JEGYZŐKÖNYV
A Tófej Kö;.ségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017.július 18-án 1f1° órakor tartott munkamegheszélésró1

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos György
alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők,
Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző,
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető
Az ülés helye: Közösségi Ház Nagyterme
Tófej, Rákóczi u. 15.
Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a
testület 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el.
Napirendi pontok:
1./ Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás
2.1Tájékoztatóa2016. évben tartott falunap költségeiről
3./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag felhasználásáról
tájékoztatás
4.1 Egyebek, aktuális feladatok
1./ Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás
Horváth Zoltán:. Májusi ülésen már döntés született a Településképi Arculati Kézikönyve és
Településképi rendelete elkészítéséről.
A helyi településképi rendelet megállapítását megelőzően annak szakmai megalapozását szolgáló
Településképi Arculati kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell alkotni. A kézikönyvet
véleményeztetni kell a Magyar Építész Kamarával, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a
kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park igazgatóságával. A
településképi rendelet tervezetet véleményeztetni kell az állami főépítészi hatáskörben eljáró
megyei Kormányhivatallal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a kulturális örökség
védelméért felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park igazgatóságával.
Végül a kézikönyvet és településképi rendeletet is az önkormányzat Képviselő-testületének kell
jóváhagynia- a korábban már említett határidőig. ( 2017. október l-ig).
Annyi változás történt hogy az erre a célra lehívható 1.000.-EFt a települések adóerő
képességével van összefüggésben. Ahol az adóerő képesség 32.000.-/ Ft / fő fölé esik,
differenciálva van az összeg. Tófej vonatkozásában 830.000.- Ft

2.1 Tájékoztató a 2016. évben tartott falunap

költségeiről

Horváth Z: Képviselőtársam kérésére, készült a kimutatás a tavalyi falunap kiadásairól.
Könyvelési tételenként , táblázatba foglalva mindenki megkapta.
A jelenlévők részéről kérdés , hozzászólás nem hangzott el.
3./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag felhasználásáról
tájékoztatás

Horváth Z: Kérés volt a képviselőtársaim részéről egy kimutatás elkészítése és kiadása
rendszám szerint, 2016 évről az üzemanyag vásárlásokról.
Ez most megtörtént mindenki papíralapon megkapta.

4.1 Egyebek, aktuális feladatok

Soós László: Előző ülésünkön megbeszéltük a térfigyelő kamerarendszer bővítését. A
hivatal környékén is nagy a mozgás, ez betudható a E Magyarország pontnak is. Ezt a részt
is jó lenne kamerával felszerelni.
Soós L: A jövő hét végén fel tudjuk állítani a székely kapukat.
Horváth Z: Megbeszéli az OMEGA GM-mel , hogy a mixer betont szállítsák, ki és egy
szakembert biztosítsanak.
Soós L: A Gáni hegyi zártkert Pusztaedericshez tartozik, de szeretné kémi, hogy az
önkormányzat egy autó követ vegyen azt útba. Nagyon tönkretették már a nagy autók,
közeleg az ősz, sokon járnak arra.
Vállalja, hogy egyeztet Gál Lászlóné polgármesterrel.
A testületi tagok egyetértettek az elhangzottakkal.
Az ülés további részében a falunappal kapcsolatos feladatokat,
beszéli meg a testület.

teendőket

részletezi és

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte az aktív
részvételt és a megbeszélést 12 órakor bezárta.
K. m. f.
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Tófej Közsé~i Önkormányzat Polgármesterétől
8946 TOFEJ Rákóczi út 15.
Tel/fax.: 921569-064 E-mail: hzoltan57@gmail.com
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ÉRTESÍTEM, HOGY TÓFEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2017. JÚLIUS 18-ÁN 1ff0 ÓRAKOR TARTOTT MUNKAMEGBESZÉLÉSRE
TÓ FEJRE A KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓJÁBAN

Napirendi pontok
Napirendi pontok:
1./ Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás
2./ Tájékoztató a 2016. évben tartott falunap költségeiről
3.1 Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag felhasználásáról
tájékoztatás
4.1 Egyebek, aktuális feladatok

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Tófej, 2017. július 14
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