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JEGYZŐKÖNYV 

A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2017. szeptember 11-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./ Folyamatban lévő ügyek megbeszélése 
2.1 Tófej víziközmű - rendszer gördülő fejlesztési terve 
3.1 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
4.1 Tóth Károly tófeji 1. telekügye 
5.1 Egyebek 

1./ Folyamatban lévő ügyek megbeszélése 

Horváth Z: Előző ülés óta elkészült a buszmegálló. A temetőbe kihelyezésre került 2 db pad. 
A kamerarendszer bővítés megrendelése megtörtént. Ígéret van rá, hogy 2017. november 30-ig 
be is kötik. 
A halastó építésének lehetőségeivel kapcsolatos munkák a nyáron kicsit leálltak, de Dr. Márk 
Erika viszi tovább a feladatokat. - Vízügyi szakember megnézi mit hogyan lehetne 
megcsinálni, milyen formában lehet megépíteni a tavat. 

2./ Tófej víziközmű - rendszer gördülő fejlesztési terve 

Pappné ismerteti, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. szeptemberében 
elfogadásra került a Tófej-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terve. A munkákat az 
Észak - zalai Víz és Csatornamű Zrt. fogja elvégezni. Szükség van a polgármester 
felhatalmazására, a meghatalmazás aláírására. 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

35./2017.(IX. 11.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és 
Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2018-2032 
időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
A képviselőtestület 11-05342-1-003-00-03 MEKH azonosító kóddal rendelkező Tófej
N víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 
2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 

1 



Jkv.Tófej 2017.09.11 

2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és 
elfogadott 2018-2032 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére 
vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviseleti 
felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési 
tervvel kapcsolatos eljárás során. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: Folyamatos 

Ezzel egyidejűleg a Tófej- Szennyvíz viziközmű rendszerrel kapcsolatban a 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

36./2017.(IX. 11.) önkormányzati HA T ÁR 0 Z A T 

Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és 
Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal -
2018-2032 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja. 
A képviselőtestület 21-05342-1-003-00-01 MEKH azonosító kóddal rendelkező 
Tófej-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által 
elfogadott 2018 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és 
Csatornamű Zrt.-től 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: Folyamatos 

3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

Horváth Zoltán: Az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat október 02-ig 
csatlakozhat a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. A 
támogatás mértéke az Önkormányzat részéről 5.000.- Ft volt. Javasolja, hogy 
határozattal erősítsék meg a szándékot. 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

37./2017.(IX. 11.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 
Utasítják az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester, Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2017. október 02. 

Olasz Jánosné: A középiskolások idei évben is megkapták a 20.000.- támogatást, 
iskolakezdésre. Mivel a tanévben az általános iskolások központilag ingyen kapják a 
tankönyveket, javasolja, hogy az önkormányzat 5.000.- egyszeri iskolakezdési 
támogatást biztosítson a helyi állandó lakcímmel rendelkezőknek. 
Sokaknak nehézséget okozott az iskolakezdés hiszen előbb megkapták a családi 
pótlékot, és az a pénz hiányozni fog sok családnak. 
Lakatos György: Egyetért az elhangzottakkal és javasol 10.000.- Ft-ot megállapítani. 
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Horváth Zoltán: Kéri az iskolát, hogy a részesülőkről a listát készítse el, a jogosultakat 
értesítse ki a 10.000.- ft-os támogatás átvételével kapcsolatban. 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

38./2017.(IX. 11.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete 10.000.- Ft egyszeri 
iskolakezdési támogatást biztosít azon általános iskolásoknak, akik állandó tófeji 
lakcímmel rendelkeznek . 
Kéri az iskolát, hogy a részesülőkről a listát készítse el, a jogosultakat értesítse ki 
a 10.000.- ft-os támogatás átvételével kapcsolatban. 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 

Olasz Jánosné alpolgármester 
Határidő: 2017. október 02. 

4./ Tóth Károly tófeji 1. telekügye 

Horváth Zoltán ismerteti Tóth Károly kérelmét. 1999-ben vásároltak építési telket a tófeji 307 /8 
hrsz-út, ami 2.029 nm, vételára pedig 40.580.- Ft. 
A telek eladásakor az eladó kikötötte, hogy amennyiben az ingatlant, mint építési telket az 
építés megkezdése előtt elidegenítenék, úgy azt köteles a vevő az eladó részére a szerződésben 
kikötött vételárért vételre felajánlani. 
Ez történt meg most. Az adás-vételt ügyvéddel kell rendezni. 

Soós László: A Bartók utca másik oldalán az önkormányzat rendezte a területeket, egy 
földmérővel , mivel sok volt a gond. Ezt az oldalt is meg kell nézetni és a határvonalakat ki kell 
mérni. 
Pappné Varga Angéla: Van még egy lezáratlan telek ügye az önkormányzatnak. Gerencsémé 
Varga Edina és Varga Violetta szeretett volna telket cserélni, a Kossuth utca 11. melletti 
önkormányzati telekre. Menet közben elálltak a cserétől, viszont az önkormányzati területet 
használják. 
Horváth Zoltán: Nyilatkoztatni kell a feleket, hogy mi a szándékuk. 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

39./2017.(IX. 11.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tófej 307/8 hrsz-ú, 
ingatlant ami 2.029 nm, vételára pedig 40.580.- Ft-ban lett megállapítva 
1999-ben visszavásárolja fenti értéken. 

