Tófej Önkormányzatjegyzőkönyve: 2018.07.09.
Iktatószám: 360/9/2018

JEGYZŐKÖNYV
A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. július 09-én 1430 órakor tartott soros testületi ülésró1
Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester,, Lakatos György alpolgármester, Olasz Jánosné
alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők,
Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző,
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető
Az ülés helye: Közösségi Ház Nagyterme
Tófej, Rákóczi u. 15.
Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület
határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület 5 igen szavazattal
az alábbiak szerint fogadott el.

Napirendi pontok:
1 / Aktuális feladatok megbeszélése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
21 Egyebek

1 / Aktuális feladatok megbeszélése
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a tervezett szabadidő központ földterületeinek
rendezésére, a Bartók Béla úti telekrendezésre, a sportpálya körüli területrendezésre felkérte Dr
Mészáros Levente szakjogászt, és Máté Szabolcs földmérőt.
A Bartók utcában a 307 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett ingatlanok az ingatlannyilvántartási térképi, illetve természetbeni birtoklási állapota nem minden esetben azonos. Meg
kell teremteni a határvonalak jogi, természetbeni, térképi állapotának egyezőségét.
A halastavat is meg kell közelíteni, a patak melletti „utat" hivatalosan is útnak kell minősíttetni.
Soós L: Jó lenne, ha a Bartók B. utcában lévő út nem a Léránt László területébe futna bele.
Horváth Z: Ezt nem lehet elkerülni, de ha szükséges tudunk tőle is vásárolni területet.
A tervezett halastó a Tófej 02712 hrsz-ú ingatlant érintik, ugyanakkor a szomszédos- elsősorban a
027 hrsz-á ingatlan megosztása során keletkezett ingatlanok - pl. sportpálya - ingatlanok jogi
helyzetét, ingatlan-nyilvántartási állapotát is fel kell tárni, ill. rendezni kell.
Mátay K: Sztankovszki úrnak is van területe. A területrendezéssel kapcsolatban mi az
állásfoglalása?
Horváth Z: Telefonos egyeztetés után úgy nyilatkozott, nem zárkózik el, minden megoldás
érdekli.
Horváth Zoltán: Megkereste a Támasz Szociális Intézmény vezetőjét és kérte, hogy minél előbb
költözzenek ki, hogy lehessen kezdeni az óvoda átköltöztetéséhez szükséges munkákat.
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Első

körben Baktüttösön szerettek volna helyiséget, de a polgármester úr nem járult
hozzá, így most Zalaegerszegen kell raktárt keresni.
A közelmúltban tartott társulási ülésen Söjtör bejelentette, hogy 2018. december 31-el
kilép a Támaszból. Erről a tényről a döntést a testületeknek 2018. 06. 30-ig kellett
meghozni.
Több számolást is végeztek az aljegyző asszonnyal és a számok azt mutatják, hogy jelen
finanszírozás mellett nem szabad kilépni a társulásból. Mivel eddig Söjtör volt a gesztor
és nem vállalja át senki a gesztorságot akkor önmagát oszlatja fel a társulás.
Pappné: A jövőben az idősek klubja úgy tud működni, ha legalább van 3000 fő a
lélekszám. Nálunk ehhez több önkormányzatnak össze kell fogni. Mindenképpen
társulásban kell gondolkodnunk.
Horváth Z: Egy-egy klubnál a jelenlegi 30 fő helyett 50 beiratkozott főnek kell lenni.
Olyan döntést hoztunk, hogy a Tófeji telephely szűnik meg papíron, és Baktüttösre kerül
át.
Természetesen fizikailag itt a közösségi házban maradnak. Az alkalmazottak is
megmaradnak.
Mátay Károly: Nem érti miért a Tófeji telephely szűnik meg. Úgy érzi rossz döntést
hoztak.
Olasz Jánosné: Várható volt. Nem szabadott volna az óvodát visszaköltöztetni a régi
helyekre. Ezzel a döntéssel elindult a folyamat, hogy a támasznak ki kell onnan költözni.
Lakatos György: idén első alkalommal megrendezésre kerül július 20-27-ig a Tófej
Nemzetközi Művésztelep. Budai Mihály koordinálásával 7 festőt fogadunk. az orvosi
lakásban tudunk szállást biztosítani részükre. Ellátásukat a helyi konyha biztosítja, a
hétvégéket pedig Bakról megoldjuk.
Mini fesztivál jelleggel, kulturális programok beiktatásával fog működni.
Ismerteti a részletes programot.
Horváth Z: Következő nagy program az augusztus 03-4-én megrendezésre kerülő
falunapok. Gyulakutai testvértelepülésünkön is összeállt a a létszám, 45 fős busszal
érkeznek. Érkezni fog a csapattal 5 fiú és 15 lány néptáncos is.
A szállást még egyezetnünk kell: Pusztaedericsen, Rádiházán és Tófejen szállásoljuk el a
vendégeket. Tavalyi évben Tófejen és Rádiházán voltak barátaink.
Varga József polgármesterrel a kirándulásról is beszélgettek. Jobban szeretnének Ők is a
közelbe menni.
A kirándulás szervezése Horváth Zoltán feladata.
Az étkezést a tavalyi évnek megfelelően Olaszné koordinálja a helyi konyhával, a
szombati ebédet és a sportpályán a vendéglátást pedig a Pitvar vendéglővel Lakatos
György rendezi.
Megkéri Soós László képviselőt, hogy a hűtőkocsi jelenlétét rendezze.
Mátay K: A tavalyi évben sokan hozzáfértek az italokhoz. Az idén ezt másképp kell
rendezni. Nem kell a karbantartóknak, közmunkásoknak egész nap rendelkezésre állni.
Horváth Z: Javasolja, hogy az italos helyiség kulcsai legyenek egy kézben.
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Soós L: Javasolja, hogy egy füzetbe legyen vezetve ki mennyi italt vitt el.
Lakatos György: Már beszéltünk róla, hogy nagy buszt indítunk Gyulakutára . Többen jelezték
a faluból, hogy szeretnének részt venni a kiránduláson.
Horváth Z: Legyen kiszórólapozva, és a jelentkezés sorrendjében, előnyt élvezve akik még nem
voltak.
Horváth Z: A Közép-Zala Gyöngyszemei Helyi Akciócsoport, LEADER Helyi Fejlesztési
Stratégia keretében lehetőség van pályázat benyújtására.
A helyi felhívás címe: „Élhetőbb települések" amely magába foglalja a közösségi funkciókat
ellátó létesítmények, közösségi terek kialakítása, korszerűsítése, fejlesztése céljából tett
intézkedéseket.
Ajánlatot kaptunk egy rendezvénysátor megvásárlására, amely 5 millió ft, lenne. A tárgyalások
zajlanak.
Javasolja, hogy a rendezvénysátor megvásárlására pályázatot nyújtsanak be A pályázati önerő a
Bruttó összeg 5 %.
A testület egyetértve a javaslattal 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:

