
Jegyzőkönyv 

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017.02.16-án 17 órakor tartott 
közmeghallgatásról és testületi ülésró1. 

Helye: 
Közösségi Ház Nagyterme Tófej Rákóczi utca 15. 

Jelen vannak: 
Horváth Zoltán Tófej Község polgármestere, Lakatos Lajos György alpolgármester, Olasz 
Jánosné alpolgármester, Mátay Károly képviselő, Soós László József képviselő, Császár 
László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző, Györe Edina Szociális 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója, Pásti Gábor 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének fejlesztési 
osztályvezetője, Ódor Richárd Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény 
Intézményvezetője, Zimborás Béla Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei 
Kirendeltségének igazgató-helyettese, Tóth Adél és a helyi lakosok 

Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, ismerteti röviden az EFOP-2.2.2-17 
Intézményiférőhelykiváltásra vonatkozó pályázatot. 
Györe Edina: köszönti a megjelenteket, a szakosított ellátásokról, intézményekről tart 
ismertetőt. A pályázat 100%-ig Uniós támogatásból valósul meg, a Kastély épületekben élő 
ellátottakat szeretnék jobb életkörülmények közé helyezni. 

Ódor Richárd: 2036-ig a Kastélyos ellátásokat meg kell szüntetni. Országos szinten 660 fő él 
már lakóotthonokban. Az új lakóotthonok 50-60 millió Ft-ból valósulnának meg, egy 
lakóotthonban 5-6 fő dolgozónak adnak munkalehetőséget. A székhely Búcsúszentlászló lesz. 
Az anyaintézmény 1951 óta működik Búcsúszentlászlón. A lakók 90%-át Budapest 
közigazgatási területéről fogadják, 10% lehet a helyi ellátott. A pszichiátriai betegek 2/3-a 
skizofrén beteg. 

Pásti Gábor: 6 épületet kell létrehozni, 72 főt kell kiköltöztetni. A pályázat nettó 300 MFt. A 
lakóotthonok családi ház jellegűek, teljesen akadálymentesítettek, 5-6 szobásak, 2-3 
férőhelyes helyiségekkel. Gondozók: 2 fő nappal, 1 fő ,éjjel. 
Az itt lakók a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező személyek lesznek. 
A pályázatot 2017.03.31-ig kell benyújtani, az építkezés a nyáron kezdődhet, kb. 1 év a 
kivitelezés, 2018.12.31-ig működőnek kell lennie. 5 év a fenntartási idő. 

Filmvetítés „Álruhás angyalok", Diavetítés a már megépült lakóotthonokról, Bélapátfalvai 
kiváltásról filmvetítés. 
Horváth Zoltán: kéri a megjelenteket, hogy a felmerült kérdéseiket tegyék fel. 
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Gyimesi Mihály: Előhozza a cigánykérdést, az iskolát, Ö arra gondolt, hogy a 3 község 
(Tófej, Baktüttős és Pusztaederics) létrehoz egy idősek számára bentlakást biztosító helyet. 
Tiszteli, becsüli ezeket az embereket, de a falu érdekét nézve Ö nem tartja jó ötletnek, Tófej 
leépül. (A megjelentek válaszát nem megvárva, meghallgatva, elhagyja a termet.) 

Györe Edina: Azért nem idősek otthonát építenek, mert arra nincs pályázati forrás, Pózván 
180 MFt-ból felújítottak egy 100 fős részleget. Önköltségen nem lehet ezeket a nagy 
beruházásokat vállalni. Nagyon hosszú a pszichiátriai és szenvedélybetegeket fogadó 
intézményekben a várólista, ezért kell most ezeket a lakóotthonokat létrehozni. Most erre van 
lehetőség, ezt támogatják. 

Török Luca: felháborodottan felszólal, hogy nem hagyják őket szóhoz jutni, már itt ülnek egy 
órája, ők eddig hallgattak, nem mondhatják már el a véleményüket. 

Molnár Istvánné: Hetven év élettapasztalata után mondom, hogy ezek az emberek 
kiszámíthatatlanok. Mi van „ elgurul a gyógyszer" ? Félelmet kelt bennem. Személy 
szerint fél, félti a családját, az unokáit. Szerinte kiszámíthatatlanok, agresszívek ezek a beteg 
emberek. 

