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A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2016.november 08-án 1630 órakor tartott közmeghallgatásról, és testületi ülésről 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos 
György alpolgármester, és Soós László képviselők 
Pappné Varga Angéla jegyző 
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető 
A lakosság részéről 18 fő 

Az ülés helye:Közösségi Ház Nagyterme 
Tófej, Rákóczi u. 15. 

Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a TARR KFT 
Zalaegerszegi kirendeltségének vezetőjét, és kettő másik kollégáját. 
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, 
amit a testület az alábbiak szerint fogadott el. 

Az ülés napi rendi pontjai: 
1. Kábel tv rendszer átalakításáról tájékoztató 
2. Beszámoló a testület 2016 évben végzett munkájáról 
3. Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosítása 
4. Egyebek 

1. Kábel tv rendszer átalakításáról tájékoztató 

Gyarmati András rövid tájékoztatást ad a községben lévő kábel tv korszerűsítésről. 
Teljesen új a hálózatkerült kiépítésre, a régi elbontásra kerül. A zalaegerszegi 
fejállomásról egy optikai kábellel ellátott rendszer sokkal biztonságosabban jobb 
minőségben működik. 

2017. január 16-ig a televíziókat át kell hangolni, addig választani kell egy csomagot. 
Nádasi Béla a térségünk ügyfélszolgálatosa tájékoztatja a jelenlévőket, hogy előre 

meghirdetett időpontokban itt helyben is intézni lehet a TARR KFT-vel a szerződések 
kötését, valamint igény szerint egyéb problémák megbeszélését. 
A lakosság részéről pár kérdés hangzott el a TARR Kft munkatársai felé. 
Horváth Zoltán polgármester 17 órakor megköszönte a Gyarmati András és csapatának 
a tájékoztatást. 



2. Beszámoló a testület 2016 évben végzett munkájáról 

Horváth Zoltán ismerteti a testület 2016 évben végzett munkáját. ( mellékletként 
csatolva) 
Kéri a jelenlévőket hogy kérdéseiket észrevételeiket tegyék fel. 
Mónok István: Az Ady utcában lévő gondozatlan telkek ügyében nem történik semmi. 
Tavalyi közmeghallgatáson is felvetődött a probléma. 
Horváth Z: A problémás területek magánkézben vannak, évente fel vannak szólítva, 
hogy tegyék rendbe az ingatlanokat. Évi egyszer a szártépőzés megtörtént. 
Boronyák Győző: Nagyon örül, hogy a temetőben megvolt a parkosítás és a térkövezés 
is. Szó volt róla, hogy padokat is helyeznek ki. Javasolja, hogy úgy helyezzék el a 
padokat, hogy megosztásra kerüljön a még füves rész. Talán megoldódna az is, hogy az 
emberek temetéskor egészen a kapuig állnak., holott a ravatalozó köré kellene 
csoportosulni. 
Horváth Z: A tavasz folyamán a padok kihelyezése is meg fog történni. Biztos, hogy 
egy esztétikus megoldást fognak találni. 
Mónokné Király Éva: A temetőbe is kellene térfigyelő kamera. A szemetet sokan oda 
hordják fel, nem beszélve a virág lopásokról sem. 
Horváth Z: Sok kamerát kellene felszerelni ahhoz, hogy a lopásokat is figyelemmel 
lehessen kísérni. 
Virrasztó László: Tavaly ősszel egy Polgárvédelmi gyakorlat keretében is felmerült az 
a probléma, hogy a 30-as telefonokat térerő hiányában nem lehet elérni. Ígéretet 
kaptunk arra, hogy közbenjárnak a szolgáltatónál ez ügyben. Azóta a helyzet nem 
változott semmit, ugyanúgy nincs térerő, lassan már a 20 -as mobil telefonoknál sem. 
Örül, hogy a faluban az összes árok kitisztításra került, Javasolja végig járni az utcákat, 
és felszólítani azon tulajdonosokat ahol a hidak alját még nem tisztították ki. 
A temető parkolójának bővítését meg kellene oldani, nem lenne nagy költség. 
A Rákóczi u. 48. szám alatti épület ( régi hivatal épülete) jó lenne ha már kiürülne és 
sikerülne kialakítani az oda tervezetteket. 
Horváth Zoltán: 
Idén is lesz részleges katasztrófavédelmi gyakorlat. A Mobiltelefonos problémával 
kapcsolatban több levelet is váltottunk. Ígéretet kaptunk arra, hogy erősítőt szerelnek fel 
még, de ezt 2013 óta ígéri a szolgáltató. 
A temetőnél lévő parkoló bővítése nem olyan egyszerű, hiszen magánkézben vannak a 
területek. Egy 700 fős településen irányítással megoldható a parkolás, még ha sokan 
vannak gépkocsival akkor is. 
A régi hivatal épületére beadott pályázatról még döntés nincs. 
Boronyák Győző: A Hunyadi utcában a Boldizsárék háza felé egy vízvetőt kellene 
csináltatni. Kb 2 m3 betonból meg lehetne oldani. Sok probléma megoldásra kerülne 
így. 