36/2018.(VIl.09.) számú H A T Á R 0 Z A T
A Tófej Község Önkormányzatának képviselőtestülete a
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia „ VP6-l9.2.l.-58-l-17 kódszámú,
Élhető települések című „ pályázat keretében 5.460.483.- Ft támogatás
igénylésére benyújtja. Az önerőt, amely 1.600.717, Ft vállalja a 2019 évi
költségvetésében
A pályázat célja: 7.061.200,- Ft összértkű: 10 X 30 méteres rendezvénysátor
beszerzése. A fejlesztéssel megjelölt ingatlan Tófej 290 hrsz
Utasítják a polgármestert és az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelő: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő: 2018.07.31
Mátay Károly mint a Tófeji Kerámia SE elnöke, tájékoztatja a testületet, hogy a labdarúgó
csapat indul az őszi megyei III. csoportban. Kiss Marianna 2018.06.30-ig kapott megbízási
díjat. Munkáját jól végzi ezért továbbra is szükség van rá az egyesületnél. Kéri, hogy
2018 . 07.01-től 2018.XI. 31.- ig megbízási díjat kapjon.
Soós László: Ismer olyan települést ahol 100.000.- Ft-ból kigazdálkodja magát az Megyei III.
csapat.
A mosást a közmunkás is meg tudja csinálni, de otthon is ki lehet mosni a mezeket.
Vita alakul ki a témában.
A testület 4 igen 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

37/2018.(VII.09.) számú HATÁR 0 Z A T
A Tófej Község Önkormányzatának képviselőtestülete
megbízza Kiss Mariann Tófej Rákóczi u. 64 szám alatti lakost, hogy
Tófeji Kerámia SE focicsapatának munkájával kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat, valamin mosás - takarítás 2018.07.01- 2018.11.30-ig végezze el.
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A munka elvégzéséért havi 29.000.- Ft megbízási díjat állapít meg, amit a 0810045
COFOG / Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása alatt fizet
ki.
Határidő: folyamatos
Felelős : Horváth Zoltán polgármester

Pappné: Javasolja, hogy a faluban nemrég orvosi egyetemet végzett hölgy részére adjanak
egyszeri támogatást. Ezt a fajta támogatást valamennyi ezt követően orvosi egyetemet
végzett részére is adják.
Továbbá azon ápolási díjban részesülő személyek, akik egész életüket a családtagjaik
gondozására tették fel, kapjanak támogatást.

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
részvételt és az ülést 17 0 órakor bezárta.
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a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. július 09 -én tartott testületi üléséről

Jelen vannak:
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Horváth Zoltán polgármester
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Lakatos Lajos György alpolgármester
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Olasz Jánosné alpolgármester
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Mátay Károly

képviselő

Soós László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pappné Varga Angéla aljegyző
Csordásné Varga Piroska jkvezető
Tófej, 2018. július 09
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Tófej Közsé$i Önkormányzat Polgármesterétől
8946 TOFEJ Rákóczi út 15.
Tellfax.: 921569-064 E-mail: hzoltan57@gmail.com

MEGHÍVÓ
ÉRTESÍTEM, HOGY A TÓFEJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
2018. JÚLIUS 9-ÉN- 1430 ÓRAKOR
TESTÜLETI ÜLÉST TART A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ KISTERMÉBEN

Napirendi pontok:
11Aktuális feladatok megbeszélése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

2./ Egyebek.
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Tófej, 2018. július 4.

