JEGYZŐKÖNYV
A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019.december 19-én
8 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Faluház
Tófej, Rákóczi utca 15.
Jelen vannak:
Horváth Zoltán polgármester
Lakatos Lajos György alpolgármester
Olasz Jánosné képviselő
Soós László József képviselő
Tóth Gábor képviselő
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető
Tanácskozási joggal:
Pappné Varga Angéla aljegyző

Horváth

Zoltán

polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre, amit a meghívón szereplővel
azonos tartalomban fogadtak el.

Az ülés napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tófej belterület 291/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, terület megvásárlása.
Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
SZMSZ rendelet módosítása
2019. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.
2020-ra vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3)
bekezdése alapján Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás.
7. /Beszámoló az adózási tevékenységről.
8. Feladatok összevonásával kapcsolatos teendők

]/Tófej belterület 29112 helyraizi szám alatt nyilvántartott, terület megvásárlása
Horváth Zoltán tájékoztat, hogy a Tófej 29112 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének
elkészítése folyamatban van. Rendeződhet a kézilabdapálya tulajdonjoga.
Kéri a testületet, hogy a határozatot hozza meg a testület a terület megvásárlásáról.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és a következő határozatot
hozta:
48./2019.( XII.19) . Határozat
Tófej község Önkormányzata megvásárolja a Zalatárnok-Tófej Mezőgazdasági,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól (8947 Zalatárnok,
Petőfi Sándor u. 61. szám) a ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatalnál Tófej belterület
29112 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a tulajdoni lapon feltüntetett adatok szerint
beépítetlen terület megnevezésű, 1709 m2 területnagyságú, ténylegesen 8946 Tófej,
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Kossuth u. 65. szám alatt található ingatlant 111-ed részét 170.900-Ft, azaz
Egyszázhetvenezer-kilencszáz Ft-ért
A jogügylettel járó költségek a vevőt terhelik.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a jogügylet megkötésére és az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős : Horváth Zoltán polgármester

21 Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Horváth Zoltán polgármester tájékoztat, hogy Bak Község Önkormányzat Képviselő
testülete, a 2019 .november 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Baki Szociális
Intézményfenntartó Társulásra vonatkozó fenntartói szerepkörét, s a döntés értelmében,
Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gesztori feladatokat 2020.január 1. naptól
kezdődően nem tudja ellátni. A Társulás és a fenntartásában működő - a települési
önkormányzatok által ellátandó egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
létrehozott - Támasz Alapszolgáltatási Intézmény működésének biztosítása céljából a
fenntartói szerepvállalás kérdésében 2019 .12.13. -án egyeztető megbeszélésre került sor a
gesztor települések polgármestereinek.
Bocfölde község Önkormányzat képviseletében az az álláspont alakult ki, 2020. január 1.
napjától vállalta a gesztori feladatok ellátását.
Ahhoz, hogy a Társulás és vele együtt az Intézmény 2020. január 1. naptól az egyéb
szociális és gyermekvédelmi alapfeladatai körébe tartozó:gondozásokat és ellátásokat a
törvényi keretek betartása mellett tovább végezhesse,biztosított legyen a dolgozók
jogfolytonos foglalkoztatása,és ezzel együtt a szükséges alapdokumentumokkal és
engedélyekkel rendelkezzen. A Társulási Tanács az engedélyezési folyamathoz szükséges
alapdokumentumokat megtárgyalta, elfogadta.
A továbbiakhoz szükséges, hogy a társulási megállapodás módosítását a fenntartó
önkormányzatok határozattal elfogadják és társuláshoz történő eljuttatását 2019.12. 19.
19.00 óráig, a Magyar Államkincstárnál folyó engedélyezési folyamat megindításához
biztosítsák. A feladat sürgőssége miatt kellet ülést összehívni és a megállapodás módosítását
tárgyalni.
A

testület 5

igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
49./2019. (Xll.19) képviselő-testületi határozat:
Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki Szociális
Intézményfenntartó Társulás - jegyzőkönyvhöz mellékelt - társulási
megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester.

3.1 SZMSZ rendelet módosítása
Ismeretes Önök előtt, hogy az önkormányzat feladatait a Baki Közös Önkormányzati Hivatal
Tófeji Kirendeltsége helyett a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége
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látja el . Az ezzel kapcsolatos szervezeti változásokat az önkormányzat SZMSZ-én át kell
vezetni. Kérem a rendelet módosítás megtárgyalását és elfogadást.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő rendeletet:
Tófej Község Önkormányzata 13/2019.(XII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról /rendelet jkv-höz mellékelve/

41 2019. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.
Horváth Zoltán polgármester : A 2019. évi költségvetés módosítás az év során jelentkezett
bevételek és kiadások módosulását tartalmazza.
Tófej Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetését 334 964 071 Ft-tal hagyta jóvá. Az
1. módosítást követően Önkormányzatunk fő összege 355 381 137 Ft-ra változott.
Az Önkormányzat esetében a dolgozók bérkompenzációja, a falunapi megbízási díjak,
közalkalmazotti 30 éves jubileumi jutalom valamint dolgozók év végi jutalmazása,működési
célú pénzeszköz átadás, pályázati sátor megvásárlása, pályázat által nyert közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás átvezetésre kerültek a költségvetésen.
Kérem, a rendeletmódosításra vonatkozó
mellékleteivel együtt történő elfogadását.

előterjesztés

megtárgyalását és a rendelet tervezet

A testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő rendeletet:

