
Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. december 14ijegyzőkönyve 

JEGYZŐKÖNYV 

A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. december 14-én 
16°0 órakor tartott soros testületi üléséről. 

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 
az alábbiak szerint fogadott el. 

Az ülés napirendi pontjai: 

! ./Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
előadó: Horváth Zoltán polgármester 

2./Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 
előadó: Horváth Zoltán polgármester 
3./Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása:előadó: Horváth Zoltán polgármester 
4.1 Települési Arculati Kézikönyv elfogadása előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 
51 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3) bekezdése alapján 
Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás, előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 
6. /Beszámoló az adózási tevékenységről. Előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 
7. /ASP szerződés elfogadása: Előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 

8./Fogorvosi ügyeleti megállapodás módosítása. 

1./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítása. előadó: Horváth Zoltán polgármester 

Polgármester tájékoztat arról, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál 
befejeződtek azok a projektek, amelyek fenntartására kötelezettséget vállaltak. A továbbiakban nem 
szükséges a társulás fenntartása. Szükséges a társulás megszüntetése. Kéri a testületet, hogy erről 

hozzon határozatot. 
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

46./2017. (XIl.14.) képviselő-testületi határozat: 
Tófej község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetését, illetve elfogadja a fenti Társulás megszüntető 

megállapodását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: haladéktalanul. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester. 
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Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. december 14ijegyzőkönyve 

2/Söjtöri Szociális Intézmény(enntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 
Horváth Zoltán polgármester : A Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társuláshoz 
csatlakoztak a Zalaszentgyörgyhöz tartozó települések, ezért módosítani kell a társulási 
megállapodást az előterjesztésnek megfelelően. 
Kéri a testületet, hogy erről hozzon határozatot. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egybehangzó 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

47./2017.(Xll.14.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális 
Intézményfenntartó Társulás jegyzőkönyvhöz mellékelt társulási 
megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. december 15 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester. 

31 Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása: 
Pappné kéri, hogy a T AK lakossági véleményezését, valamint a Zala megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet állami főépítész javaslatainak 
figyelembevételével fogadják el az előterjesztett rendeletet. Tájékoztatja a testületet hogy 
jogszabályok változása miatt módosítani kell a településre vonatkozó rendezési tervet, 
amely módosításokat. A rendeletet alapjaiban megváltoztatni nem lehet. csak bizonyos 
részeket lehet benne hatálytalanítani, módosítani a Tófej Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a 

Tófej Község Önkormányzatának 1312017.(XII.28.)önkormányzati rendeletét a 
Településkép védelméről 

a rendelet a jkv. melléklete 

4.1 Települési Arculati Kézikönyv elfogadása 
Horváth Zoltán polgármester: javasolja elfogadásra a Települési Arculati Kézikönyvet 
A testület miután a napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot: 

48.12017.(XII.14)Képviselő testületi HA TÁR 0 Z A T 
A Tófej községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XII.8 .) 
Kormányrendelet 21.§ (!)bekezdése alapján a mellékelt tartalommal 
elfogadja Tófej Település Arculati Kézikönyvét. 
Utasítják az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2017. december 31. 
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Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. december 14 -i jegyzőkönyve 

5.IA környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3) 
bekezdése alapján Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás. 

Horváth Zoltán polgármester Tófej község környezeti állapotáról szóló beszámolóját 
ismerteti. 
A testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot: 

49.!2017.(XJL14.)Képviselőtestületi HATÁR 0 Z A T 
A Tófej községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
község környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadta. 
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 201 7. december 31. 

6. /Beszámoló az adózási tevékenységró1. 
Horváth Zoltán polgármester a hivatal Tófej község adóztatásával kapcsolatos 
beszámolóját isme11eti. Soknak tartják a kintlévőségeket. 
Soós László : A lakosságot rá kell kényszeríteni a kivetett adók befizetésére. 
Pappné Elmondja, hogy a kényszerintézkedéseket megtettük, azonban ha a rendszámot az autókról 
levetetjük, attól még az adó nem folyik be. Sőt, öt év után ezek a kintlévőségek elévülnek. 
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

50.12017.(XJl.14.)Képviselő testületi HA TÁR 0 Z A T 
A Tófej községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 
az adóztatási feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2017. december 31. 

7. /ASP szerződés el(ogadása: 
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a 2018. január 1. napjától bevezetendő ASP rendszer 
használatára a Magyar Államkincstárral kötendő Szolgáltatási Szerződés tervezetét. 
Horváth Zoltán polgármester:Javasolja elfogadásra a szerződés tervezetét. 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

51.12017. (XJL 14.) képviselő-testületi határozat: 
Tófej község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző könyv melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzati ASP rendszer használatára a 
Magyar Államkincstárral kötendő Szolgáltatási Szerződés tervezetét. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a rendszer 
kiépítéséhez,beüzemeléséhez, bevezetéséhez, a migrációs feladatok elvégzéséhez 
szükséges valamennyi megbízási, vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

8./Fogorvosi iigveleti megállapodás módosítása. 
Horváth Zoltán :A jegyzőkönyv 8. melléklete szerinti tartalommal ismerteti a Pallós-Dentál 
Bt beadványát, melyet elfogadásra javasol. 
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Tófej Község Polgármesterétől 
8946. Tófej, Rákóczi út 15. 

MEGHÍVÓ 

ÉRTESÍTEM, HOGY A TÓFEJ KÖZSÉG/ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

2017. DECEMBER 14-ÉN 16°0 ÓRAKOR 

TESTÜLETI ÜLÉST TART A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ KISTERMÉBEN 

Napirendi pontok: 

1./Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
előadó: Horváth Zoltán polgármester 

2./Söjtöri Szociális Intézményfenntruió Társulás Társulási megállapodásának módosítása. 

előadó: Horváth Zoltán polgármester 
3./Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása:előadó: Horváth Zoltán polgármester 
4.1 Települési Arculati Kézikönyv elfogadása előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 
5/A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3) bekezdése alapján 
Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás, előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 
6. /Beszámoló az adózási tevékenységről. Előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 
7. /ASP szerződés elfogadása: Előadó: előadó: Horváth Zoltán polgármester 

8./Fogorvosi ügyeleti megállapodás módosítása. 

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni ! 

Tófej, 2017. december 7 



JELENLÉT! í"J! 
,; 

A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2017. december 14-én 16 órakor tartott üléséről 

Jelen vannak: 

Horváth Zoltán polgármester 

Lakatos Lajos György alpolgármester 

Olasz Jánosné 
" 

Mátay Károly képviselő 

Soós László 
" 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Pappné Varga Angéla aljegyző 

C5.'9 uJ. f!!jm. '.IP.ljc?. .. fi. tr-?!. ~0:-: ... 

Tófej, 2017. december 14. 

. ' 
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H~án;/ 
polgármester 



ELŐTERJESZTÉS 
a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás 

2017.december 07. ülésére 

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása, elfogadása. 
Alapját képezi: előterjesztéshez csatolt Társulási Megállapodás tervezet. 

~(napirendi pont 

~ Törzskönyvezési engedélyeztetéshez szükséges iratok megtárgyalása, 
elfogadása. 
Alapját képezi: előterjesztéshez csatolt dokumentumok tervezetei. 

~ Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működési engedélyének módosítása 
Alapját képezi: előterjesztéshez csatolt dokumentumok tervezetei 
- Alapító Okirat 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
Szakmai program 
Házirend 

Előterjesztő: 
Készítette: 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Könyves Gábor - társulás elnöke 
Aranyosiné Kulman Anikó - intézményvezető 

A társulási megállapodás módosítása 2018.01.01-től az alábbi változások miatt ismételten szükséges: 
- Alapdokumentum tartalmi változása. 
- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális 

étkeztetés tekintetében: Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, Kávás Községek 
Önkormányzataival történő társulási tagság bővülése miatt. 

- Család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási feladatainak ellátása során a korábban 
feladatellátási-szerződéssel ellátott Zalaszentgyörgy Közös Önkormányzati Hivatal, 
társulási tagsággá való kiterjesztése miatt. 

„„„„„„./2017. (Xll.07.) Határozati javaslat 
Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadja a 
társulási megállapodás módosítását, egyben a társulási tagok Zalaszentgyörgy, Zalaboldogfa, 
Kávás Községi Önkormányzatokkal 2018. január 1-jei hatállyal történő bővítését. 
Felelős: Könyves Gábor elnöke 
Határidő: 2017.12.31. 

Cím: 8946 Tófej, Rákóczi u.2. 
Telefon: 0630/7197249, 0620/2887911 E-mail: tamasztofej2014@gmail.com 



1AUARlf'oioKl~T· 
A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Alapító Okiratának elfogadása. 
Az Alapító Okirat az előterjesztés mellékletét képezi. 

„.„.„„„.12017. (Xll.07.) Határozati javaslat 
Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási 
Intézmény Alapító Okiratát elfogadja. 
Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető 
Határidő: 2017.12.31. 

A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadása. 
Az SZMSZ az előterjesztés mellékletét képezi. 

„„„„„„.12017. (Xll.07.) Határozati javaslat 
Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási 
Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát elfogadja. 
Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető 
Határidő: 2017.12.31. 

A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program elfogadása. 
A szakmai program az előterjesztés mellékletét képezi. 

„„„„„„.12017. (Xll.07.) Határozati javaslat 
Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási 
Intézmény Szakmai Programját elfogadja. 
Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető 
Határidő: 2017.12.31. 

l:f~1~~N.~;./: .. 
A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Házirendjének elfogadása. 
A házirend az előterjesztés mellékletét képezi. 

... „„„„..12017. {X//.07.)Határozati javaslat 
Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Támasz Alapszolgáltatási 
Intézmény Házirendjét elfogadja. 

Felelős: Aranyosiné Kulman Anikó intézményvezető 
Határidő: 2017.12.31. 

Cím: 8946 Tófej, Rákóczi u.2. 
Telefon: 0630/7197249, 0620/2887911 E-mail: tamasztofej2014@gmail.com 



„„„„„„.12017.fXll.07.J Határozati javaslat 
A Társulás felkéri a társulás elnökét, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás 
törzskönyvezési folyamatához szükséges dokumentumokat továbbítsa az engedélyező felé, 
továbbá felkéri a társulás képviselőjét, hogy a jogerőre való emelkedés jogának lemondásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: 
Határidő: 

Könyves Gábor -társulás elnöke 
2017.12.31. 

„„„„„„.12017.(Xll.07.) Határozati javaslat 
A Társulás felkéri az intézményvezetőt, hogy a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működési 
engedélyezési folyamatához szükséges dokumentumokat továbbítsa a működéi engedélyező 
felé, továbbá felkéri a társulás képviselőjét, hogy a jogerőre való emelkedés jogának lemondásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: 
Határidő: 

Aranyosiné Kulman Anikó· Intézményvezető 
2017.12.31. 

Kelt: Söjtör, 2017. december 07. 

Cím: 8946 Tófej, Rákóczi u.2. 

Könyves Gábor sk. 
elnök 

Telefon: 0630/7197249, 0620/2887911 E-mail: tamasztofej2014@gmail.com 



Tófej Község Önkormányzatának 13/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete a 

Településkép védelméről 

Tófej Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján, a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításárról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 

rendeli el: 

/. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja és a településkép-védelem eszközei 

1. § 

E rendelet célja Tófej község településképének a helyi közösség bevonásával történő formálása, iránymutatás nyújtá
sa szabályozó és ösztönző rendszer megállapításával olyan módon, hogy a település meglévő jellegzetes, értékes, 
illetve hagyományt őrző építészeti arculata és szerkezete - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembe
vételével -, valamint természeti értékei hosszú távon megőrizhetőek legyenek. 

2.§ 

Fogalom meghatározások: 
1. Utcaképet meghatározó építési tevékenység: közterületről látható, legalább a közterület felőli homlokzatot 

érintő építési tevékenység. 
2. Utcaképet meghatározó építmény: a telek utcai határvonalától mért 20 méteren belül lévő építmény vagy 

építményrész. 
3. Tájképet meghatározó építési tevékenység: a település kül- és belterületén a település meglévő összképét, 

sziluettjét megváltoztató építési tevékenység. 
4. Tájképet meghatározó építmény: a település kül- és belterületén a település meglévő összképét, sziluettjét 

alkotó építmény. 
5. Információs célú szerkezet: olyan szerkezet, mely a helyi közügyekkel, értékvédelemmel, kulturális esemé

nyekkel kapcsolatos információk vagy útbaigazítás közzétételére szolgál. 
6. Eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot vagy az a későbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor 

védendő értékként határoztak meg. 

II. FEJEZET 

A HELYI VÉDELEM 

2. A helyi építészeti és természeti örökség területi és egyedi védelme, illetve a védelem megszün
tetése 

3.§ 

(1) Az e rendelet 1. mellékletében felsorolt - helyi értékleltáron alapuló - vagy lehatárolt egyedi vagy területi helyi épí
tészeti vagy természeti örökségi elemek védetté nyilvánítása (a továbbiakban: helyi védelem) e rendelet kihirde
tésével történik. A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, a mindenkor itt élő emberek 
munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és természeti érték 
védelme. 

(2) E rendelet megalkotását követően képviselő-testületi döntés alapján változtatható a helyi védetté nyilvánított (to
vábbiakban: helyi védett) értékek köre 

(3) Építészeti vagy természeti érték helyi védelem alá helyezését vagy a helyi védelem megszüntetését bármelyik 
lakos, civil és gazdálkodó szervezet kezdeményezheti, továbbá hivatalból is megindítható. 