Horváth Z: A Hunyadi utcában az árkolási munkák még nem fejeződtek be mivel 
beköszöntött a rossz idő ez elhúzódik. Az említett betonvályúról sem feledkeztek el. 
Mizik Józsefné: Az említett temetői parkoló bővítésében érdekelt lenne hiszen az ő 
területéből lehetne vásárolni. Úgy érzi nem kerékkötő a falu fejlődésében, és 
megköszöni a testületnek s a Hivatal munkatársainak az eddigi munkát. Azt, hogy a 
hivatal dolgozói helyt tudnak állni ilyen kusza rendezetlen körülmények között is. 

Pomucz Emil : Utcájukban nincs járda és az őszi. ill. tavaszi mezőgazdasági munkák 
idején az utcák sárosak. 
Horváth Z: Minden hova nem tudunk sárrázót építeni. A KRESZ is szabályozza ezt a 
kérdést. ( A gépjármű használójának le kell tisztítani a gépet, mielőtt a közútra megy, ill 
a közutat lapáttal le kellene tisztítania annak aki a sárdarabokat felhordta. 
Vassné Béres Erzsébet: A Rákóczi utcában a 'nagyfeszültség alatt a patak kinek a 
tulajdonában van? Nekik van ott földjük és csapadék esetén napokig vízben áll. 
A Kerámia Üzem előtti hó szórás nem megoldott, a járda melletti fák ágai az emberek 
fejét elérik. Tavaly le is sarjazták a fákat, idén az is elmaradt. A kamion parkoló 
állandóan tele van szeméttel. Hatalmas a por, nyáron nem lehet ablakot nyitni. 
Horváth Zoltán: Nem önkormányzati tulajdon az említett patak. A Zalakerámiának 
szinte hetente szól a problémák miatt, most ezt írásban is megteszi. Nyáron a parkolót 
vízzel locsolják, hogy ne legyen akkora a por. Valóban a fák sarjazása nem történt meg, 
de meg fogják azt is csinálni. 
Lóránt István: Barabásék mögötti úton bokáig érő sárban kell járni, a világítás sem 
megfelelő. 

Horváth Z: Az említett helyen hivatalos átjáró nincs is Kővel meg volt rakva, de a 
mezőgazdasági gépek már tönkretették. 
Gyimesi Mihály: Köszöni az elvégzett munkát a testületnek. Sok embernek a szíve 
csücske, egy kis halastó vagy víztárazó. Anyagilag is jól ál a falu. Több környékbeli 
falu csinált víztárazót, ami szabadidő eltöltésére is alkalmas a családoknak, baráti 
társaságoknak. 
A jelenlévők közül többen pozitívan állnak a halastó megépítése mellé. 
Horváth Z: Sajnos nincs rá pályázat, 100 Mft-os beruházásról beszélünk. A fenntartásról 
is gondoskodni kell 
Gyimesi Mihály: Tapasztalata alapján, a doktornő rendelési idő végeztével otthagyja a 
betegeket, mondván jöjjenek vissza holnap. 
Horváth Z: Megígéri, hogy elbeszélget a doktornővel. 
Mivel a lakosság részéről több kérdés nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte a 
lakosság jelenlétét . 



3. Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás megállapodásának módosítása 

2016. október 20-án a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
módosította a megállapodását. A módosítás hatálybalépéséhez minden 
önkormányzatnak el kell fogadni a módosított megállapodást. 

A Tófeji Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

28/2016. ( XI.08.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestület az alábbiak szerint 
határoz: 
1. Söjtör község gesztori feladatellátását támogatja. 
2. A Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás (jövőben Söjtöri 

Szociális Intézményfenntartó Társulás) jelen ülésen ismertetett 
Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja, annak aláírására 
felhatalmazza a település Polgármesterét. 

3. A Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás költségvetési 
szervének 2017. 01.01. napjától hatályos, módosított 

alapító okiratát megismerte, elfogadja. 
megismerte és elfogadja az Alapszolgáltatási Intézmény 

ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
Szakmai programját, Házirendjét. 

megismerte és elfogadja Zalaszentgyörgy településsel 
kötött feladat ellátási szerződést. 

Kéri - a Társulási Tanács döntését támogatva, annak nyomán - a társulás 
képviselőjét, Elnökét, a módosítás kapcsán szükséges vált törzskönyvi és 
működési engedélyt érintő módosítások iránti kérelem benyújtására. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 

4. Egyebek 

Lakatos György: A falunapra meghívott Republik zenekar megküldte a hang és fény 
igényeit. Mindenkinek e mailben megküldte a az ajánlatokat. 
A testület átbeszélve az ajánlatokat a Hangász 2. ajánlatát ( sátor nélkül ) fogadta el. 
( Az ajánlat a jkv mellékletét képezi) 



A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

29/2016. ( XI.08.) önkormányzati HA T Á R 0 Z A T 
A képviselőtestület a falunapi Republik koncert hang és fény technika a 
igényeire figyelemmel, a Hangász 2sz. ajánlatát fogadta el. 
A testület kéri Lakatos György alpolgármestert, hogy a továbbiakban a 
vállalkozóval tartsa a kapcsolatot és a szükséges feladatokat lássa el. 

Horváth Zoltán elmondja, hogy szóban megkereste Frantál Tibor Tófej, Béke utcai 
lakos, aki Budapestről költözött ki, hogy vállalkozását beindítsa. 
Ahhoz, hogy pályázni tudjon 2 ha területet szeretne az önkormányzattól bérelni. 
Tájékoztatta Frantál Tibort, elvi akadálya nincs kérésének, de írásban is adja be. 
Soós László: Visszatér a halastó megépítésének lehetőségéhez. Az erdő alatti ingatlant, 
tudomása szerint árulják. Nagy építmény van, kisebb tavat is lehetne kialakítani, 
szerinte nem lenne rossz beruházás. A tulajdonossal fel kell venni a kapcsolatot. 
Lakatos György: Támogatja a javaslatot. Neki is régi vágya egy kisebb halastó, 
szabadidő központ kialakítása. Keresni kell a lehetőségeket. Kéri a testületet 
támogassák a kezdeményezést. 

Miután több kérdés, felvetés nem hangzott el Horváth Zoltán polgármester megköszönte 
a megjelenést és az ülést 1830 órakor bezárta. 

~1ili4 
K. m. f. 

polgármester 



JELENLÉTI ÍV 

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2016. november 8 -án tartott közmeghallgatásról és testületi üléséről 

Polgármester: 

Horváth Zoltán 

Képviselők: 

Lakatos Lajos György 

Olasz Jánosné 

Mátay Károly 

Soós László 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Pappné Varga Angéla jegyző 

Csordásné Varga Piroskajkv. vezető 

T ó fej, 2016. november 8 
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Tófej Közsépi Önkormányzat Polgármesterétől 
8946 TOFEJ Rákóczi út 15. 

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

Meghívó 

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy 2016 november 08-ánl 6.30 órakor a Közösségi Ház 
nagytermében az Önkormányzat Képviselőtestülete KÖZMEGHALLGATÁST 

és Testületi ülést tart. 