Kérik az aljegyzőt felet a döntésről értesítse, és a szerződés megkötéséről 
intézkedjen. 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2017. október 15. 

5./ Egyebek 

Horváth Zoltán: Nagyon sok a gondozatlan terület a községben. 
Pappné: Rendeletet tudnánk alkotni a közösségi magatartásról, amelybe belefér a 
gondozatlan ingatlan és ennek következményei. Bakon pld. van ilyen de márt vizsgálják, 
mivel birtoklásban való jogot sért. Rendelet nélkül is rendszeresen fel vannak szólítva a 
tulajdonosok. 
Soós L: Azon ingatlanoknál melyek a falu központban vannak intézkedni kell, hogy 
legyenek letisztítva. 
Pappné: Nem olyan egyszerű. Pl. a hivatallal szemközti terület kapui le vannak lakatolva. 
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Horváth Z: A Járási Hivatal felé jelezni kell, és megoldást kell keresni a problémára. 
Olasz Jné: A régi presszó melletti területen ott van egy színpadi rész, összeszakadt már 
rég a fa. Ezt a munkásokkal el kell takaríttatni, és a területet rendbe kell tetetni. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Horváth Z: Már előző üléseinken is felvetődött a Tófej Kossuth utca 69-es számú ház 
előtti árok probléma. Bartók László levelet is irt ezzel kapcsolatban Pataki Balázs helyi 
vállalkozóval megbeszéli és a vezetésével a dolgozóinkkal, megjavítják az árkot. 
Soós L: Nem érti, miért nem tömítették már bitu-géllel a repedést. 
Horváth Z: Nehéz eset a tulajdonos 
A testület egyetértett az elhangzottakkal 

Lakatos György: Pár mondatban ismerteti az őszi téli tervezett programokat. 
október 14 „Őszi forgatag" 

„ 23 Nemzeti Ünnep 
„ 28 „Elszármazottak napja" ( 20 - 25 fő jelentkezése esetén) 

november 19. Dalkör ünnepi fellépése 
„ 25. Idősek napja 

december 6. Mikulás 
„ 21. Karácsonyi ünnepség 

„ 31 Szilveszter 
Mátay K: Úgy érzi az elszármazottak napjának ez az időpont kicsit kései, hideg már az 
idő. 

Horváth Z: Az elgondolás az volt, hogy falubejárás, esetleg az intézmények 
megtekintése, a temető meglátogatása. Beszélgetésre pedig adott a fűtött helyiség. 
Lakatos GY. Meg kellene beszélnünk jövőre hány napos legyen a falunap. 
Soós L: A visszajelzésekből az derült ki, hogy ez volt az egyik legjobban sikerült falunap. 
Mátay K: A programokat bővíteni nem kell. 
Horváth Z: A Delta zenekarral fel kell venni a kapcsolatot, hogy az egész esti bulit meg 
tudják tartani. Az önkormányzat is ki tudja fizetni a díjukat. Ki legyen a „nagy" fellépő? 
Olasz Jánosné: Idén a Republik és a Kárpátia meghívása vetődött fel. A Republik most 
volt. A falunap előtt úgy beszéltük meg ha mód és lehetőség lesz rá 2018-ban a Kárpátiát 
hívjuk meg. 

A testület egyetértett az elhangzottakkal, és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
alkotta: 

40./2017.(IX. 11.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza 
Lakatos György alpolgármestert, hogy a 2018 évben tartandó falunap 
előtti péntek estére a Kárpátia zenekart hívja meg fellépőnek. 

Soós L: A buszmegálló elkészült, a vállalkozó is ügyesen megcsinálta az alapot. 
Meggondolandó viszont, hogy a közelében lévő szilvafát kivágjuk. Amikor virágzik a fa 
nagyon szép, a termése jelentéktelen és nagy maszatot csinál amikor hullani kezd. 
Horváth Z: Ezt meg tudjuk oldani. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal 
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Soós L: Felmerült a lakosság részéről, a gondolat, hogy az óvodát költöztessük vissza a 
régi helyére. A gyerekek szűkösen vannak. A régi épületből viszont a Támasz kiköltözött, 
az egyik fele csak raktár. 
Lakatos GY: Az ő fejében is felmerült a gondolat, támogatja az ötletet. 
Tudja, hogy pályázati pénzből került felújításra az épület, milyen kötelezettség van rá? 
Pappné: Már lejárt a funkcióhoz kötött idő. A lehetőség adott az átalakításra és funkció 
váltásra is akár. 