(4) A kezdeményezés képviselő-testületi döntésre történő előkészítésről a jegyző gondoskodik. 



!Feszületek, vallási szobrok 

Tófejen is jellemző az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején készített feszületek, amelyek a 

hagyományoknak igen beszédes tanúi, és sokszor ma is a helyben lakó családokhoz kötődnek és 

a hagyománytisztelet legfontosabb tárgyai. Anyagukat tekintve legjellemzőbb a kő, műkő, vagy fa. 

A keresztet oltalmazó vagy felajánló céllal állíttatta készíttetője, amelyek megtalálhatók úgy közte

rületen, mint a magánkertekben egyaránt. A keresztek egy részét magánszemély vagy család ál

líttatta, más esetekben azonban több személy vagy család, esetleg egy egész faluközösség fogott 

össze. 
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Emlékművek 

A település több pontján, de jellemzően a központi részen kaptak a helyet az emlékművek, melyek 

a hősi halottaknak és a kerámiaipar meghonosítójának állítanak emléket. Formájukat és anyagukat 

tekintve változó, nem egységes a kialakításuk. 

Kutak 

A vezetékes ivóvíz bevezetése előtt az emberek ásott kutakból nyerték az ivó- és használati vizet. 

A településen is megtalálható kutakat a talajvíz összegyűjtése és hasznosítása érdekében létesí

tették. Típusukat tekintve ásott kutak, hiszen kör vagy négyzetes gödröt kellett kiásni legalább 2-3 

méter mélységben ahhoz, hogy a talajvíz összegyűjtésére alkalmas legyen. A gödör falát téglával, 

vagy beton gyűrűvel bélelték, megakadályozva a föld beomlását. A víz kiemelése érdekében ké

szült a felépítmény, ami biztonsági célt is szolgált. Tófejen szép példányok maradtak ezekből az 

ásott kutakból. Megfigyelhető a Petőfi S. utcában a kutak közterületre történő kihelyezése. Több 

esetben a telek részeként kerítésen belülre kerültek. 
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Régészeti értékek 

Eddigi ismereteink szerint a településen 8 db nyilvántartott lelőhely található: 

1. Tófej-Hencsepuszta (KÖH 39612) 
(Őskor, telep) 

2. Tófej-Temető-dűlő (KÖH 39605) 
(Pontosan meg nem határozható korszak, telepjelenségek) 

3. Tófej-Durgóaljai-patak (KÖH 39608) 
(Újkőkor, késő-neolitikum, telep) 

4. Tófej-Durgóaljai-patak II. (KÖH 39610) 
(Őskor, telep) 

5. Tófej-Lejmer-mező 

(Rézkot~ Balaton-Lasinja kultúra, telep) 

6. Tófej-Téglagyár 
(Rézkor, Balaton-Lasinja kultúra, telep) 

7. Kenderesi-dűlő (90875) (forrás: archeodatabase.hnm.hu) 
(Középkor, kora újkor, Árpád ko1~ későközépkor) 
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8. Községi temető (44291) (forrás: archeodatabase.hnm.hu) 
(Közéspkor, Á1pád-kor) 

3.2. Táji és természeti értékek 

Ökológiai folyosó a Görbeföldi-pa

tak és környezete, a Berekaljai 

dűlő, valamint a Válicka-patak és 

környezete. A Görbeföldi patakot a 

település teljes hosszában erdők 

kísérik. Az erdők kezelt, azaz em

beri beavatkozásokkal rendszere

sen érintett erdőterületek. Jelentős 

részük hazai őshonos fafajokból 

áll. Az erdők részben a Nyugat

délnyugat dunántúli bükkösök és 

gyertyános tölgyesek közé sorol

hatók. A patakot kísérő higrofil er

dők az égerligetek közé tartoznak. 

Ez a völgy természetvédelmi 

szempontból az egyik legértéke

sebb terület a településen. 
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A Berekaljai-dűlő üde, természetközeli élőhelyek mozaikja. Megtalálható itt a nem zsombékoló ma

gassásrétek, dombvidéki mocsárrétek, patakparti magaskórósok, bokorfüzesek, fűzliget töredé

kek, ártéri félrudeális gyomnövényzet képviselői mozaikoló növénytársulások formájában. 

A Válicka-patakot részben erdők, részben szántók övezik. Ezek túlnyomórészt ültetett, középkorú 

mézgás éger főfafajú erdőállományok. 
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~------------------------------------------~ 

Településképi szempontból meghatározó, 

eltérő karakterű területek lehatárolása 
Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarak

ter bemutatása 

4.1. Karaktervizsgálat 

Tófejen hat különböző karakterrel jellemezhető terület határolható le: 

1. A község központi része TELEPÜLÉSKÖZPONT! karakterű. Az épületek nagy része igaz

gatási, köz- és egyéb szolgáltatást nyújtó. 

2. A Petőfi S. utcában az 1980-as években épült egy emeletes sorházas társasházak sora 

KISVÁROSIAS karaktert határoz meg. 

3. Az Ifjúság utca alagsor, földszint, plusz térdfallal megemelt tetőtér beépítéses lakóépülete

inek sora önállóan KERTVÁROSIS karaktert képeznek. 

4. A település többi része vegyes épületállományú, jellemzően falusias életvitelre berendez

kedett lakóépületekkel beépített, de egységes képet nem mutató FALUSIAS karakterű. 

5. Tófej jellemzően be nem épített külterületi részeit KÜLTERÜLETI karakterű területbe so

roltuk szintén egyedi, természetközeli jellemzői miatt. 

6. Az EGYEDI karakterű területbe az üzemek és a gáztároló speciális rendeltetésük és épít

ményeik miatt tartoznak. 
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EGYEDI KAH/l.KlERÜ lEROIET 

KISVIÍROSll\S KAR/l.KlEH!Í lERÜUC:T 

FAUJSlllS KAHll.KlEHÜ lEHÜIET 
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1. TELEPÜLÉSKÖZPONT! karakterű terület 

Tófejnek nincs igazán kialakult településközpontja, mégis le lehet határolni egy településközponti 

területet a Rákóczi F. és Muskátli utcák kereszteződésében és attól kissé északra, az önkormány

zat és közösségi ház épületéig, ugyanis itt találhatók a község és a szomszédos települések ellá

tását is biztosító alapfokú intézmények, kereskedelmi funkciók és szolgáltatások legnagyobb ré

sze. Az épületek vegyesek, az intézmények és a lakóépületek egymás mellett helyezkednek el. Az 

építési koruk is vegyes, az elmúlt száz esztendő építészeti stílusai mind megtalálhatók. Nagyság

rendjüket tekintve egyik épület sem magasabb földszint plusz tetőtér beépítésesnél. A közterületek 

rendezettek, gondozottak, az utcák szegélyezettek és parkoló felületek is találhatók. Egységes nö

vénytelepítés, parkosítás csak az önkormányzat előtt van. 
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2. KISVÁROSIAS karakterű terület 

A település Petőfi S. utcája az 1970-es 1980-as évek nagyobb községekre vidékünkön jellemző 

társasházi lakásépítési ,,trend" részese. Az épületek megjelenése annak az eredménye, hogy a 

körzetközpontnak nevezhető (vagy más néven körjegyzőség központ) településeket a vezetők ki 

akarták emelni a falusi „státuszból", s ennek demonstrálására a falusi élettől idegen társasházakat 

építtettek. A közterület széles, egyik oldalon esővíz elvezető nyílt árok és mindkét oldalt zöldsáv 

található. Egységes közterületi fásítás nem alakult ki, járda nincs kiépítve. Az épületállomány egy

séges képet mutat, bár többségüket felújították és kissé átalakították tulajdonosaik, így több eset

ben az eredeti homlokzatok átalakultak. A lakóházak sorház jellegét az összeépített garázsok ké

pezik. A lakások egy emelet magasak, utcával párhuzamos telepítésűek. 
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3. KERTVÁROSIAS karakterű terület 

Az 1970-es években növekvő lakónépesség számára új utca nyitása vált szükségessé. Ebben az 

időszakban már az egyéni ízlés is jobban tükröződik az épületeken. Az Ifjúság utca jellemzően 

földszint plusz tetőteres, utcára merőleges gerincű, utcára néző erkéllyel díszített lakóépületekkel 

beépített utca. Bár az épületek színezése nagyon különböző, erős homlokzatszíneket is találha

tunk, mégis az épületek magasságban, nagyságrendben, a tetőfedés színe, és a kerítések is össz

hangban készültek, így egységes képet alkotnak. A közterület széles, mindkét oldalon nyílt árokkal 

és széles zöldsávval rendelkezik. Közterületi fásítás nem jellemző, járda nincs. 
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4. FALUSIAS karakterű terület 

Tófej legnagyobb részben falusias lakóépületekkel és hozzá tartozó gazdasági épületekkel beépí

tett. Az épületállomány jellemzően földszintes, legfeljebb tetőtér beépítéses, egyszerű alaprajzú és 

tetőformájú. A XIX. század végétől, XX. század elejétől kezdődően épült házak közé beékelődnek 

az 1960-as, 1970-es évtizedekre jellemző úgynevezett kockaházak a maguk kocka „testre" helye

zett sátortető formájukkal, és kisebb arányban az 1980-as években divatba jött térdfallal megemelt 

tetőtér beépítéses lakóházak. Többségük szépen karbantartott, felújított, a vidékre jellemző hagyo

mányos formavilágot tükröz. 

A Bartók B. utcában találhatók a 2000-es években épült lakóépületek többsége. A közterületek 

szélessége megfelelő, zöldsáv és nyílt árok az utca mindkét oldalán megtalálható, egységes fásí

tás nem jellemző, járda csak a Rákóczi F. és a Kossuth L. utcában egy oldalon van kiépítve. 
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5. KÜLTERÜLETI karakterű terület 

A település külterületének tájhasználatát alapvetően a domborzat és talajviszonyok határozzák 

meg. Ezek alakították évszázadokon keresztül a külterület művelését. Tófej külterületeit a nagy 

kiterjedésű szántók, a vízparti területek menti nádasok és magassásosok, rétek valamint az erdő 

alkotják. 

6. EGYEDI karakterű terület 

A külterületen elszórtan és a belterület határán nem zavaró hatású üzemek működnek jellemzően 

a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan, továbbá helyi jellegzetesség a földgáztároló. Az 

épületek és műtárgyak az üzem jellegéből adódó formában készültek. 
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4.2. Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

A részletes karaktervizsgálatot követően a településképi szempontból meghatározó terület a 

település belterülete és Hencse-puszta. 

TÓFEJ 
KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE 

Jelmagyarázat: 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEM,ÍONTBÓL"i 
MEGHATÁROZÓ TERÜLET 
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Ajánlások 
A településkép minőségi formálására: építészeti útmutató 

Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg azokat az elveket, melyeket a településkép formálása érde

kében - a helyi közösség javaslatai alapján - javaslunk megfogadni. Fontosnak tartjuk, hogy lakó

környezetünk minél harmonikusabbá váljon azzal együtt, hogy helyi értékeinket megőrizzük és a 

lakóink egyedi ízlésüket is megmutathassák. 

Olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmé

nyek építését részesítjük előnyben, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a 

rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki. 

Községünk - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett - nem kívánja szigorúan 

lekorlátozni az épületek megjelenítését és telken belüli elhelyezését. 

Az egyes karakterekre önállóan nem teszünk ajánlásokat, inkább általánosságban fogalmazzuk 

meg a településképi irányelveket. Amennyiben valamelyik karakterre egyedi ajánlást szükséges 

tenni, úgy azt külön nevesítjük. 

5.1. Településszerkezet 

Településképi szempontból Tófej kialakult utca- és telekszerkezetének megváltoztatása nem indo

kolt. Új településszerkezeti elem megjelenése nem várható. 
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5.2. Épületek elhelyezése 

Az országos érvényű szabályoknál és a helyi építési szabályzatnál szigorúbb követelmények meg

állapítására nem törekszünk. Az épületeket az egyes telkeken érvényes építési helyen belül kell 

elhelyezni. Az épületek elhelyezése a már beépült utcákban lehetőleg illeszkedjen a meglévőkhöz, 

a szomszédos épületek közterület felőli homlokzati vonalához igazodóan. A meglévő épületek bő

vítésénél is a szomszédos épületek közterület felőli homlokzati vonalát kell figyelembe venni. 

5.3. Az épületek magassága 

Az elhelyezhető épületek beépítési magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg. 

Az egységes utcakép megőrzése érdekében törekedni kell a meglévő épületmagasságokhoz való 

illeszkedésre, egy emeletesnél magasabb épület építése - az üzemi épületek kivételével - nem 

javasolt, kiugróan magas épület építése nem ajánlott. Üzemi épületek magasságát az alkalmazott 

technológia határozza meg, erre vonatkozóan ajánlást nem kívánunk megfogalmazni. 
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5.4. A tető kialakítása 

A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez 

illeszkedve kell kialakítani, illetve megválasztani. Az épületek tömegéből adódó változatos tetőfor

mák, a hagyományokban gyökerező kontyolások alkalmazása ajánlott. 