Napirendi pontok: 
1./ Kábeltelevízió átalakításával kapcsolatos tudnivalók és teendők. 

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2016-ban végzett munkájáról. 

3./ Tófeji Szociális Intézményfenntató Társulás megállapodásának módosítása 

4./ Egyebek 

Tófej, 2016.11.02 

Tisztelettel: 

~~ 
polgármes;;:f 



Tisztelt hölgyeim és uraim! 

Kedves Tófeji polgárok! 

Köszöntöm Önöket a mai közmeghallgatás alkalmából és a 2016-
ban elvégzett munkáról szeretnék röviden beszámolni. 

Településünk működése és működtetése ebben az évben is 
biztosítva volt. Államigazgatási vonalon voltak nehézségek amik a 
Kormány megbízotti döntés végrehajtása körüli anomáliákból, 
Bírósági és Kúriai döntésekből adódtak, de ezt a Hivatal 
dolgozóinak odaadó munkája következtében a lakosság nem 
érzékelte. 

Ugyancsak itt kell elmondanom, hogy a Szociális 
Intézményfenntartó Társulás a 2017- es költségvetési törvény 
szerint az állami normatívákat leigényelni nem tudja ezért 
átalakítása megtörtént, így 2017 január 1-.vel söjtöri 
gesztorsággal folytatja működését. 

Az oktatási intézmények átalakítása során településünk 2016-ban 
még vállalhatta az általános iskola működtetését, de erre a 2017 
januárjától már nem lesz lehetőségünk, a feladatot a Klik látja el. 

Hosszú huzavona és eljárás után rendeződni látszik, a háziorvosi 
szolgálat ellátása, amit heti 4 napban dr Engardt Zsuzsanna 
háziorvos végez. 

Továbbra is működik a Babakötvény rendeletünk, de sajnos még 
így is kevés újszülött polgára van településünknek. 

Az általános iskolás korú gyermekeknek továbbra is biztosítjuk 
az ingyenes tankönyvellátást a középiskolásoknak beiskolázási 
segélyt a felsőoktatásban tanulóknak pedig a Bursa Hungarica 
ösztöndíjhoz valócsatlakozás lehetőségét. 



A sokat vitatott szociális tűzifa juttatást is biztosítjuk az arra 
rászorulók számára. A lakhatási hozzájárulást felváltó települési 
támogatást is biztosítjuk a törvényben meghatározott lehetőségek 
szerint. 

Továbbra is ingyenes a falu lakossága számára a kommunális 
hulladék elszállítása valamint az ősz folyamán megszerveztük a 
lomtalanítást. 

A víz és szennyvízdíjhoz minden fogyasztó számára továbbra is 
köbméterenként 100 Ft.-al járul hozzá az önkormányzat. 

Az év folyamán településünk közösségi rendezvényeit, ünnepségeit 
megtartottuk. Idősek napi rendezvényt,falukarácsonyt tartottunk. 
Volt iskolai, óvodai farsang, köszöntöttük a nőket, emlékeztünk 
1848-ra, ünnepeltük az édesanyákat és településünk újszülött 
polgárait, megtartottuk a nemzeti ünnepünket, október 23-át. 

Megrendeztük a mozog a falu programot ami az idén már 
főzőversennyel volt egybekötve és részt vett rajta a Muravidéki 
Zsitkóc község küldöttsége, mely településsel egyenlőre baráti 
kapcsolatot ápolunk és mi is részt veszünk az általuk rendezett 
rendezvényeken. 

Jól sikerült a hagyományos falu nap amin részt vett erdélyi 
testvértelepülésünk és Zsitkóc küldöttsége is. Az erdélyi 
látogatást augusztus hónapban viszonoztuk, melyen az 
Önkormányzati alkalmazottak vettek részt. 

Idén első alkalommal Kelt tészta „fesztivált" rendeztünk valamint 
szüreti felvonulás helyett „Őszi forgatag" elnevezéssel új rendezvény 
megvalósítását kezdtük el. 

Mindkét program küszködött a kezdeti nehézségekkel , de jól 
sikerültek és reményeink szerint hagyományt tudunk teremteni 
belőlük. 