Varga Ferencné: Nem érti, hogy miért 20 km-re kell ezt megépíteni? Hogy gondolják, hogy 
így be tudnak illeszkedni, ha reggel elmennek dolgozni, este hazajönnek? A mostani épületek 
a falvakban nem központi helyen vannak. 

Ódor Richárd: Az a baj, hogy eddig szegregálva éltek, ez a régi rendszer hibája. 

Bóháné Kertész Melinda: Tófejre vonatkozóan hány házról lenne szó? 

Horváth Zoltán: A régi önkormányzat épülete és a Bartók Béla utcában egy telek. 

Györe Edina: Ha állami fenntartóként lenne itt a településen építési telkük és elkezdenének 
oda egy ilyen lakóotthont felépíteni, akkor mit tennének? 

Szakács István: Leborítják a házat! Van nekik az utcában egy ilyen ember, ismerik milyenek, 
megkeserítik az életüket. 

Györe Edina: Kikéri a hangnemet, így nem beszélhetünk senkiről és senkivel! Milyen nehéz 
ezt elviselni neki, jelenlévő kollégáinak és a megjelent ellátottnak? Megköszöni a lehetőséget, 
hogy meghallgatták. 

Virrasztó László: Az itt ülők 80%-a nem tudta, hogy erről lesz szó, hogy nekik fog épülni egy 
ház, vagy a régi önkormányzati épület. 
A felesége 4 éve stroke-ot kapott, azt gondolta, bentlakásos otthont akarnak építeni, ahova, ha 
rosszabb állapotba került volna a felesége, napközben ott ellátták volna. Kehidakustányban élt 
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egy hozzátartozója 12 évig, elmondása szerint az egy „szálloda" volt. De 15 mp alatt elvitte az 
embólia. A másik dolog, hogy ezeket az embereket hozzák-viszik a munkába. Megérti 
Szakács István felvetését. Vannak helyben is olyan emberek, akik egy utca életét 
megkeserítik. Ez a félelem egyes emberekben, a családokban benne van. A falu lakói 
dönthessék el, hogy legyen-e. Megütötte a fülét, hogy a bevezetőben elhangzott: 2 hete került 
kiírásra a pályázat és 03 .31-ig be kell adni azt. Nehogy már 6-8 hét alatt egy falu el tudja 
dönteni, hogy élnek-e a lehetőséggel? Amúgy Ö személy szerint nincs ellene. 

Horváth Zoltán: A meghívó tartalmazta a célt részletesen megjelölve a szándékot. 

Györe Edina: A pályázatot be kell adni 03 .31-ig. Ök örülnének a legjobban, ha lenne 
idősotthonok építésére is pénz, vagy pályázat. 

Zirnborás Béla: Azokat az épületeket is hasznosítani fogják, ahonnan kitagolják ezeket az 
ellátottakat. Ott lesz a Központ, különböző foglalkoztatás, de az eredeti ellátási forrna tovább 
ott nem folytatható. Nem kizárt, hogy a jövőben esetleg majd idősotthonokat hoznak létre 
bem1ük. Azért ilyen kistelepülésekre akarják telepíteni ezeket a lakóotthonokat, mert itt 
nagyobb az elvándorlás, a munkalehetőség jóval alacsonyabb, mint pl. Budapesten és a 
nagyvárosokban. Ezzel lehetőség teremtődne új munkahelyekre és bővülne a szolgáltatások 
száma. Csak olyan helyen lehet ilyen beruházásokat megvalósítani, ahol befogadó a falu. 

Kiss Béla: A vidéki embert hülyének nézik! Politikai hátteret sejt az egész mögött, szétterítik 
a problémákat a kistelepülésekre, a saját „töketlenségüket" áthárítják a lakókra, hogy 
helyettük döntsenek, hogy a nagy intézményeket miért terítik ilyen egyszerű falukba. Nem a 
falusi kisemberrel kell ezt a problémát megoldatni! Pózván lebontották az épületeket, itt meg 
építeni akarnak? 