A tetők kialakítása legyen egyszerű, az épületek az utcára merőleges és az utcával párhuzamos 

gerincű magastetővel egyaránt épülhetnek. A főépítmények tekintetében a magastetős kialakítás 

ajánlott, a lapostetős kialakítás csak melléképítmények esetén megengedett. A bonyolult, össze

tett, erősen tördelt tetőidom alkalmazása kerülendő, mert nem illeszkedne az egyszerű tetőformájú 

házakból álló utcaképbe. 

5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színek 

Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kiala

kítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény

együttes hatását keltsék. Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az adott épü

leten az anyaghasználat és a színezés harmonikus legyen. 
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Az épületek vakolt felületűek legyenek, természetes anyagú burkolat megengedett. A kő burkolat 

tájidegen, kerülendő. A helyi hagyományokat tükröző vagy azzal azonos értékes homlokzati vako

latmotívumok megjelenését támogatjuk a lakóházak utcai homlokzatán. A meglévő épületek hom

lokzatmotívumait a későbbi építési tevékenységek során figyelembe kell venni. 

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (piros, lila, kék, zöld) haszná

latát, helyette a környezethez igazodó színek (fehér, halvány, pasztell és természetközeli színek) 

alkalmazására kell törekedni. Fénylő, csillogó, rikító felületek alkalmazása nem megengedett. 

Az épületek anyaghasználatában az időjárással szembeni ellenállóságot javasoljuk figyelembe 

venni. Új épület építése, vagy meglévő épület átépítése, bővítése esetén az anyaghasználatnál 

törekedni kell az utcában jellemző anyagok, elsősorban a természetes anyagok használatára. 

Ugyanakkor az Llj, a mindenkori építészeti divatnak megfelelő anyaghasználat is lehetséges, ha az 

illeszkedik a meglévő környezethez. A tetőfedésnél a hullámpala, műanyag hullámlemez, palafe

dés és a nagy táblás fedések, valamint a bitumenes hullámlemez tetőfedésként nem alkalmazható. 

A tetőfedőanyag elsősorban natúr cserépfedés legyen. A tetőfedés színe tekintetében az élénk, 

rikító színek és csillogó vagy fénylő felületet eredményező anyagok használata kerülendő, a har

monikus megjelenés érdekében a natúr agyag, és az ehhez hasonló vörös árnyalatok, a szürke és 

a sötétbarna színek alkalmazását javasoljuk előtérbe helyezni. 
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A fenti ajánlások az EGYEDI karakterű területekre nem vonatkozik. Ott az üzemi jelleg miatt a 

technológiához szükséges építményeket helyezik el, amelyek egyedi megjelenésűek, ajánlásokat 

nem kívánunk rájuk megfogalmazni. 

5.6. Zöldfelületek kialakítása 

A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége 

és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó, de az értékes épí

tett elemek védelméhez azok környezetének megfelelő kialakítása is hozzátartozik. Egységes ut

cafásítás és zöldfelületi rendszer kialakítására kell törekedni. 

A település arculatának javítása érdekében az őshonos és kultúrfafajokból álló fasorok telepítését 

javasoljuk. Az egybelátható utcaszakaszokon törekedni kell az egységes utcakép kialakítására 

azonos növényfajok ültetésével. Olyan fákat javaslunk ültetni a közterületekre, melyeket nem kell 

csonkolni a közmű vezetékek védelme érdekében. 

Az utcafrontra telepített növényzet a közlekedést ne zavarja vagy akadályozza, gondozott, rende

zett képet alkossanak a növények. 

5.7. Kerítések kialakítása 

A kerítések jellemzően áttörtek legyenek. Az utcafronton végig tömör kerítés építése kerülendő, 

legalább a kapuk áttörtek legyenek vagy növényzettel takart legyen. Anyaghasználat tekintetében 

a hullám palát és a nagy táblás fémlemezt kerülni kell. A részben tömör kerítések fém kapukkal való 

kombinálása követendő. A kerítések anyag használatánál a természetes anyagok és a díszített fém 

használatára kell törekedni. Az új kerítések magassága ne haladja meg a meglévőket. A feltűnő, 

55 



rikító színekkel (piros, kék, sárga, stb) való festésük nem javasolt. Egyéb tekintetben, mint a kerítés 

mintázata, nem kívánjuk leszabályozni. 

5.8. Közterületek kialakítása 

A közterületek kialakítása és azok minősége jelentősen befolyásolja az egész falu arculatát. Java

solt az útburkolat folyamatos karbantartása és felújítása, lehetöség szerint útszegély kiépítése, 

valamint a vízelvezető árkok kiváltása csapadékcsatornára legalább a TELEPÜLÉSKÖZPONT! 

karakterű területen. A közterületre, út menti zöldsávba ültetett növények lehetőleg egy fajtából 

legyenek az egységes utcakép érdekében. 

A közterületeken elhelyezett építmények, utcabútorok, hirdető felületek természetes anyagokból 

készüljenek. A középületek, szobrok, emlékművek környezetében utcabútorok elhelyezése (pa

dok, világítótestek) valamint virágosítás ajánlott. 

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel 

javasoljuk megoldani. 
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5.9. Sajátos építmények 

Ahol a villamosenergia ellátás és hírközlési hálózat föld feletti vezetésű, új villamosenergia elosz

tási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, 

vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása 

esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. A TELEPÜLÉSKÖZ

PONT! karakterű területen törekedni kell a közmű vezetékek terepszint alá helyezésére. 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára alkalmas terület a belterületi határtól 

legalább 500 m-es távolság. Az új antennák elsősorban multifunkcionális kialakítással telepíthetők 

(pl.: vadles, kilátó, víztorony), de ha nincs meglévő alkalmas építmény, akkor önálló szerkezetre 

is. 

Egyéb műszaki berendezés (antenna, klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, stb.) az utcai 

homlokzaton nem helyezhető el. Szabadon álló, legfeljebb 6 m magas szélkerék és antenna tartó 

oszlop az előkertben nem helyezhető el. 

5.10. Reklámcélú, információs- és hirdető berendezések 

Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivé

telével - tilos. Reklám-, illetve hirdetőberendezés, felület közterületen, valamint közterületről látható 

magánterületen a településrész jellegzetes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatához illesz

kedő formai kialakítással, színhasználattal létesíthető. Magáncélú hirdető berendezés, cégtábla ne 

nyúljon a közterület fölé. 

Az üzletek funkcióját meghatározó feliratok, cégérek a homlokzatok, a közterületek karakteres ele

mei. Kialakításuknak tükröznie kell a szolgáltatás jellegét, alkalmazkodnia kell - színben és formá

ban - az épület megjelenéséhez és illeszkednie kell a környezethez. 
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J, k 
(épültek, építészeti részletek) 



Jó példák 
építészeti részletek 

Többféle megoldás is tekinthető jó példának. Végig járva a település területét megállapítható, hogy 

az épületállomány korszakokhoz köthető stílusjegyeket mutat föl, éppen ezért a jó példáknál több

fajta épület is képviselteti magát. 

Jó példává válhat egy épület építészeti értéke, arányhelyes tömege, minőségi anyaghasználata, kör

nyezetéhez való alkalmazkodása, visszafogott színhasználata, gazdag növényi háttere okán, továbbá 

utcai homlokzat kialakítása, arányos homlokzat, oldalfalak és tető színe, nyílászárók formája, nagysága 

miatt. 

Harmonikus és esztétikus megjelenés, halvány természetközeli színek, természetes vagy természetes 

hatású anyagok használata, igényes térburkolat, terepadottságokhoz illeszkedés. 
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• Harmonikus megjelenés 

• Hagyományőrző formák és 

színek 

• Rendezett, parkosított udvar 

• Eredeti épületjellemzők meg

tartása felújítást követően 

• Hagyományos tömegarány 

megőrzése 

• Ízléses homlokzatkialakítás 

és színezés 
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• Hagyományos épületforma 

megőrzése 

• Antenna és közmű szerelvé

nyek nem az utcai homlokza

ton kaptak helyet 

• Hagyományos épületforma 

és vakolatmotívumok megőr

zése vagy helyreállítása 

• Kellemes homlokzatszínek 

• Hagyományos tömegformá

lás és arányok 

• Világos oldalfal szín 

• Piros cserépfedés 
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• Parkosított udvar 

• Virágokkal díszített homlok

zat 

• Harmonikus színhasználat 
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• Hagyományos formajegyek 

• Kellemes színek használata 

• Egymással harmonizáló épü

let és kerítés 

• Rendezett, parkosított kert 

• Hagyományos tömegarány 

• Natúr színek és anyagok 

• Halvány homlokzati színek 

• Piros cserépfedés 

• Harmonikus épület és kerítés 

• Eredeti épületarányok és 

homlokzati jellemzők megőr

zése 

• Járda mentén virágok 
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Néhány jó példa a meglévő falusi lakóépületek korhű felújítására, valamint modern falusi lakóépü

letekre, így téve teljessé az elképzeléseink bemutatását, az építkezők inspirálását. (forrás: internet) 
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k 
(sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések) 



Térburkolat alkalmazása, szépen parkosított, rendezett közterület, egységes anyaghasználat, íz

léses cégér, cégfelirat. 
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Melléklet az 5. Napirendi ponthoz 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIIL tv. 51. § (3) bekezdése 
alapján Tófej község környezeti állapotáról az alábbi tájékoztatást adom: 

1.) Településünk Magyarországon, Zala megyében, Zalaegerszegtől 22 km távolságra, 
Zalaegerszeg városkörnyék közigazgatási területén a Válicka völgye és a Göcsej határát 
jelentő Berek patak közötti dimbes-dombos részen található. A lakosság száma 700 és 710 fő 
között ingadozik, elöregedése jellemző. 

Itt üzemel és termel az Európában is ismert ZALAKERÁMIA ZR T egyik burkolólapokat 
előállító gyáregysége A község munkaképes lakosságának 40 %-a itt dolgozik. A település 
határában található a 300 millió m3 gáz besajtolását biztosító földalatti gáztároló. A 
telepeken folyó tevékenység szigorú környezetvédelmi ellenőrzés alatt áll, így az 
mindennapos veszélyt a települési környezetre nem jelent. Ezen tevékenységek miatt a falu 
katasztrófavédelmi besorolása I. kategóriába tartozik. Ezért évente katasztrófavédelmi 
gyakorlatokat tartunk a lakosság és az érintett cégek bevonásával közösen. Több 
vállalkozás folytat mezőgazdasági tevékenységet, ezen kívül faipari és szolgáltatói 
kisvállalkozások működnek. 

1990 óta szép eredményeket értünk el az infrastruktúra fejlesztés területén. Vezetékes ivóvíz 
szolgáltatás van, szennyvízelvezetés és tisztítás történik. Csillagpontos kábel TV hálózatot 
építettünk ki, jelenleg 29 csatorna fogható. A TV hálózat a különböző műholdas 

rendszereken is eljut a lakossághoz. ADSL és analóg telefonvonalak korlátlanul elérhetők. A 
vezetékes földgáz az egész faluban kiépítésre került. Utjaink szilárdburkolatúak. A 
Zalaegerszeg - Rédics vasútvonal bekapcsolja a falut az országos vasúti vérkeringésbe. 

A Bak - Páka közúton, amely keresztülszeli a települést jelentős mértékű a kamionforgalom, 
amely zajártalmat, egyben levegőszennyezést okoz kezelhető mértékben. 

A község területén szilárd hulladéklerakó nem üzemel, a korábban használt hulladéklerakó 
rekultivációja 2009. év folyamán megtörtént, így ezen szennyező forrás is megszűnt. 
A településen átfolyó patakok vízminősége megfelelő, szennyezés nem történt a vizekben. 
A településen a közművesített szennyvízelvezetés megoldott. A községben nem folyik olyan 
ipari tevékenység, amely a talaj, víz vagy a levegő szennyeződését okozná. 

2.) A településen a közvilágítás megoldott, világításkorszerűsítés megtörtént, időszakonként 
kisebb műszaki hibák előfordulnak, azok időben történő javítása azonban megoldott. 
A községben három élelmiszerbolt működik, amely a lakossági igényeket kielégíti. A 
település járművével megoldott a település távolabbi részeiről a lakosság szállítása 
vásárlási igényük kielégítése érdekében. 
A településen 2 vendég látóipari egység működik, kielégítve a lakosság ilyen irányú 
szükségleteit. Már van dohányboltunk is. 
A községben engedélyezett a különböző tárgyú alkalmi árusítások, amely a lakosság 
különböző irányú szükséglete kielégítését segíti. 



3.) A községben a háziorvosi alapellátás megoldott, a lakosság gyógyszerellátási igényét a 
fiókgyógyszertár valamint a házi segítségnyújtás segít kielégíteni. 
A szakorvosi ellátás igénybevételét a település járművével a házi gondozói szolgálat segíti. 
A községben a védőnői ellátás megfelelő szinten működik. 
A hétvégi és éjszakai ügyelet biztosított. 
Egyes szűrővizsgálatok (pl. hallásvizsgálat) helyben történő elvégzése segíti a lakosság 
egészségi állapotának megőrzését. 
Házi segítségnyújtás, illetve az étkeztetés biztosítása, a nappali ellátás az idősebb 
korosztálynak nyújt jelentős segítséget. 