Lakatos Gy: Utána kell nézni, hogyan lehetne ismét az óvodát a régi helyére költöztetni. A 
vizesblokkot kell átalakítani. 
Olasz Jné: Javasolja megvárni a választásokat. Szó van róla, hogy a felsősoktatást elviszik. 
Központi iskolák lesznek. 
Horváth Z: Most egy olyan év van amikor 37 beíratott gyermek van. Előre 5 évre meg kellene 
nézni a várható létszámokat. 
Lakatos György: Az idősek klubja is áthelyezhető. Itt a hivatalban is megüresedett a Támasz 
iroda. 
Olasz Jné: Mindenképpen először a demográfiai mutatókat nézzük meg. 
Pappné: Mivel közös intézmény tárgyalni kell a másik 2 önkormányzattal is. 
Olasz Jné: Ha visszaköltöztetjük a régi épületbe a másik 2 önkormányzatnak biztos többe fog 
kerülni a fenntartás. 
Horváth Z: A következő testületi ülésre kér egy kimutatást a várható létszámokról. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Soós L: Elkészültek a féltetők is, de nem mindenhol lett célravezető. Amikor valamilyen 
felújítást, beruházást szeretnénk, többen menjünk ki a helyszínre és ott közösen, jobban 
megtudjuk beszélni a munkát. Mindenkinek van ötlete, más a meglátása. 
Olasz Jné: Egyetért a javaslattal, így volt az amikor egy eladó ingatlant is mindenki 
megtekintett. 

Soós László Az óvoda bejáratához felszerelt plexi tető nem felel a célnak. 
Horváth Z: Pontosan tudja Ő is, de azért került felszerelésre, hogy mindenki tanuljon az esetből. 
Ezt a tetőt átviszik a sportöltözőhöz. Az óvodához, a iskola konyhai bejáratához is készülni fog 
fából. 
Egy - egy munkára mindig közösen beszéljük meg az árajánlatokat. A munka elkészültével 
pedig a Zalaber Kft ellenőrzi le a munkát és igazolja a számlát. 

Soós L: A traktoron az üzemóra számláló elromlott. Hogyan történik pl. az olajcsere? 
Lakatos GY: Februárban kért árajánlatot. Az egész műszerfalat cserélni kellene, ami nem kis 
összeg. A szerelő azt mondta, hogy papíron vezessék tovább az üzemórát. 
Soós L: Minden munkánál más az üzemóra. Külön bele lehet kötni egy számlálót és nem kell 
az egész műszerfalat kicserélni. 
Mátay K: Kéri a testületet a traktorba szereltessék be az üzemóra mérőt. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Soós L: Már említettem az előző üléseken, hogy a hivatal előtti parkolóhoz is jó lenne a 
kamerarendszer. Az internet elérhetőség miatt esténként tele van a teleház környéke fiatalokkal. 
Lakatos Gy: Beszéltek egy belső kamerarendszerről, amit ki fognak építeni. 

Mátay K: A tavalyi évben lecsúsztunk a tanuszodai beruházásra kiírt pályázatról. 
Olasz Jánosné: A központi iskolák pályázhatnak tanuszodára, mi nem leszünk központi iskola. 
Borsfáról tud, hogy ott lesz. 
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Horváth Z: A Rákóczi út 48. alatti ingatlanra már adtunk be pályázatot akkor sajnos nem nyert, 
talán idén megint kiírják azt a pályázatot. 

Horváth Z: Tájékoztatja a testületet, hogy a háziorvosunknak Zalatárnok szeretne 100.000.- Ft 
(önkormányzatonként 4 x 25.000.- Ft/ hó) emelést adni. Önkormányzatunk nem zárkózik el, 
csak meg kell találni a módját. 

Pappné: Az OEP lead egy bizonyos összeget Zalatámoknak a rendelő fenntartására. Az 
az összeg még eddig nem került átadásra sem Baktüttösnek sem Tófejnek. Zalatárnok 
abból megoldhatja az emelést. 

Mátay Károly : Sokat hallunk a központosításokról. Mi tartalékolunk. A központosításba 
a megtakarított pénzünk elveszhet? Javasolja, a falu érdekében, a pénzünket 
felhasználni. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte a 
részvételt és az ülést 12 15 órakor bezárta. 

K.m. f. 

,' 
,/ 

ITTga ~ 
aljegyző 
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Tófej Közsé~i Önkormányzat Polgármesterétől 
8946 TOFEJ Rákóczi út 15. 

Tellfax.: 921569-064 E-mail: hzoltan57@gmail.com 

MEGHÍVÓ 

ÉRTESÍTEM, HOGY TÓFEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 
2017. SZEPTEMBER 11-ÉN 10°
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TESTÜLETI ÜLÉST TART TÓFEJEN A KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓJÁBAN 

Napirendi pontok 

1./ Folyamatban lévő ügyek megbeszélése 
2.1 Tófej víziközmű - rendszer gördülő fejlesztési terve 
3.1 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
4./ Tóth Károly tófeji 1. telekügye 
5.1 Egyebek 

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni ! 

Tófej, 2017. szeptember 05 
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