Tófej Község Önkormányzata 14 /2019. (XII. 20) önkormányzati rendelete Tófej
Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(111.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról / rendelet jkv-höz mellékelve/
51 A 2020-ra vonatkozó

belső ellenőrzési

terv elfogadása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a
rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről.
Az Mötv. szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló
források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint köteles
gondoskodni - a belső kontrollrend-szeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi
belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év
december 31-éig hagyja jóvá.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011
(XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került
összeállításra a tárgyévet követő évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv.
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, az Önkormányzat hosszú távú stratégiai
céljaival és az NGM által kiadott Útmutatóval összhangban került összeállításra.
A 2020. évben végrehajtásra tervezett ellenőrzési terület:
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Ellenőrzés

tárgya:

Az
Önkormányzatra
vonatkozó
pénzügyi-gazdálkodási,
ügyviteli szabályzatok ellenőrzése.
Ellenőrzés célja:
Az
Önkormányzat
szabályzatai
jogszerűségének,
betarthatóságának és betartásának ellenőrzése a szabályszerű,
pontos működés érdekében ..
Ellenőrizendő időszak:
2019.év
Ellenőrzés módszere:
Mintavétel alapján.
Ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására:
A testület 5 igen szavazattal elfogadta a következő rendeletet:
50./2019. (Xll.19) képviselő-testületi határozat:
Tófej község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2020. belső ellenőrzési tervét megtárgyalva: az Önkormányzatra
vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási, ügyviteli szabályzatok ellenőrzése
területet fogadja el.
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző.
6.IA környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIIL tv. 51. § (3)
bekezdése alapján Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás.
Horváth Zoltán Tófej község környezeti állapotáról szóló beszámolóját ismerteti:

A testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:
51.12019.(XJLJ9.)Képviselő testületi HA TÁR 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: 2019. december 31.
7.1 Beszámoló az adózási tevékenységró1.
Horváth Zoltán a hivatal Tófej község adóztatásával kapcsolatos beszámolóját az
előterjesztés szerint ismerteti.
Soknak tartják a kintlévőségeket.
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:
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52./2019.(Xll.19.) Képviselő testületi H A T Á R 0 Z A T
A Tófej községi Önkormányzat Képviselőtestülete a
az adóztatási feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelő: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző
Határidő: 2019. december 31.
8.1 Feladatok összevonásával kapcsolatos teendők

Horváth Zoltán tájékoztatja a testületet, hogy Mátay Károly a Tófeji Kerámia Se Elnöke
2019. december 16-al benyújtotta lemondását. Az SE közgyűlést fog összehívni ahol az
Elnököt megválasztja. Mivel az SE-t az Önkormányzat tartja fenn javasolja, hogy Elnököt is
a képviselőtestület tagjai közül jelöljenek. Tóth Gábor képviselőt jelöli erre a pozícióra.
A testület egyetért az elhangozottakkal.
Horváth Zoltán Többször beszéltünk róla, hogy egyre nehezebb „jó" közmunkást felvenni. A
Sportpályán a mezek mosására, szerelések kiadására, megbízási díjat fizetünk. Az orvosi
rendelő takarításáért szintén megbízási díjat fizetünk. A rendelő feletti lakás takarítása, az
ágyneműk mosása, vasalása terhet jelent . Sokszor kell segítséget kémi mivel a takarítónőnk
munkájába már nem fér bele az éppen sürgős vasalás. Ott van még a ravatalozó takarítása ami
nem megoldott. A közterületeken lévő virág ágyások ültetése, kapálása, szintén nem
megoldott.
Lakatos GY:. Kell egy fix ember, aki az említett feladatokat megoldja.
Olasz Jánosné, Tóth Gábor képviselők egyetértenek a javaslattal.
Horváth Zoltán. Javasolja a pályázat kiírását általános technikai munkakör betöltésére, 2020.
február 01-től, teljes munkaidős, MT-s foglalkoztatásra.

A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
53./2019.(Xll.19.) Képviselő testületi HATÁR 0 Z A T
A Tófej Önkormányzat Képviselőtestület 2020.02.01-től 1 főtechnikai dolgozó
alkalmazására pályázatot hirdet.
A jogviszony időtartama: Határozott idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Az illetmény megállapítására a 2012. évi I. tv rendelkezései az irányadók
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán: A kamera felügyeletet , a riasztók karbantartását egy kézbe kell tenni. Eddig
a Stoll Elektronika látta el a riasztók karbantartását. Egy helyi vállalkozót Molnár Imrét kell
megbízni a felügyelettel. A sportpályán lévő riasztóval gondok vannak, de a helyi vállalkozó
nem szívesen nyúl hozzá.
Lakatos Gy: 2019. december 31-el a Stoll Elektronikát fel kell mondani és Molnár Imre tófeji
vállalkozóval kell a szerződést megkötni.
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
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54./2019.(Xll.19.) Képviselő testületi HATÁR 0 Z A T
A Tófej Önkormányzat Képviselőtestület 2019 .12.31-el a
a Stoll Elektronikának a riasztórendszer karbantartására szolgáló megbízását
megszünteti.
2020.02.01-től tófeji kamerarendszer felügyeletével és az Önkormányzat
intézményeiben lévő riasztók karbantartásával megbízza Molnár Imre tófeji
vállalkozót.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Lakatos György Mindenki előtt ismert, hogy idén is megtartásra kerül Zsitkócon az év végi
koccintós túra. A lakosságot is értesítettük, hogy lehet jelentkezni a túrára.
A képviselő társait is kérdezi, tudnak -e menni .
Soós László: Valószínű, hogy elmennek de külön kocsival.

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Zoltán polgármester megköszönte a
részvételt és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.
K.m.f

~

Császár László
jegyző
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