4.) A községben az önkormányzati utak száma a településszerkezet miatt jelentős, ugyanakkor 
az utak, járdák állapota nem kielégítő, egyes helyeken annak szükségessége ellenére nem 
épült járda a település szerkezet miatt. 
Évenkénti gyakorisággal a rossz időjárás az utak nem megfelelő állapota miatt további 
állapotromlást okoz, próbálja az önkormányzat orvosolni, illetve kisebb, műszaki állapotot 
javító munkálatokat végez. 

5.) Tófejen 50 férőhelyes óvodánk és 8 osztályos általános iskolánk helyben biztosítja a 
gyerekek ellátását és alapfokú képzését. Az iskola mellett rendelkezünk műfüves pályával 
Sportolási lehetőségeket biztosítunk szépen karbantartott sportcentrumunkban, ahol füves 
focipálya, aszfalt borítású kosárlabda és teniszpálya valamint ikerpályás tekecsamok áll az 
érdeklődők rendelkezésére. Az általános iskolát 2013. január l-től a KLIK tartja fenn. Az 
intézmény működtetése továbbra is vállalta a helyi önkormányzat. 

A községben 2006-ban KÖZÖSSÉGI HÁZ készült, melyben megfelelő színvonalú és 
ellátottságú könyvtár működik, teleház került kialakításra, illetve rendezvényterem található. 
A Ház 1 fő közalkalmazottal működik. Az épület helyet biztosít a civil és egyéb 
szervezeteknek is. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége is ebben az 
épületben lelt otthonra. 

A községben működő civil szervezetek helyi közösségi programok szervezésében 
közreműködnek. 

A sportkör működése a helyi fiatalság sportigényét elégíti ki. Labdarúgó szakosztály és 
birkózó szakosztály is működik. 

6.) A Baki Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji kirendeltsége a faluban működik, így 
helyi szinten az alapfokú igazgatási szolgáltatást és ügyintézés megoldott. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 

Tófej, 2017. december 6. 

J.A ___ ~J 
Hur~áth Zoltán 

polgármester 



Melléklet a 6. napirendi ponthoz 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tófej Községi Önkormányzat 2017. évi helyi adóztatási tevékenység alakulásáról, az 
adótartozások behajtásáról, ill. elévülés miatti törléséről az alábbiakban számolok be. 

Az adózók száma 2017-ben: 
építményadó: 4 adótárgy 
helyi iparűzési adó: 46 adótárgy 
gépjárműadó: 350 adótárgy 

2017. évi kivetések/ Ft 

Építményadó 33.011.829 
Gépjárműadó 4.961.409 
Bírsá2, pótlék 
Helyi iparűzési adó 82.790.550 
Összesen: 120.763.788 

Összes adóbevétel: 

2017. évben 112.124.269,- Ft (2017. november 30-ig) 

Teljesítés/Ft 
(2017.11.30-ig) 
33.011.829 
4.733.883 
307.066 
76.887.680 
114.940.458 

Azért van a különbség az összes teljesítés 121.961.878 Ft és a 112.124.269 Ft között, mert a 
gépjárműadó összes bevételének 60%-át az állami költségvetésbe kell átutalnunk minden 
hónapban, és 40% marad a helyi önkormányzatnál. Idén az eddigi önkormányzati gépjárműadó 
bevétel 11.30-ig 1.917.694,- Ft volt. 

Fizetési könnyítések 
Az Art. 133-134/ A. §-a rendelkezik a fizetési halasztás, részletfizetés valamint adómérséklés 
szabályairól. 
A gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak 
bírság és pótlék hátralék esetén. 
A jogszabály magánszemélyek vonatkozásában engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a 
vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van. Az 
adó elengedésére csak indokolt esetben kerül sor környezettanulmány lefolytatása mellett. 
Fizetési könnyítésre irányuló kérelmet gépjárműadó tartozás miatt Tófejen idén nem nyújtottak 
be. Általánosságban elmondható, hogy azok, akik nem fizetnek, már több éve tartoznak, van aki 
évek óta nem fizetett be a gépjárműadó számlájára. 

A részletfizetés és a felszólítások miatt a bevételek nemcsak a két befizetési határidőben (március 
15. és szeptember 15.) érkeznek be. Ezek folyamatosan könyvelésre kerülnek. Sok esetben 
előfordul, hogy az adózó rossz számlára utal. Pl. késedelmi pótlék számlára fizeti be a 
gépjárműadó fizetései kötelezettségét. Ez esetben mindig a bankon keresztül át kell vezetni a 
másik adószámlára, és az ÖNKADÓ programban is helyesbíteni kell a számlák között, hogy 
meglegyen az egyensúly. 

2017. évben Tófejen iparűzési adó-, gépjárműadó- és pótléktartozás ügyében az érintett 
adózókat felszólítottuk a fizetési kötelezettségeik teljesítésére. A felszólítások hatására 



néhányan eleget tettek fizetési kötelezettségüknek, de még így is sokan vannak, akik 
tartoznak. 
Gépjárműadó számlán lévő kintlévőség 2017.11.21-én 2.254.017,- Ft 
Késedelmi pótlék számlán 347.047,- Ft 
Iparűzési adó számlán 324.470,- Ft 
Mindösszesen: 2.925.534,- Ft 

A kintlévőségek behajtására az Art. és a Vht. által biztosított végrehajtási cselekményeket 
alkalmazzuk. 
Behajtási cselekmények közül elsősorban a munkabérből letiltást, inkasszót kezdeményezünk, 
ezek vannak most folyamatban. Amennyiben az illetőnek nincs munkahelye, akkor a gépjármű 
forgalomból való kivonását fogjuk kezdeményezni. Ha ezek közül a behajtási lehetőségek közül 
egyik sem adott, pl. nincs sem munkahelye az illetőnek, és gépjármű sincs már a nevén, akkor a 
NA V-ot fogjuk megkeresni, hogy ők próbálják meg behajtani a kintlévőségeket. 

Elévülés 

Mivel a korábbi években nem igazán hozott eredményt az önkormányzat behajtási 
tevékenysége, sok tétel az elévülés szakaszába lépett. 

Az elévülést az Art. 164. §-a szabályozza. 
„ 164. § (6) Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától 
számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, 
az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az elévült tételekről nyilvántartó listát kell készítenünk, 
mely adózónként és egyenként jelöli az elévült tételeket. Az elévült tételeket egyenként felül 
fogjuk vizsgálni minden évben. 
Az elévülési határidőn belül természetesen a kintlévőségek behajtására a végrehajtási 
cselekményeket megtesszük pl. bér- nyugdíj letiltás, gépjármű forgalomból történő kivonás stb. 
Amennyiben ezek a behajtási cselekmények elévülési időn belül nem vezetnek eredményre, a 
jogszabály értelmében intézkedünk ez elévülés miatti törlésről. 

Elévülés miatt a gépjárműadón 20.310,- Ft, késedelmi pótlékon 48.878,- Ft tartozás (összesen 
69.188,- Ft) miatti törlésről kell gondoskodni. Ez 38 adózót érint 41 tétel esetében. Ezek már 4 
éven túli tartozások. 

Helyi adóhatósági tevékenységhez kapcsolódik a különböző társszervek (legtöbb esetben 
rendőrség) megkeresése alapján adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtási cselekménye 
is. Ezekben az esetekben az OEP-től kérjük le az érintett fél biztosítotti adatait. Amennyiben 
munkahellyel rendelkezik, a jövedelméből le tudjuk tiltani a behajtásra kért összeget, amely lehet 
100%-ban utalandó, de előfordul, hogy az önkormányzatnál maradhat az összeg 40%-a. Ezen 
felül sikeres behajtások esetében 5000,- Ft végrehajtási költségátalány is felszámításra kerül a 
kirótt összeg mellé. Ez az önkormányzat bevétele. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. 

Kelt: Tófej, 2017. december 14. 
Pappné Varga Angéla 

aljegyző 



Melléklet a 7. Napirendi ponthoz 



amely létrejött 

egyrészről 

ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

TÓFEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzat székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi utca 15 

Törzsszám: 432371 

Adószám: 15432371-220 

Képviseli: HORVÁTH ZOLTÁN 
polgármester, 

és a BAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
képviseletében: 

CSÁSZÁR LÁSZLÓ 
jegyző 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a Magyar Államkincstár 

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4. 

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 329970 

Adószám: 15329970-2-41 

Képviseli: Prof. Dr. Mészáros József elnök, 

(a továbbiakban: Szolgáltató) 

- a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél - között az alábbi napon, helyen és 
tartalommal (a továbbiakban: Szerződés). 

I. Előzmények 

1. A helyi önkormányzati rendszer - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálybalépésével, illetve az 
egyes államigazgatílsi hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök járási hivatalokba 
történö telepítésével - megújításra került. Az elektronikus közigazgatás 
kiterjesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt a 
helyi önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási 
munka informatikai szolgáltatásokkal történő támogatása. 
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2. A helyi önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a 
költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az 
állam ASP (Application Service Provider, magyarul távoli alkalmazásszolgáltatás) 
szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást a helyi 
önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási 
adatok összegyűjtését és elemezhetőségét. 

3. Az önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a 
belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását 
korszerű informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az 
állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e
ügyintézési szolgáltatások igénybevételére. 

4. Az Mötv. 114. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - egyes kötelező 

feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok 
feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli 
alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs 
rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). 

5. Az Önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, 
üzemeltetési és rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 25712016. (VIII.31.) Korm. Rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a 
Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat Szerződést köt a Szolgáltatóval. 

II. A Szerződés tárgya 

1. A Szerződés tárgya: Az Önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozása és a Szolgáltató által az e Szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása 

1. az Önkormányzat és hivatala, 
2. az Önkormányzat valamennyi önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező 

intézménye, 
3. valamint - a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően - mindazon 

egyéb felek részére (pl. helyi nemzetiségi önkormányzat / társulás), akiknek 
külön megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással 
összefüggő feladatait. 

2. Az ASP rendszer az alábbi elemekből áll: 
a) szakrendszerek, 
b) keretrendszer, 
c) támogató rendszerek, és 
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház. 

3. Az önkormányzati ASP rendszer az alábbi szakrendszeri portfóliót biztosítja: 
a) iratkezelő rendszer, 
b) önkormányzati települési portál rendszer, 
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, 
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d) gazdálkodási rendszer, 
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 
f) önkormányzati adó rendszer, 
g) ipar- és kereskedelmi rendszer, 
h) hagyatéki leltár rendszer. 

4. Az Önkormányzatnak a csatlakozással összefüggő fő feladatait a szerződés mellékletét 
képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) II. pontja tartalmazza. 

5. Az Önkormányzat legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó 
felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz 
szükséges, a Rendelet 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést, 
valamint vállalja a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítését. 

6. Az egyes szakrendszerek szolgáltatás-katalógusát az ÁSZF VII. pontja tartalmazza. 

7. A csatlakozás érdekében a Szolgáltató által készített és az Önkormányzat által a 
csatlakozás során kitöltendő szolgáltatásigénylő adatlapot jelen szerződés 2.1. számú 
melléklete tartalmazza. 

8 Az Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. A 3. pont f), 
pontja szerinti szakrendszer csak rendszercsatlakozással érhető el. 

9. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Rendelet 12. §-ában meghatározott ütemezés 
szerint veszi igénybe a jelen szerződés II.3. pontjában felsorolt szakrendszeri 
szolgáltatásokat. 

10. Az Önkormányzat köteles a csatlakozási folyamat adminisztrációja során a Szolgáltató 
által a hivatalos szolgáltatási honlapján közzétett nyomtatványmintákat használni. 

11. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés 2.1. számú 
mellékletét képező szolgáltatásigénylő lapon megjelölt szakrendszereket veszi igénybe az ott 
megjelölt módon, a Felek által közösen egyeztetett időpontban, legkésőbb a Rendeletben 
megjelölt határidőig. 

12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 2.6 számú mellékletben 
felsorolt intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladat ellátásához is igénybe veszi a 
szo 1 gál tatást. 

III. Adatkezelés 

1. E Szerződés alapján az Önkormányzat, mint adatkezelő, megbízza Szolgáltatót az 
önkormányzati ASP szakrendszereiben tárolt adatainak feldolgozásával, kizárólag az 
e Szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben. E Szerződés az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
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CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § ( 4) bekezdése szerinti 
adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek is minősül. 

2. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért valamint az ASP 
rendszer szak.rendszereiben tárolt adatok tartalmáért az Önkormányzat felel. 

3. A Szolgáltató a megbízás teljesítése kapcsán az önkormányzati adattárház 
kivételével adatkezelésre vonatkozó döntést nem hozhat. Az adatokat kizárólag az 
Önkormányzat rendelkezései szerint dolgozhatja fel. A Szolgáltató az adatokat saját 
céljára nem rögzítheti, nem tárolhatja. 

4. A Szolgáltató a rendelkezésére álló mindenkori informatikai infrastruktúra 
biztonsági szintjén gondoskodik a megbízás teljesítésével kapcsolatos adatok 
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják az adatok védelmét, 
megakadályozzák azok megváltoztatását, továbbítását, törlését, megsemmisítését, 
véletlen megsemmisülését, sérülését, jogosulatlan hozzáférését és nyilvánosságra 
hozatalát. 

5. Amennyiben az Infotv. alapján az érintett tájékoztatást kért az ASP 
szak.rendszereiben tárolt személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben 
az Önkormányzat mint adatkezelő köteles megadni. 

6. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ASP rendszer 
üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához, valamint adatfeldolgozási 
tevékenységéhez - az Önkormányzat előzetes értesítése mellett - további 
adatfeldolgozót, közreműködőt (alvállalkozó, teljesítési segéd) vegyen igénybe, 
akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény adótitokra vonatkozó rendelkezéseit betartja, valamint az általa a 
szerződés teljesítésébe esetlegesen bevont további közreműködő (alvállalkozó, 
teljesítési segéd) személyekkel a szerződés teljesítése során betartatja. 

8. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve az általa 
igénybe vett további adatfeldolgozó, közreműködő az általa végzett hibaelhárítás 
kapcsán a szak.rendszerek adataiba betekinthessen, az adatvédelemre és az adótitokra 
vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett. 

9. A Felek vállalják, hogy együttműködésük során a tudomásukra jutott információkat -
ellenkező értelmű megállapodás hiányában - nyilvánosságra nem hozhatják, 
harmadik személy részére nem adhatják át. A titoktartási kötelezettség megszűnik 
és/vagy nem vonatkozik azokra az infonnációkra, melyek köztudomásúak, kivéve, 
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ha a Felek mulasztása miatt kerülnek nyilvánosságra, valamint amelyek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy bírói, illetve hatósági határozat írja elő. 

10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles titoktartási nyilatkozatot minden 
munkavállalójával valamint az általa igénybe vett további adatfeldolgozóval, 
közreműködővel a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg aláíratni, és az 
aláírt példányokat a titoktartási kötelezettség megszűnéséig megőrizni. 

11. Önkormányzat felhatalmazást ad arra, hogy Szolgáltató, mint adatfeldolgozó egyéb 
állami nyilvántartások ASP szolgáltatásba épített adatkapcsolatainak kialakításáról, 
valamint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások integrálásáról 
egyeztetéseket kezdeményezzen a felelős működtető szervezetekkel. 

IV. A Szerződés hatálya 

1. A Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba. 
2. A Szerződést a Felek határozatlan időre kötik. 

V. Felek jogállása és jogviszonyuk 

1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen 
együttműködnek jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, 
a másik Fél szerződésszerű teljesítése érdekében úgy járnak el, ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható. 

2. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltakon kívül saját érdekkörükben nem áll 
fenn olyan - jogszabályon, továbbá szerződésen, hatósági határozaton vagy egyoldalú 
jognyilatkozaton alapuló - kötelezettség, más jogi helyzet, amely kizárná, vagy külön 
feltételhez kötné e Szerződés megkötését, érvényes létrejöttét, hatályosulását. 

3. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tájékoztatják, értesítik egymást, illetve egyeztetnek minden olyan esemény tekintetében, 
amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet. 

VI. Felek jogai és kötelezettségei 

1. A Rendelet 7. § (2) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat vállalja, hogy 
a) legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tmió felkészülési idő 
alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a 
Rendelet 2. melléklete szerinti minimumkövetelményeknek való megfolelést, 

b) a Szolgáltató közreműködésével gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében 
a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó 
adatállomány migrálásáról. 
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2. A Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat 
szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát 
technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a 
törvényben, valamint a Rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé. 

3. Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakat egymással szoros és 
folyamatos együttműködésben megvalósítják, ezáltal végrehajtják az Önkormányzat 
csatlakoztatását, illetve csatlakozását az ASP rendszerhez. Szolgáltató vállalja az ASP 
rendszer e Szerződés mellékletei szerinti szolgáltatási körben és szolgáltatási szinteken 
való biztosítását az Önkormányzat számára. 

4. Az Önkormányzat köteles biztosítani munkavállalóinak részvételét a Szolgáltató által 
szervezett felhasználói felkészítéseken, oktatásokon. 

VII. A költségek viselése 

1. A Szolgáltató az ASP rendszer e Szerződés szerinti szolgáltatásait, valamint a 
szolgáltatások igénybevételét bemutató tananyagot, konzultációs lehetőséget térítésmentesen 
biztosítja az Önkormányzat részére. 

2. A szolgáltatás igénybevételének Önkormányzat oldalán felmerülő személyi és tárgyi 
feltételeit az Önkormányzat biztosítja. 

VIII. Információk bizalmas kezelése 

1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot, 
információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik. 

2. Az Önkormányzatnak a csatlakozásban közreműködő munkatársait e tevékenység 
ellátása tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 
csatlakozásban résztvevő köztisztviselőivel, alkalmazottjaival, munkatársaival, partnereivel, 
a jelen szerződés 2.2. számú mellékletét képező Felhasználói titoktartási nyilatkozatot 
aláíratja és az abban foglaltakat betartatja. 

IX. A Szerződés módosítása 

1. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével 
történhet. 

2. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított 
változatot hivatalos szolgáltatási honlapján az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett 
közzétenni, legalább 15 nappal a hatálybalépést megelőzően. 

3. Felek udutuibun bekövetkezett változások, így különösen n név, székhely, képviselő 
neve, stb„ nem teszik szükségessé a Szerződés módosítását, annak nem minősülnek, 

ugyanakkor a Felek az adatok változásáról egymást haladéktalanul értesítik. 
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4. Amennyiben az Önkormányzat az ASP rendszer szolgáltatás-portfóliójából további, 
nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerhez csatlakozik, vagy az általa igénybevett, de 
nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerből kilép, ahhoz szükséges jelen Szerződést a 
Feleknek módosítani, kiegészíteni. 

X. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

1. Felek rögzítik, hogy felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért 
és teljes körűségéért, így felelősek minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból 
ered, hogy feladataikat nekik felróhatóan hiányosan, késedelmesen vagy nem 
teljesítik. 

2. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
szabályainak megfelelően felelősséggel tartoznak a szerződésszegő magatmiásuk 
következtében a másik Félnek okozott káré1i. 

XI. Vis maior 

1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után 
bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak 
előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására 
sem. 

2. A Vis maior tényét az arra hivatkozónak kell igazolnia. 

3. Vis maior bekövetkezése esetén a vis maior tényéről, okáról, te1jedelméről, 

jellemzőiről a Szerződés teljesítésére való hatásáról, változásáról, megszűnéséről az érintett 
Félnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a másik Felet. 

4. Az a Fél, aki a vis maior tényről a másik Felet haladéktalanul nem értesíti, 
felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 

5. A Szerződésben foglalt határidők a Vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

XII. A Szerződés megszűnése 

1. Tekintettel arra, hogy a Felek a Rendelet alapján kötik meg a Szerződést, a 
Szolgáltatót sem a rendes felmondás, sem az azonnali hatályú felmondás joga nem 
illeti meg, kizárólag új szolgáltató kijelölését kezdeményezheti. 

2. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt új szolgáltató kijelölésére kerül sor, a 
Szolgáltató a feladatok új szolgáltató által történő átvételéig biztosítja a szolgáltatások 
folyamatos ellátását. 
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3. Az Önkormányzat abban az esetben jogosult a szerződést írásban, rendes 
felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondani, amennyiben a jogszabály 
a feladatra más szolgáltatót jelöl ki. 

XIII. Vitás ügyek intézése 

1. Felek törekszenek arra, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük 
felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen 
tárgyalás útján rendezzék. 

2. Amennyiben Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 15 napon belül 
nem tudják a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kialakult szerződéses vitát 
békés úton megoldani, úgy jogosultak jogvitájukat bíróság előtt érvényesíteni. 

3. Nem köti a Feleket a 15 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres 
kimenetelét kétségessé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a békés úton való megoldás kivitelezhetetlen. 

XIV. Az alkalmazandó jog 

A Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak, így különösen a Ptk„ 
valamint a Szerződés tárgyához kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

XV. Kapcsolattartás, tájékoztatás 

A Szerződés vonatkozásában a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. Az Önkormányzat 
kapcsolattartói adatlap és Önkormányzati informatikai felelős adatlap jelen Szerződés 2.3. és 
2.4. számú mellékletét képezi. Szolgáltató részéről a kapcsolattartás az ÁSZF VI. pontjában 
foglaltaknak megfelelően történik. 

XVI. Egyéb rendelkezések 

1. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné 
válása a teljes Szerződés érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak abban, 
hogy az érvénytelen rendelkezést - a hatályos jogszabályok keretei között - olyan 
érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt 
célt a legjobban szolgálja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés valamely 
rendelkezésének érvénytelensége nem okozhatja egyik Félnek sem a Szerződés 

teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmét. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgállaló Zrt. (továbbiakban 
NISZ Zrt.), mint központi szolgáltató a 4. melléklet szerinti üzemeltetési 
tájékoztatóban foglaltakat a Rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti, a közigazgatási 
informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel 
megkötött központi szolgáltatási megállapodás keretében szolgáltatja. 
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3. A Felek rögzítik, hogy munkavállaló alatt jelen Szerződés alkalmazásában valamennyi 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy értendő. 

XVII. A Szerződés integritása 

Az alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. számú melléklet: Általános szerződési feltételek 
2. számú melléklet: Adatlapok 

2.1. számú melléklet: Szolgáltatás igénylő adatlap 
2.2. számú melléklet: Felhasználói titoktmiási nyilatkozat 
2.3. számú melléklet: Önkormányzati kapcsolattartói adatlap 
2.4. számú melléklet: Önkormányzati informatikai felelős adatlap 
2.5. számú melléklet: jegyzői nyilatkozat 
2.6. számú melléklet: Intézményi adatlap 

3. számú melléklet: Informatikai minimum feltételek 
4. számú melléklet: NISZ Zrt. üzemeltetői tájékoztató 
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ZÁRADÉK 

Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes és tényleges szerződéses szándékukat és akaratukat, 
valamint teljes megállapodásukat tartalmazza, a Szerződést az arra jogosultak, így a 
feltüntetett időpontban általuk kijelölt képviselőik által az alábbiak szerint írják alá. 

A Szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből három példány a Szolgáltatót, két 
példány az Önkormányzatot illeti. 

Felek a Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
teljes akarategységben írták alá. 

Budapest, 2017. 

Magyar Államkincstár képviseletében: 

Prof. Dr. Mészáros József 
elnök nevében és megbízásából 

megyei igazgató 
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Önkormányzat képviseletében: 

HORVÁTH ZOLTÁN 
polgármester 

CSÁSZÁR LÁSZLÓ 
jegyző 

pénzügyi ellenjegyzés: 
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 
Pénzügyi ellenjegyző: 

PAPPNÉ VARUAANUÉLA 
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(5) A helyi védelembe vétel a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kére
lemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt emlék beazonosítására és értékességre vonatkozó adatokat, külö
nösképpen: 

a) helyét (helyrajzi szám, cím vagy földrajzi koordinátái vagy mindkettő), 
b) megnevezését, 
c) rövid leírását, 
d) a kezdeményezés indokolását, 
e) színes fényképét (minden lényeges oldalról) és 
f) javaslatot a megőrzésre, helyreállításra, vagy az eredeti állapotra történő alakításra. 

(6) Helyi védettség megszüntetése a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. 
A kérelemnek tartalmaznia kell a védettség megszüntetésére javasolt érték beazonosíthatóságára és a meg
szüntetés indokoltságára vonatkozó alábbi adatokat: 
a) nyilvántartási számát, 
b) helyét (helyrajzi szám, cím vagy földrajzi koordinátái vagy mindkettő), 
c) megnevezését, 
d) a védettség megszüntetésének indokait és 
e) színes fényképet (minden lényeges oldalról). 

(7) A helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védettség megszüntetése iránti eljárás megindításáról a tárgyi érték 
tulajdonosát, a tulajdonosi jogok gyakorlóját, és a kezdeményezőt írásban értesíteni kell. Az értesítésről a 
jegyző gondoskodik. 

(8) A tulajdonos az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül véleményt nyilváníthat. 

4.§ 

A helyi védettség fokozatai: 
a) homlokzat részleges védelme 
b) utcai homlokzat védelme 
c) utcai és udvari homlokzat védelme 
d) teljes homlokzati védelem 
e) épülettagoltság védelme 
f) épületszerkezetek védelme 
g) teljes védelem 

5.§ 

(1) A helyi védett értékekről nyilvántartást kell vezetni, amit a jelen rendelet 1. melléklete tartalmaz. A nyilvántar
tásnak legalább a magasabb szintű jogszabály által meghatározott adatokat kell, hogy tartalmazza. 

(2) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) A helyi védett értéket és annak megközelítését - annak értékeit megóvó módon - információs célú szerkezet

tel kell jelölni. A tulajdonos a szerkezet elhelyezését tűrni köteles. 

6.§ 

(1) A helyi védett épített értékkel kapcsolatosan a beruházni jogosult köteles a beruházás során a meglévő állapotot 
megőrizni vagy az eredeti állapotot visszaállítani és megőrzésével kapcsolatos, a (2) bekezdésben található köte
lezettségeknek eleget tenni. 

(2) A helyi védett értékre vonatkozó építési tevékenység megkezdése előtt a kialakítandó állapot településképi köve
telményel<nel< való megfelelését tolopülóskópvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében kell megha
tározni. 

7.§ 

(1) A helyi védett érték jó karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelessége. A helyi védett érték hasz
nálata és fenntartása során biztosítani kell az érték megőrzését, a használat azt nem veszélyeztetheti. 

(L) Helyi védett érték teljes bontása csak a védelem megszüntetését követően vagy baleset- és életveszélyes állapot 
bekövetkezte miatt lehetséges. 

