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A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2017. augusztus 17-én 10 órakor tartott testületi ülésró1 

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./ Középiskolások beiskolázási támogatása 
2./ Szociális tűzifa támogatás igénylése 
3./ Kisebb felújítási munkákra érkezett árajánlatok megbeszélése 
4.1 Egyebek 

1./ Középiskolások beiskolázási támogatása 

Horváth Zoltán javasolja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a tófeji lakhellyel rendelkező, 
nappali tagozatos középiskolásokat 20.000.- forintos egyszeri beiskolázási támogatással segítsék. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot 

31/2017.(VIIl.17.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej község Önkormányzat Képviselőtestülete a tófeji lakóhellyel 
rendelkező, nappali tagozatos középiskolásoknak egyszeri 20.000 .. ft 
beiskolázási támogatást biztosít, az iskolalátogatási bizonyítvány leadásával. 
Utasítja a testület az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2017. szeptember 15. 

2./ Szociális tűzifa támogatás igénylése 

Horváth Zoltán elmondja, hogy ismételten lehet szociális tűzifára pályázatot benyújtani. A 
szociális célú tűzifa programhoz előzetes igényfelmérés keretében 2017. augusztus 25-ig el kell 
juttatni a meghatározott paraméterek figyelembe vételével a maximálisan igényelhető tűzifa 
mennyiségét Ez esetünkben 50 m3. 
Az önkom1ányzat részéről 63.500.- Ft önerőt kell biztosítani. 
Az előterjesztés kiadásra került. 
Javasolja a testületnek a pályázat benyújtását. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot 



32/2017.(VIII.17.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej község Önkormányzat Képviselőtestülete 50 m3 szociális 
célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére 
kérelmét benyújtja, a szükséges önerőt 63.500.- Ft-ot biztosítja. Az önkormányzat 
vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a támogatási kérelem 
benyújtására. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 25. 

3./ Kisebb felújítási munkákra érkezett árajánlatok megbeszélése 

Horváth Z: A faluban tervezett kisebb felújítási munkákra az OMEGA KFT-n kívül még 
kettő másik cég is adott be ajánlatot, melyeket ismertet is. 
Lakatos Gy: A buszmegálló alapjának megépítésére egy helyi vállalkozó Pataki Balázs 
adott árajánlatot. Összehasonlította a másik két cég ajánlatával, eltérés nagyon minimális. 
Javasolja, hogy a helyi vállalkozót támogassák. A segédmunkát az önkormányzat tudja 
biztosítani a közmunkások személyében. 
Pappné Varga Angéla: Javasolja, hogy kérjenek fel egy beruházást bonyolító céget. Aki 
ellenőrzi a végzett munkát, aláírja a számlát. Dolgozott már az önkormányzatnak Soós 
Zoltán műszaki ellenőr. 
A testület egyetértett az elhangzott javaslattal és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
alkotta: 

33./2017.(VIII. 17.) számú Önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Soós Zoltán 
műszaki ellenőrt, hogy a községben a kezdődő felújítási munkák 
végzését bonyolítsa. 
A testület megbízza Horváth Zoltán polgármestert, hogy a szerződést kösse meg. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: 201 7. augusztus 31. 

Horváth Zoltán : Az autóbusz váró, térkövezésére javasolja megbízni Pataki Balázs helyi 
vállalkozót. 
A testület egyetértett az elhangzott javaslattal és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
alkotta: 

34./2017.(VIll.17.) számú Önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej község Önkormányzat Képviselőtestülete a Rákóczi u. 15. mellett 
lévő autóbusz váró térkövezésével megbízza Pataki Balázs vállalkozót. 
Az Önkormányzat a karbantartói munkakörben lévő alkalmazottait, 
valamint közmunkásait a segédmunkák végzésére biztosítja a 
vállalkozónak. 
Felelős: Lakatos György alpolgármester 



3./ Egyebek 

Horváth Zoltán az ülés további részében az aktuális ügyekről ad tájékoztatást a képviselőknek. 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte a részvételt és az 
ülést 11 30 perckor órakor bezárta. 

K. m. f. 
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Tófej KözséGi 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 
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ÓRAKOR 

TESTÜLETI ÜLÉST TART TÓFEJEN A KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓJÁBAN 

Napirendi pontok 

1./ Középiskolások beiskolázási támogatása 
2.1 Szociális tűzifa támogatás igénylése 
3./ Kisebb felújítási munkákra érkezett árajánlatok megbeszélése 
4.1 Egyebek 

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni ! 

Tófej, 2017. augusztus 08 

J11íoud 
polgármester ( 
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Jelen vannak: 

Horváth Zoltán polgármester 

Lakatos Lajos György alpolgármester 

Olasz Jánosné „ 

Mátay Károly képviselő 
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Tanácskozási joggal meghívottak: 

Pappné Varga Angéla aljegyző 

.. C~9.!0kif?.JIY-:.
1

• [/a11;cr. qf.V..~ko c~7~-Á~ ·······························)········· 

1/ó fej, 2017. augusztusp 
1 

J 


	Szkennelt dokumentum(1)