Továbbra is biztosítjuk és támogatjuk a civil kezdeményezéseket 
programokat megmozdulásokat valamint a szabadidős kulturális és 
sporttevékenységeket. 

Labdarugó szakosztályunk a nyár folyamán a bevezetett 
szabálymódosítás miatt nehézségekkel küszködött de összefogással 
közös gondolkodással a nehéz helyzet megoldódni látszik. 

Településünk fejlesztése érdekében pályázatot adtunk be a régi 
Önkormányzati hivatal többcélú hasznosítására. Az épületben 
Kmb-s iroda, Család és Gyermekjóléti ellátás, szálláslehetőség és 
Konditerem megvalósítása lett tervezve. A pályázat beadásának 
időpontját többször módosították az elbírálása azonban még nem 
történt meg. 

Folytattuk a Település lakhatóbbá tétele érdekében végzett 
beruházásokat felújításokat. 

A műfüves pálya és a tornaterem közti árkot mederlappal 
burkoltattuk. 

Ugyancsak mederlappal lett burkolva a Rákóczi út orvosi 
rendelőtől a bolti bejáróig terjedő szakasza. 

A temető bejáratától a ravatalozóig vezető út térkő burkolatot 
kapott az út szélét pedig disz fákkal cserjékkel ültettettük be. 
Tervezzük néhány temetőbe illő pad kihelyezését, amely főleg 
temetések alkalmával az idősebbek kényelmét szolgálná. 

A sportpályán fel lett újítva a szabadtéri színpad a"pajta" épülete 
amely most újra hosszú időn keresztül biztosítja szabadtéri 
programok lebonyolítását. 

Elvégeztettük a volt orvosi lakás felújítását mely a terveink szerint 
szálláslehetőséget biztosíthat falunk vendégei számára, valamint 
lehetőséget teremt úgynevezett alkotótábor létrehozására is. 



A közútkezelővel közösen elvégeztük az árkok átereszek tisztítását, 
ami nagyon nagy ilyen volumenű munka és még most is tart. Ezzel 
egy időben a lakók túlnyomó többsége elvégezte a hidak tisztítását. 

Folyamatban van a Rákóczi és Alkotmány út kereszteződésében egy 
rácsos áteresz megépítése ami egy régóta fennálló vízelvezetési gond 
megoldását szolgálja. 

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére ajánlatot kértünk egy még 
biztosabb rendszámfelismerő rendszer kiépítésére. 

Megyei Rendőrkapitánysággal egyeztetve szerződéskötés 
előkészítése folyik KMB-i iroda nyitására. 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani az elvégzett és tervezett 
munkákról. Meggyőződésem, hogy csak közösen gondolkodva 
egymást segítve egymás véleményét figyelembe véve tudunk falunk 
fejlődése érdekében dolgozni a fejlődést elősegíteni, biztosítani. 

Köszönöm figyelmüket, várjuk hozzászólásaikat véleményüket. 

Tófej, 2016-11-08 



-
AJÁNLAT 1. AJÁNLAT 2. 

Szabadtéri színpad, színpadfedés, hang és fénytechnika 2 napra Sörsátor Hang és fénytechnika 2 napra 

Psound 
1.143.000 Ft Bruttó 600 m2-rel számolva 1.457.960 Ft Bruttó 
900 OOO Ft+ÁFA 980 Ft/m2+ÁFA 560 OOO Ft+ÁFA 

Hangadó 
1.562.100 Ft Bruttó 600 m2-rel számolva 1.765.300 Ft Bruttó 
1 230 OOO Ft+ÁFA 1000 Ft/m2+ÁFA 790 OOO Ft+ÁFA 

MR.CCCL KFT 
1.689.100 Ft Bruttó ajánlat nincs 

1 330 OOO Ft+ÁFA sátruk nincs 

Euromedia 
1.206.500 Bruttó ajánlat nincs 

950 OOO Ft+ÁFA sátruk nincs 

Hangász 
952.500 Ft Bruttó mi biztosítanánk 635.000 Ft Bruttó+sátor és színpad 
750 OOO Ft+ÁFA 500 OOO Ft+Áfa 