(3) Tilos a védett érték károsítása, tilos minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes, vagy részleges meg
semmisülését, karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai, szerkezeti ér
tékcsökkenését eredményezi. 



8.§ 

(1) A 7. § (1) bekezdésben jelzett munkálatok költségei a tulajdonost vagy használót terhelik. 

Ill. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

3. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján településképi 
szempontból meghatározó területek 

9.§ 

A településképi szempontból meghatározó terület a település belterülete, térképi lehatárolását e rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

IV.· FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉP/KÖVETELMÉNYEK 

4. Általános követelmények 

10.§ 

(1) Az építmények felületképzése során tilos a rikító, harsány színt és csillogó vagy fénylő felületet eredményező 
anyagok alkalmazása. 

(2) Hullámpala, műanyag hullámlemez, palafedés és a nagy táblás fedések, valamint bitumenes hullámlemez tetőfe
désként nem alkalmazható. 

S. Helyi védett egyedi értékre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

11.§ 

(1) A helyi védett építményt vagy annak az 1. mellékletben megállapított részletét kötelező megőrizni vagy szükség 
szerint helyreállítani. 

(2) Védett épület utcai homlokzatán garázskapu, redőnytok, egyéb műszaki berendezés, plakát, reklám nem helyez
hető el. 

(3) Helyi védett építményt kizárólag úgy lehet bővíteni, hogy a védelem tárgya megőrződjön, utcaképi szerepe ne 
változzon. A bővítmény formaképzése, homlokzata, anyaghasználata harmonikusan illeszkedjen a védett épít
ményrészhez. 

(4) Helyi védett épület külső hőszigetelési munkái csak abban az esetben végezhetők, ha a védelem tárgyával azo
nos megjelenés biztosított lesz, az épület arányai és részletei nem változnak meg. 

(5) Helyi védett köztéri szobor, emlék, képzőművészeti alkotás, utcabútor környezetét parkosítani kell. Burkolatként 
csak térkő vagy kavics használható. 

6. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi és egyedi építészeti követel
mények 

12.§ 

(1) Az új főépítményt a telken a szoms7édos épületek közterület felőli homlokzati vonalához igazodóan kell elhe
lyezni. A meglévő épületek bővítésénél is a szomszédos épületek közterület felőli homlokzati vonalát kell figye
lembe venni. 

(2) A kedvező utcakép megtartása és kialakítása érdekében a meglévő és új építmények legmagasabb pontja nem 
haladhatja meg - a helyi építési szabályzatban megállapított beépítési magasság betartása mellett - az építési 
tevékenység végzése szerinti utcában már meglévő legmagasabb építmény legmagasabb pontját. 



(3) Az utcai kerítés jellemzően áttört felületű legyen, magassága nem haladhatja meg a 2,0 métert, és nem lehet 
hullámpalából vagy nagytáblás fémlemezből. 

(4) Magánszemélyek településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció nélkül nem végezhetnek közterületi 
növénytelepítést. 

(5) Bonyolult, összetett, erősen tördelt tetőidom nem alakítható ki, lapostető csak melléképítmény esetében megen
gedett. 

(6) Egyéb műszaki berendezés (antenna, klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, stb.) az utcai homlokzaton 
nem helyezhető el. Szabadon álló, legfeljebb 6 m magas szélkerék és antennatartó oszlop az előkertben nem he
lyezhető el. 

(7) Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel kell megoldani. 
(8) Az egységes utcakép érdekében az utcákat egységes növényzettel kell telepíteni. 
(9) A telken a zöldfelület kialakítása során a 3. mellékletben található szabályok betartásával lehet növényeket tele

píteni. A kerülendő, inváziós növényfajok jegyzéke a 4. mellékletben található. 

7. Az egyes sajátos építményekre, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó követelmények 

13.§ 

(1) Új vezeték nélküli elektronikus hírközlési és műsorszóró létesítményt és műtárgyat csak a lakott terület határától 
legalább 500 m távolságban lehet elhelyezni, elsősorban multifunkcionális kialakítással (pl.: vadles, kilátó, mező
gazdasági technológiai építmény, víztorony, stb.). Önálló szerkezettel is telepíthető kivételes esetben, amennyi
ben nem áll rendelkezésre erre alkalmas meglévő építmény. 

(2) Új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetéket és a vezetékes hírközlési hálózatot a meglévő oszlopsorra 
vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az épí
tendő vezetékes hálózatot terepszint alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

8. Reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi követelmények 

14.§ 

(1) 2 m2-t meghaladó felületű reklám vagy plakát a településen - támogatás tényét ismertető kötelező tábla kivételé
vel - nem telepíthető. 

(2) Plakát és reklám kizárólag az önkormányzat által telepített - utasváró kivételével - utcabútoron helyezhető el és 
világító vagy megvilágított nem lehet. 

(3) Építményen, kerítésen az adott épületben működő szervezettel, céggel, tevékenységgel, szolgáltatással kapcso
latban cégtábla, cégér, címtábla, saját vállalkozást vagy üzletszerű tevékenységet népszerűsítő tábla vagy felirat 
helyezhető el. Ezek mérete összesen 2 m2 -nél nem lehet nagyobb. 

(4) Saját vállalkozást vagy üzletszerű tevékenységet népszerűsítő tábla vagy felület karbantartásáról annak tulajdo
nosa köteles gondoskodni. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, és azt felszólításra sem teljesíti, úgy 
a polgármester településképi kötelezést bocsát ki. 

(5) Az utcabútorokat egységes anyag és színhasználattal kell kialakítani. 
(6) A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések el

helyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó, magasabb szintű jogszabályban rögzített országos 
rendelkezésektől az alábbi estekben és időtartamra el lehet térni: 

a) építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára, valamint 
b) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges rek

lám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét 
időszakra, 

c) a nyilvánosság biztosítására szolgáló önkormányzati információs felület időkorlát nélkül megengedett. 

V. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 

9. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 



f) a helyi védett érték megőrzése biztosított marad. 
(5) Az eljárás lefolytatásának igazolását postai úton kell közölni a kérelmezővel, az átvétel igazolásával. A hatósági 

döntés mellékletét képezi az eljárásra benyújtott tervdokumentáció egy, a polgármester által záradékolt példánya. 
(6) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó döntés megőrzéséről - az iratkezelési szabályoknak 

megfelelően - a polgármester gondoskodik. 
(7) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység előírásoknak megfe

lelő végzését. 
(8) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó döntés 6 hónapig érvényes. 

11. Településképi kötelezés, településképi bírság 

17.§ 

(1) A magasabb szintű jogszabályok keretei között településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni: 
a) utcaképet vagy tájképet rontó építmény, 
b) településképi követelmények megsértése, 
c) helyi védett érték rendeltetésének nem megfelelő használatából adódó károsodása, 
d) településképi bejelentési eljárás vagy a konzultáció elmulasztása, 
e) a településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenységtől eltérő végrehajtása, vagy 
f) a konzultáción az emlékeztetőben rögzített településkép-védelmével kapcsolatos megállapodások be nem 

tartása esetén. 
(2) Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból. 
(3) A bejelentés írásban történhet a polgármesternek címezve, papíron vagy elektronikus levélben. 
(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását, 
b) a bejelenteni kívánt szabálysértés helyét, rövid leírását, 
c) fényképet. 

(5) A polgármester határidő kitűzésével felhívja az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező tevékenység 
elvégzésére és annak végre nem hajtása esetén a várható jogkövetkezményekre, különös tekintettel a település
kép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11.§ (2) bekezdés szerinti településképi bírság (továbbiakban: bírság) 
összegének meghatározására. 

(6) A kötelezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel lehet 
élni. 

(7) A bírság legkisebb összege 10.000 Ft, melyet visszaigazolható módon írásban kell közölni. 
(8) A bírság megfizetése csak közvetlenül az önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befize

téssel történhet. 
(9) A bírság határidőig meg nem fizetése esetén az önkormányzat a bírságot adók módjára hajtja be. 

12. Támogatási és ösztönző rendszer 

18.§ 

(1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi ösztönzési rendszert alkalmazhatja: 
a) adókedvezmény biztosítása; 
b) anyagi támogatás nyújtása; 
c) egyéb támogatási formák igénybevétele (pl. belépőjegyet ad valamely önkormányzati létesítmény

be/eseményre); 
d) arculati verseny meghirdetése/lebonyolítása a településképi követelményeket teljesítő épületek tulajdo

nosai számára; 
e) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák fejezetébe az érintett épü

let/épületrész beemelése. 
(2) Az ösztönzési rendszer pontos feltételeiről, nagyságáról - a pénzügyi lehetőségek függvényében - a mindenkori 

költségvetési rendeletben dönt a Képviselő-testület. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



15.§ 

(1) A településképi követelményekről való településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (a továbbiak
ban: konzultáció) igénybe vétele a településen kötelező, amennyiben az építési tevékenység településképi 
szempontból meghatározó területen helyezkedik el és utcaképet vagy tájképet meghatározó építmény építési te
vékenységére vagy növény telepítésére irányul. 

(2) A konzultáción a helyi építési szabályzatot is vizsgálni kell, a településképi arculati kézikönyv iránymutatásként 
használható fel. 

(3) A konzultáció lefolytatható írásban és személyesen. 
a) Írásban történő szakmai konzultáció esetén a polgármester az írásban rögzített javaslatait és nyilatkozatait a 

kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megküldi kérelmező részére, amelynek melléklete a benyúj
tott tervdokumentáció. 

b) Személyesen történő konzultáció esetén a polgármester emlékeztetőben rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, 
melyet a konzultáció időpontjától számított 8 napon belül megküld kérelmező részére, amelynek melléklete 
a benyújtott tervdokumentáció. 

(4) A konzultációt a polgármester fogadóórájának idején, de legalább az építési vagy növény telepítési tevékenység 
megkezdése előtt 15 nappal kell kezdeményeznie az építtetőnek vagy az általa megbízott tervezőnek az önkor
mányzat hivatalos helyiségében. 

(5) A közterületi növénytelepítés esetében a konzultáción mérlegelni kell a telepítés helyét, az utca összképét, a köz
lekedés biztonságát, a közművek helyét, a fenntartási, esztétikai és ökológiai szempontokat. 

(6) A konzultáción a jelen rendeletben rögzített településképi követelményekről kell egyeztetést folytatni. A konzultá
ciót egyezséggel kell lezárni. 

(7) Konzultáció ugyanazon építési vagy növénytelepítési tevékenységgel kapcsolatban több alkalommal is tartható. 
Megismételt konzultáción rögzíteni kell az előző konzultáció(ko)n rögzített, továbbra is érvényben lévő megálla
podásokat. 

(8) A konzultációról készült emlékeztetőt a polgármester állítja össze, amit a tulajdonos, az építtető vagy az általa 
megbízott tervező ellenjegyezhet. 

(9) A konzultáción írásban rögzített megállapodások betartása kötelező. Attól eltérni csak újabb konzultáció kereté
ben lehet. 

(10)A kiadott emlékeztető 1 évig történő megőrzéséről a polgármester gondoskodik. 

10. Településképi bejelentési eljárás 

16.§ 

( 1) A polgármester - a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi bejelentési eljárást folytat le ut
caképet vagy tájképet meghatározó építményen történő építési vagy rendeltetésmódosítási tevékenységek ese
tében, ha a tevékenység eredményeként: 

a) az építmény településképi szempontból meghatározó területen belül utcaképet vagy tájképet meghatározó 
homlokzata megváltozik, 

b) a helyi védett érték védettséget jelentő jellege megváltozik; 
c) a meglévő de módosított építmény anyaga, legmagasabb pontja megváltozik, 
d) utcai kerítés létesül vagy megváltozik, 
e) utcai homlokzatot érintően energiatermelő, épületgépészeti, közmű- vagy közműpótló berendezés jelenik 

meg, 
f) meglévőnél nagyobb ügyfél- vagy gépkocsi forgalom keletkezik, 
továbbá reklám és reklámhordozó elhelyezése esetén. 

(2) Az eljárás lefolytatására vonatkozó eljárás kérelmét a tevékenység végzésére jogosult papír alapon vagy elektro
nikusan nyújtja be a polgármesternek 2 példányban legalább a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal. 

(3) Amennyiben a benyújtott kérelem a külön jogszabály szerinti tartalomnak nem felel meg teljes körűen, a polgár
mester 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. 

(4) A polgármester az eljárás keretében a következő szempontokat vizsgálja: 
a) helyi építési szabályzat előírásainak való megfelelés, 
b) e rendeletben megállapított településképi követelmények, 
c) a megvalósuló építmény utcaképbe vagy tájképbe illeszthetősége, 
d) a szomszédok érdekei nem sérülhetnek, 
e) a közterület funkcionálisan és esztétikailag nem romolhat, és 



13. Záró rendelkezések 

19.§ 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 4/2006. (Ill. 28.) önk. rendelet következő részei: 

a) 2. § (2) bekezdése, 
b) 5. § (2) i) pontja, és (9) bekezdése, 
e) 6. § (2) g) pontja és 8) bekezdése, 
d) 7. § (9) bekezdésének utolsó és utolsó előtti pontjai, 
e) 8. § (10) bekezdése, 
f) 10. § (4) h) pontja, és (12) bekezdése, 
g) 16. § (11) pontja, 
h) 19. § (12) bekezdés e) pontjából a következő részek: 

„de megjelenítésében a vidékre jellemző megoldással készüljön. Ennek megfelelően: 

a tetőfedés anyaga agyag- vagy betoncserép, cserepeslemez (pl.: Lindab), a tető hajlásszöge 35-45° 
közötti legyen, 

a homlokzatok vakolt felületképzéssel vagy fa (deszka-) burkolattal készüljenek," 
i) 31. §, 
j) 32. § (1) és (2) bekezdései, 
k) 1. sz. függelék. 