Pásti Gábor: A lakosság maximum 5%-át tehetik ki az ilyen lakók, akiket kitagolnak és a 
másik kérdés, hogy az adott önkormányzatnak van-e 100% saját tulajdonú telke. Ezeket 
veszik figyelembe. A magyar állam több hónapos átfutási idővel tud telket vásárolni. 

Káli Szabolcs: Érti a problémát, a helyzetet, de itt nem csak a szép és jó dolgokról kellene 
beszélni, van negatív oldala is az ide telepítésnek. Önöknek van egy hivatása, de nem kellene 
rákényszeríteni a falut, hogy ezt elfogadják. Ez által a házaik kb. 50%-kal leértékelődnek. 
Nem biztos, hogy Tófejnek ez kell. Ez egy több tíz évre kivetíthető intervallum. A szemlélet 
biztos változni fog, de mi még nem nőttünk fel ehhez. 

Bóháné Kertész Melinda: Más kategória egy idősek otthona vagy gyermekotthon. A Bartók 
utcában nem szeretné, ha a gyermekei egyszer is látnának egy ilyen emberek közötti 
konfliktust. 
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Györe Edina: Ők gyógyszeres terápia mellett élik mindennapjaikat. Köszöni hogy 
meghallgatták, reméli, hogy a későbbiekben tudnak ide olyan szolgáltatást hozni, ami a 
falunak is tetsző. 

Zimborás Béla: Eljöttünk elmondani a lehetőség mindkét oldalát, sok fórumon jártak, sok 
helyen hasonló a hangulat, kevésbé befogadóak az emberek. Ha nem is most, de a 
későbbiekben elkezdenek az itteni emberek gondolkodni, hogy ezekben az intézményekben 
ugyanolyan jogaik vannak az ott élő embereknek, mint egészséges társaiknak. Ha egy kis 
csírát elültettek az emberekben, már nem jöttek hiába. 

Horváth Zoltán: Köszöni a tájékoztatást. Egy hete tudnak a pályázatról, a lehetőségekhez 
képest leggyorsabban próbálták ezt a fórumot létrehozni. A jövőben is fognak lakossági 
fórumot összehívni, hogy kikérjék a lakosság véleményét. További észrevétel, kérdés 
hiányában a fórumot bezárja. 
Molnár Istvánné: Szeretné a tájékoztatást, hogy mikor fogják megtudni a képviselők döntését 
a témával kapcsolatban. 

Györe Edina: Úgy gondolja, hogy a képviselők nem fognak a falu ellen menni. Tehát a 
lakóotthonok megépítését nem támogatják. 
A képviselőtestület ezt követően 5 igen szavazattal a következő határozatot: 

1 /2017. 11.16. Önkormán zati HATÁR 0 Z A T 

1./Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.2.2-17 „Intézményi 
ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi 
férőhely kiváltás" című felhívás tartalmát megismerte. Ennek keretében a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtandó támogatási kérelem szakmai 
tartalmáról tájékozódott. 

A megjelent lakosság véleményének figyelembevétele után nem járul hozzá a 
támogatási kérelemben foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon. 

Felkérik a polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
Főigazgatóság Igazgatóját 

Határidő: 2017. február 18. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Miután több kér~és nem volt, Horváth Zoltán polgármester eg ös · te a megjelenést és 
az ülést bezárta./ / * 4-t-

Ho r~hL'hr ,fíl.a:n,",.1,/) ' (1'~ rht1: hJJJ 1 .) Csá~',,~~~r László 
d. ;t, 

polgármester lf"&,. Jt:;gyző 
-1;'1 „' e.1-d~~/ 
~~ 
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JELENLÉTI /J( 

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2017. február 16 -án 17 órakor tartott közmeghallgatásról és testületi üléséről 

... U .. >d .. Jelen vannak: 

Horváth Zoltán polgármester 

Olasz Jánosné 
" 

.„.„~~„. 

.... Q/f"'rl·. ! ................. . 

..... ~!!0 ... . 

Lakatos Lajos György alpolgármester 

Mátay Károly képviselő 

Soós László 
" 

~ 
.............................. ~-:-:--:: . 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Pappné Varga Angéla aljegyző 

Györe Edina Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Tó fej, 2017. február 16 

J:;:1Z~lt" 
polgármeste 
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