÁFA. Az önkormányzat részéről minimális önerőt
kell biztosítani 1000,-Ft/+ÁFA./ m 3
Az önkormányzatnak a későbbiekben
szabályait, az igénylés részletes feltételeit.

rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság

Az önkormányzat a támogatást 2017. február 15-ig használhatja fel, a támogatás
felhasználásáról 2017. március 31-ig a kincstár felé elszámol, melyet a települési
önkormányzat költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg is megküld a
kincstárnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az

Tófej, 2016. szeptember 13 ..

előterjesztést

megvitatni szíveskedjen.

Tófej Község Polgármesterétől
8946. Tófej, Rákóczi út 15.
,
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MEGHIVO
ÉRTESÍTEM, HOGY A TÓFEJ KÖZSÉGI ÖNKORMANYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
0

2016. SZEPTEMBER26-AN 14° ÓRAKOR
TESTÜLETI ÜLÉST TART A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HAz KISTERMÉBEN

Napirendi pontok:
ll . Polgármester beszámolója
2.1 Aszociális tüzifa támogatására pályázat benyújtása
3 l Orvosi körzethez tartozásról rendeletalkotás
4.1 A Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
5.1 Tófej-IV viziközmű- rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadása
6.1 Tófej-SZ viziközmű- rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadása
7./Egyebek
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni l

Tófej, 2016. szeptember 13.
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