~~ 
polgárme~~~~á~ 

rendelet kihirdetve. Cs~ 
jegyző 

--

n\v \ 
C~zár László 

jegyző 

* 



1. melléklet a 12/2017. {XII.28.)önk. rendelethez 

A helyi védelem alatt álló építészeti és természeti örökség jegyzéke 

nyilvántar-
címe megnevezés leírás, jellemzők 

védelem védettséggel össze-
tási szám kiterjedése függő kötelezések 

Az 1933-ban épült két 

1/2017. 
Rákóczi F. u. 5. Római katolikus tornyú római katolikus 

Teljes 
Állagmegóvás, korhű 

25 hrsz templom templomot Séllyei Teréz felújítása 
alapította. 



2. melléklet a 12/2017. {XII.28.)önk. rendelethez 

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

TÓFEJ 
KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETE 

; 

\\;·-\-* ; 

/ 

Jelmagyarázat: >< ""'~ 
f, 

// 
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLET 



3. melléklet a 12/2017. (XII.28.) önk. rendelethez 

NÖVÉNYTELEPÍTÉSI SZABÁLYOK 

A telepítési távolságokra vonatkozó szabályok 

A legkisebb ültetési (telepítési) távolságok az ingatlan határától: 

(1) A belterületen: 
a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) ese

tében 2,00 méter, 
b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 2,50 méter, 
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor 

{élősövény) esetében 4,00 méter, 
d) 5 méternél magasabbra növő minden növény 7,00 méter; kivéve diófa, ami 8,00 méter. 

(2) Közterület határától szőlőt, gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot legalább 1 ,50 méter távolság
ra, 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 5,00 méter távolságra kell ültetni (telepí
teni). 



4. melléklet a 12/2017. (XII.28.) önk. rendelethez 

KERÜLENDŐ, INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK JEGYZÉKE 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

A rendelet-tervezet címe: 

Tófej Község Önkormányzatának 13/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete 
a 

Településkép védelméről 

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs 

Költségvetési hatása: 

Környezeti, egészségi következményei: Szebb lesz a környezetünk 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Van 

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: jogszabály írja elő 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, 
bírósági eljárás„ 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: hivatal pénzügyi apparátusa 

- szervezeti: hivatal 

-- tárgyi: információkommunikációs eszközök 
rendelkezésre állása 



Indokolás 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ alapján 

A rendelet-tervezet címe: 

Tófej Község Önkormányzatának 13/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelete a 
Településkép védelméről 

Az egyes fejezetek tartalmazzák: 

/. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

//. FEJEZET 

A HELYI VÉDELEM 

/II. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

IV. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPIKŐVETELMÉNYEK 

V. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉS/ ESZKÖZÖK 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



Melléklet a 4. Napirendi ponthoz 





Tartalomjegyzék 

1 . Bevezetés 
2. Tófej bemutatása 

2.1. Történet, szerkezeti fejlődés 
2.2. Általános településkép, településkarakter 

3. Örökségünk 
3.1. Építészeti és régészeti értékek 
3.2. Táji és természeti értékek 

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek 

4.1. Karaktervizsgálat 
1. Településközponti karakterű terület 
2. Kisvárosias karakterű terület 
3. Kertvárosias karakterű terület 
4. Falusias karakterű terület 
5. Külterületi karakterű terület 
6. Egyedi karakterű terület 

4.2. Településképi szempontból meghatározó terület 
5. Ajánlások 

5.1. Településszerkezet 
5.2. Épületek elhelyezése 
5.3. Épületek magassága 
5.4. Tető kialakítása 
5.5. Homlokzatképzés, anyaghasználat, színek 
5.6. Zöldfelületek kialakítása 
5.7. Kerítések kialakítása 
5.8. Közterületek kialakítása 
5.9. Sajátos építmények 
5.10. Reklámcélú-, információs- és hirdető berendezések 

6. Jó példák - Épületek, építészeti részletek 
7. Jó példák - Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb müszaki berendezések 
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Bevezetés, köszöntő 

„ Tófej- szántói<, erdői<, kerámia Zala szívében." 

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a 

települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés 

és a közösség kultúrájának. Egy település jellegét a természet és az ember által alkotott elemek 

l1atározzák meg. Minden település más és más, egyedi, sajátos arculatú. Minden település rendel

kezik olyan sajátos, csak az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során 

örökölt elemek, és amelyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. Az értékek és 

az egyedi arculat megőrzése a mindenkori stílus befogadásával a települések számára fontos fel

adat. 

Tófej meghatározó szerepet tölt be a környék jelentős foglalkoztatójaként. A településre jellemző 

az alacsony intenzitású beépítés, a népi építészeti emlékek megőrzése, a hagyományok tisztelete 

és az egyedi szolid ízlést tükröző építészeti jegyek alkalmazása 

A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a 

helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és termé

szeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített kör

nyezet alakításával kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakemberek

nek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok útvesz

tője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mu

tatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Bemutatja Tófej meglévő épített 
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és természeti értékeit, településképi karakterét, építészeti hagyományait, majd javaslatot tesz a 

településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, 

építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, 

homlokzati kialakítására, a közterületek és a zöldfelületek kialakításának módjára. 

Fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de emellett a jövő alakítására és az egyéni igé

nyek megjelenésére is nyitottak vagyunk. 

Horváth Zoltán 
polgármester 
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A település bemutatása 
általános településkép, településkarakter 

Tófej egy természetes környezetbe ágyazott, hagyományőrző falusias jellemzőkkel bíró, jelentős 

munkaerőt foglalkoztató község a Göcsej tájegység határán. A településszövetből csak a templom 

tornya és a csempegyártó üzem irodaépülete emelkedik ki. 
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2.1. Tófej története 

„A község első írásos emléke az 1260-as évekből való. A helyiek szerint a község melletti rét egy

kor egy nagy tó volt, innen kapta a falu a nevét. A név eleje a „tó" szavunk, gyakori névelem volt 

régi nyelvünkben. A másik tag Jő" szava a valaminek a kezdete, eleje étte/emben használatos. A 

régi falu a kereszti dűlőben, a temető mellett volt. Ezt a templommal együtt a török elpusztította, a 

megmaradt lakosok a mai falu helyére húzódtak. A török hadak pusztításának vált áldozatává a 

község temploma, mely a török alóli felszabadulás után torony és tetőzet nélkül maradt. 

Tófej község ősi nemesi település, 1307-ben a levéltári adatok szerint Thofeau. A későbbi okiratok 

eltérő írásmódot jegyeznek: például 1467-ből Eghazasthefeu et Kysthofew, 1513-ban Thoffey, 

majd a században Nemesthoffew és Eghazas Thofew létezik. Az „Egyházas" elnevezés arra utal, 

hogy temploma volt a községben. Határában Hencse, Kisfalud, Szompács dűlőnevek e/pusztult 

középkori településekre utalnak. Az 1700-as években konszolidálódott a falu. Nőtt a lakosság lét

száma, nőtt a megművelt terület nagysága, a tenyésztett állatok száma. A feljegyzésekből tudjuk, 

hogy 1728-ban már itt lakott a környék ,,ludi magister"-e, vagyis a tanítója. A XVIII. század első 

felében a község újra katolikus. 1830-ban a szombathelyi püspökség látogatása szerint Tófej Za

latárnok leányegy/?áza. 1930-as években új templom épült, a lelkészség Tófej-Lórántházán szé

kelt. Tófej területét a XVI. század utolsó harmadáig a Hassaghi család bittokolta. Ez időtől kezdve 

1945-ig sOrűn cserélődött a feljegyzett bittokosok névsora. 

1935-ben a lakosság száma 859 fő volt. Egy katolikus népiskolája és egy téglagyára volt. 1948-

ban az addig egy tantermes iskolát 8 tantermessé szervezték át. Az iskolakörzetesítés révén 

(1967-68.) ide kerültek a szomszéd kisközségek, Pusztaederics és Baktottös felső tagozatos diák

jai is. 
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1945-ben felosztották a nagyobb bittokokat, majd 1959-ben Termelőszövetkezetet szerveztek. Ezt 

hamarosan egyesítették a hencsepusztai és a lórántházi TSZ-szel. A tófeji szövetkezetbe a pusz

taedericsi Hegyalja 1968-ban, a baktüttösi Gyöngyvirág 1969-ban olvadt be. A közeli olajipar lehe

tővé tette, hogy a vezetékes gáz már 1951-től eljusson a lakossághoz. A villany minden lakásba 

azonban csak 1964-ben jutott el." (forrás: Tófej örökségvédelmi hatástanulmánya) 

A templom (1953.) és egy 1895. kőrOI épOlt zsúpos, csonkakontyos, deszkaoromzatú, tőmésfalú, már ké

ményes ház az Ady utcában (1960.) 

Kilátás a Tófej-hegy szőlőhegyről (1960.) és egy zsúptetős, csonkakontyos, fűrészelt oromdíszű, l<é

ményesre alakított boronaház a szoba alatt pincével a Hunyadi utcában (1964.) 

(forrás: muzaum.arcanum.lw) 
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A település szerkezeti fejlődése 

Az 1. katonai felmérési térkép tarn'.1sága szerint „ Tófő" község egyutcás kis község volt. Az utca a 

mai Kossuth L. utcának feleltethető meg. Az épületek az utca két oldalán, leszórtan helyezkedtek 

el, a kápolna körül. A falu északi határától szinte sugár irányban ágaznak el a szomszédos falvakba 

vezető utak. A földfelszín dombos - völgyes. A magasabb terepfelszín erdővel borított, a patakvöl

gyek mocsaras területek voltak. KCJlönálló lakott rész volt észak felé a mai Lórántháza, (név nélklJI 

ábrázolja a térkép) és „Mittí", azaz a mai Hencsepuszta. 

/. Katonai felmérési térkép (1763-1787) (forrás: mapire. eu) 

Az 1800-as évek első felében készlJlt II. katonai felmérési térkép tanúsága szerint „ Tofej" község 

népessége, és ezáltal az épületállománya növekedett. Ebben az időben a községet a mai Hunyadi 

János, Ady Endre és Kossuth Lajos utcák éplJletállományai alkották. „Puszta Hencse" és 
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„Lorantháza M. H." teljesen különálló települések voltak. A domboldalak felé folytatódott az épüle

tek elhelyezése. A Berek patakba torkolló vízfolyással párhuzamosan megépült a mai Rákóczi F. 

utca, ami a XIX-XX. század folyamán épült be. A vízfolyás menti terület még mindig vizenyős rétek, 

a dombtetők erdővel benőttek. A közlekedési hálózat megváltozott, közvetlen összeköttetés 

„ Tűttös"-sel, „Söjtör"-rel, ,,Puszta Vá/icka"-val és „Puszta Hencse"-vel ill. „Kisfaludi M.H. "-val látható. 

II. Katonai felmérési térkép (1806-1869) (forrás: mapire.eu) 
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A két térkép készítése között eltelt közel 70 évben a település további növekedést élt át a Rákóczi 

F. utca irányába. Új szerkezeti elemként megjelent a vasútvonal, amin „ Tófej" vasúti megállóhelyet 

kapott. „Lórántháza"-n felépült a templom. A külterület használata változatlanul erdő, szántó és rét. 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) (forrás: mapire.eu) 

Az évszázadok során kialakult közlekedési rendszer, a község domborzati és vízrajzi adottságai, 

kedvezőtlen szerkezetet eredményezett. A vasút, valamint a vasút mentén lévő alacsony, vizenyős 

terület a községet - észak-nyugati és dél-keleti részre - kettévágja. A két településrészt a 7543 sz. 

közút köti össze. A község legtöbb közintézménye, oktatási és vendéglátó épületei itt, a csomópont 
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közelében épültek. Tófej község mai szerkezetének egyik legmeghatározóbb tényezője a Zalake

rámia Rt. csempegyártó üzeme. A helyi nyersanyagra települt üzem a lakóterületek közé ékelődött. 

Újabb szerkezeti bővülést a Kossuth Lajos utcából nyíló Bartók Béla, valamint a Hencsepusztára 

vezető útról leágazó Ifjúság utca kialakítása jelentett az utóbbi évtizedekben. A település bővítése 

a domborzati és vízrajzi viszonyok miatt korlátozott. 

(forrás: Google Earth) 
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2.2. Általános településkép, településkarakter 

Tófej kisebb központi szerepet tölt be leginkább munkalehetőségeinek köszönhetően szűk környe

zetében, de alapfokl'.1 intézményei és szolgáltatásai is stabil hátteret adnak a népesség megtartá

sának. Község jellege ugyan megvan, de épületei, elsősorban lakóházai jóval vegyesebb képet 

mutatnak a környező kisfalvaknál kertvárosias, sőt helyenként kisvárosias jellegükkel. Utcaszerke

zete inkább nőtt, a domborzati viszonyokhoz igazodó, kanyargós. Az épületállomány nem haladja 

meg az egy emeletesnél magasabbat, az utcaképek vegyes képet alkotnak, a különböző korok 

stílusirányzatai, formajegyei egymás mellett helyezkednek el. A településszövetet megtöri a fűrész

és a csempegyártó üzem telephelye. A belterület jellemzően lakó- és intézményi épületek együtte

séből áll vallási és gazdasági tevékenységi épületekkel, közparkokkal, sportpályával és köztéri al

kotásokkal színesítve. A vasút és a mellette haladó Tómelléki-patak két részre szeli a települést. 

Beépített területei az utak mentén sávszerűen alakultak ki, egy különálló településrész, azaz major 



található a külterületen, Hencse puszta. A külterület művelése a talajadottságoknak és a dombor

zati viszonyoknak megfelelően leginkább erdő- és mezőgazdasági jellegű. 

A község utcahálózata organi

kus, kanyarokkal tarkított, az If

júság és a Bartók B. utcák kivé

telével nőtt vonalvezetésű. Az 

utak szélességét tekintve vál

tozó, de megfelelő szélességű. 

A járda a főbb utcák mentén 

egy oldalon kiépített. A közút 

menti zöldsáv elegendő széles 

fásításra. 

Tófej szerkezetét meghatá

rozza a vasútvonal is, mely 

szinte kettévágja a települést. 

Vasútállomással rendelkezik. 

Tófej gazdasági életét megha

tározza a csempegyártó üzem, 

mely a nyersanyagra települve 

a falu lakóterületébe ékelődik. 
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Több vállalkozás folytat mező

gazdasági tevékenységet, ezen 

kívül faipari és szolgáltatói kis

vállalkozások működnek. 

Még egy jelentős üzem műkö

dik Tófejen, de ez már a külte

rületen. Az ország egyik legna

gyobb földgáz tárolója, mely 

Pusztaederics területére is át

terjed. 

Tófejen közös önkormányzati 

hivatal és több alapfokú intézd 

mény működik. A társtelepülé

sek közösen üzemeltetik az 50 

férőhelyes napközi otthonos 

óvodát, és a 8 osztályos általá

nos iskolát. Köztemető 1 db mű

ködik a községben, és ezen kí

vül további 2 db kegyeleti park 

található. 
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A településen élénk sportélet 

folyik, a megyében is kivételes 

felszereltségű és lehetőségű 

sportcentrumban, ahol füves és 

műfüves focipálya, aszfaltborí

tású kosárlabda-, kézilabda- és 

teniszpálya, valamint ikerpályás 

tekecsarnok áll az érdeklődők 

rendelkezésére. 

Egy jelentős kereskedelmi 

épület található a községben, s 

mellette több kisebb üzlet mű

ködik. A épületek homlokzatáról 

a kereskedelmi funkció egyér

telműen leolvasható. 



Tófej belterületének legna

gyobb részére a falusias be

építés és telekhasználat jel

lemző. Az utcaképet alkotó fő 

funkciójú épületek lakóépüle

tek. Jellemzően földszintesek, 

egyszerű tömegűek és tetőfor

májúak. A gazdálkodáshoz 

szükséges nyári konyha, pajták, 

ólak, istállók a lakóépület mö

gött sorakoznak. 

Az épületállomány közel 100 

évet ölel át, magukon hordozva 

az építésük idején „divatos" for

majegyeket, de nagyságrendi

leg harmóniában vannak egy

mással. 
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A lakóépületek nagyrészt föld

szintesek, esetleg tetőtér beépíté

sesek. Az utóbbi évszázad építé

szeti jellemzői nyomon követhetők 

a település egészén. A század

előn épült földszintes, többnyire T 

alaprajzú épületek elszórtan talál

hatók. A Rákóczi F. utcában a falu 

közepe felé haladva egyre több 

sátortetős kockaházat láthatunk. 

Ezek az 1960-70-es éveket idézik. 

Az utóbbi évtizedekben nyitott Ifjú

ság utca képe az 1980-as évekre 

jellemző tetőtér-beépítéses háza

kat vonultatja fel. A legutóbb kiépí

tett és még jelenleg is beépítés 

alatt álló Bartók Béla utca lakóhá

zai a 2000-es évek elejének építé

szeti jegyeit hordozzák: a stílus 

visszatért a földszintes családi 

ház hagyományához, és az épüle

tek egyedi formavilága felüdülést 

jelent az eddigi sablonosnak 

mondható épületekkel szemben. 
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A Petőfi S. utcába a falusi jel

legtől eltérően egy emeletes, 

kétlakásos sorházi társasháza

kat építettek az 1970-es, 1980-

as években. 

20 



Kerítések, kertek 

A meglévő kerítések különböző anyagúak és formájúak: tégla vagy beton lábazat és tartóoszlopok 

közötti mezőben fa, díszes fém, sövény. Leggyakoribb a fém oszlopokhoz erősített díszített fém 

kerítésmező. A magasságukat tekintve egységesnek mondható. 

Utcabútorok, táblák, cégérek, reklámtáblák 

Az utcabl!torok Tófejen vegyes képet mutatnak, 

megtalálható fából és átlátszó műanyagból 

készült is. Reklámtábla nem jellemző, a helyi 

szolgáltatások cégére egyedi, kis méretű. Az 

üzemek cégfelitrata az utcai kerítésen vagy 

homlokzaton kapott helyet. 
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Külterület 

A külterület képét a domborzati viszonyok, a művelés és a földhasználat határozza meg. Tófej nagy 

kiterjedésű szántókkal, kisebb részben rétekkel és erdőkkel rendelkezik. A területek műveltek. 

A külterületen kapott helyet Magyarország egyik legjelentősebb földgáz tárolója, továbbá a kiter

meléshez szükséges műtárgyak is elszórtan a külterületen helyezkednek el. 
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Örökségünk 
Településképi szempontból meghatározó építészeti, táji és természeti értékek, településképi 

jellemzők 

Tófej építészeti karaktere a Göcsej tájegység népi épí

tészet még megmaradt jellegzetességeit tükrözi némi 

helyi sajátossággal, újkori épületekkel tarkítva. A köz

ségben még találhatunk a XIX. század végén vagy a 

XX. század elején épült ún. parasztházakat. Az idők fo

lyamán természetesen színesedett a település épület

állományának összetétele, hiszen a mindenkori építé

szeti stílusnak és divatnak megfelelően épültek az 

újabb házak. Néhányan megőrizték a helyi hagyomá

nyos épületstílus jegyeket, és új épületeiken is megje

lennek értékőrző motívumok. A községet vegyes utca

kép jellemzi. A falusi gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen 

állattartó és egyéb melléképületek a lakóépületekkel 

többnyire egybeépülve a hátsókert felé sorakoznak. 

Műemlék nincs, helyi védett érték 9 db található a tele

pülésen. Ezek nagyrészt vallási emlékek, lakóépületek, 

feszületek, emlékművek. 
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3.1. Építészeti értékek 

Lórántházi Szent Család római kato

likus templom és plébánia 

„A tófej-lórántházi templom alapítójá

nak, Sél/yey Teréz családjának törté

nete 1666-ig vezethető vissza. Néhai 

Séllyey János, aki Söjtörön lakott, 

1666-ban kapott nemesi rangot. Le

származottai közül többen láttak el 

közigazgatási szolgálatot. Voltak köz

tük jegyzők, főügyészek, fiskálisok, 

jogtanácsosok. A családok a nekik 

adományozott birtokon takarékosan, 

józanul gazdálkodtak, így a későbbi le

származottak is biztos vagyonnal ren

delkeztek. Jellemző volt a családra a 

hazafiasság, a szegényekkel szembeni jószívűség és a val

lásosság. Mindig szeretettel ragaszkodtak ősi, századokon 

keresztül bírt birtokukhoz, Lórántházához. 

Séllyey Teréz (1863-1937) a templomalapító, utolsó sarja 

volt a régi, tekintélyes Séllyey családnak. Ősei által ráhagyott 

vagyonával ő is ritka energiával, hozzáértéssel, takarékos 
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gazdálkodással bánt, és azt a gyakran bizony nehéz gazdasági viszonyok között is teljes egészé

ben megőrizte, az Isten dicsőségére, hogy őseinek, különösen pedig szeretett testvérének, Pálnak 

emlékére maradandó alkotást hagyjon az utókorra: a lóránt/Jázi templomot. A gelsei í/letőségO 

Sé//yey Teréz kizárólagos birtokában lévő ingatlanból alapítványt hozott létre "Sé//yey Alapítvány" 

néven. Úgy rendelkezett, hogy az alapítványi birtokon - elsősorban a főegyházmegyei hatósággal 

egyetértésben - római katolikus TEMPLOM lesz építendő. Az alapító Séllyey Teréz a templom 

építését az alapítvány kötelességévé tette. Azért, hogy az érintett községek lakói minél előbb in

tenzív lelki gondozásban részesülhessenek, 1933 januárjában elkezdték az előkészítő munkálato

kat. 

Az építési munkák júliusra annyira előrehaladtak, hogy sor kerülhetett az ünnepélyes alapkőleté

telre. Az alapkő elhelyezése ünnepi szentmise keretében történt. A szertartást PEMH JÓZSEF 

zalaegerszegi apátplébános végezte, és ő volt az ünnepi szónok Ez ma is különös büszkeséggel 

töltheti el a plébánia hívőit, hiszen Pemh József évekkel később az ország hercegprímása lett, s 

Mindszenty József néven ismerjük. 

Az alapkőletétel után intenzíven folyt az építkezés. A munkákat Major Lajos uradalmi intéző fárad

hatatlan buzgósággal és hozzáértéssel irányította. 

Nagy segítségére volt munkájában felesége, aki el

sősorban az építkezésen dolgozó mesterek, mun

kások, az ünnepségeken megjelent vendégek ellá

tásában jeleskedett. A lakosság segítő munkája 

sem maradt el. A nagy összefogás eredménnyel 

járt. 

Isten kegyelméből 1933. október 15. napjára a 

templom elkészült." (forrás: www.tofej.hu} 
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A plébánia a templom mellett épült fel. Külső megjelenése szokatlan zsalus ablakaival, de az épület 

tömegaránya, formajegyei értékesek, megőrzésre érdemes egyedi képet alkot a településen. 

Kápolna 

A Kossuth L. és Hunyadi J. utcák találkozásánál épült ká

polna Tófej első vallási épülete. A régi térképek tanúsága 

szerint eköré települtek le a lakók. 

Lakóépületek 

A múlt századelőn épült lakóépületek egységes formában 

épültek. A paraszti családok leggyakrabban 3 osztatú, utcára 

merőleges lakóházat építettek. Az utca felől kapott helyet a 

tisztaszoba, középen a bejáratnál volt a lakószoba a konyhá

val, hátul pedig a kamra. A család ellátását szolgáló állattar-
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tás építményei (pajta, ól vagy istálló) közvetlenül a lakóházhoz csatlakozva a hátsókert felé sora

koztak. Tófejen a legjellemzőbb, hogy a ház középső traktusában épített keresztszárny hangsú

lyozza a lakóépület bejáratát, ami az utcáról takart. A nyeregtetős épületek oromfalas vagy kontyolt 

nyeregtetős kialakításúak, az oromfalon kettő lőrés szerű ablakkal és az oldalfalon kettő függőle

ges vagy egy fekvő ablakkal. Az épületeket leginkább az utcai telekhatárra vagy attól néhány méter 

előkerttel telepítették. Fedésük legkorábban zsúp majd később natúr cserépfedés volt, da találkoz

hatunk fémlemez vagy mllpalafedéssel is. A falazat anyaga tégla. 
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A megmaradt parasztházak homlokzatain még látl1atók korhű vakolatmotívumok, nyíláskiosztások, 

melyek koruk építészeti hagyományait mutatják be a mai kor emberének. A homlokzat színezésére 

a fehér vagy annak vörössel, szürkével való kombinálása jellemző. 

Az 1900-as évek közepe felé, a polgárosodás megindulásával újabb épületforma jelent meg Tófe

jen is. A lakóházak új formában, az utcával párhuzamos tengellyel épültek. Utcai homlokzatukon 

két-három vagy akár öt darab ablak kapott helyet, ami a szobák számát hívatott illusztrálni. Hom

lokzatuk díszítettebb, összetettebb, mint a parasztházaké. Tetejük még mindig nyeregtető, utcával 

párhuzamos gerinccel. Tetőfedő anyagként natúr cserepet és műpalát, esetleg fémlemezt hasz

náltak. 
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Pajták, istállók 

Az istállók és pajták a hagyományos háztáji kertgazdálkodás és állattenyésztés épületei. Tófejen 

ezek a gazdasági épületek a lakóépület mögött kaptak helyet. Míg a pajta általában nem, az ólak 

mindenképpen el voltak kerítve a lakóudvartól. Az épületek téglából épültek, egyszerű téglalap 

alaprajzzal, oromfalas nyeregtetővel. Az oromfal is téglából készült, kis lőrésszerű szellőzőnyílá

sokkal. A homlokzatok színezése fehér-bordó vagy szürke-fehér kombinációban készült de van 

arra is példa, hogy a tégla falazatot vakolat nélkül, nyersen meghagyták. Az ablakok szemöldökét 

boltív áthidalással készítették, melyek aztán megadták a nyílások keretezését, és bevakolták vagy 

meghagyták a boltív tégláját. Az is előfordul, hogy csak díszítésként rakták ki téglával a szemöldö

köt. 
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