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A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtesruleienek 
2019. május 24-én 11 órakor tartott testületi ülésró1 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos György 
alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők, 
Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző, 
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető 

Az ülés helye: Közösségi Ház Nagyterme 
Tófej, Rákóczi u. 15. 

Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a 
testület 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el. 

Az ülés napi rendi pontjai: 

1. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 
2. Belső ellenőrzési jelentés a 2018 évről 
3. Egyebek 

11 A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos anyag kiadásra került. A működés 
biztonságos, van tartalékunk. Biztonságos évet tudhatunk magunk mögött. 

A testület a 2018. évi zárszámadásról 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
6/2019.(V.30.) Önkormányzati rendelet a Tófej községi 
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2/ Belső ellenőrzési jelentés a 2018 évről 

Horváth Zoltán: Ismerteti a 2018 évről készült belső ellenőrzési vizsgálati jelentést. A Baki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltségének , vagyongazdálkodását ellenőrizte Cser 
Lászlóné belső ellenőr. Az ellenőrzés a 2018. évi munkaterv alapján történt. 

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

16./2019 <V.24.) számú önkormányzati HATÁROZAT 
Tófej község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2018-ra vonatkozó 
belső ellenőrzési vizsgálati jelentést elfogadta. 
Utasítják az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 



3./ Egyebek 

Horváth Zoltán Testületi ülésünkön beszéltünk a Közösségi Ház külső bővítéséről, ami az 
északi fal mentén egy nyitott szín lenne. Mivel a bővítmény több mint 70 lég m3, építési 
engedély köteles. A tervező megnézte a helyszínt és az iratokat. A rendezési tervünkben a Tófej 
138 hrsz nem építési telek, így engedélyt sem kapunk addig amíg ezt nem rendezzük. 
Pappné: Mivel a módosítást a hatóságoknak is meg kell küldeni, kb. 2 hónapot vesz igénybe 
Lakatos GY: Ez a probléma csak időben tolja ki a beruházást. 
Horváth Z: Mivel a nevezett bővítésre nem tudtunk pályázatot benyújtani, a Plébánia épületre ad 
be pályázatot az egyházközség, ami tófeji értéket növel. 
Soós L: A Hivatallal határos MÁV területeket kell megvenni. 
Horváth Z: Számtalanszor próbálkoztunk, sikertelenül. Állami vagyon. 
Mátay K: Ha már a rendezési tervet módosítani kell, a Zalakerámia bányájával szomszédos 
területet is át kellene nézni. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

17 /2019.<V.24.) számú önkormányzati HATÁROZAT 
Tófej község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tófej 138 hrsz-ú ingatlant 
fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.08.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse 
el a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd 
a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra 
terjessze a közgyűlés elé. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Horváth Z: Tájékoztatja a testületet, hogy a vállalkozó tájékoztatása szerint május 27-vel 
megkezdi az árkolásokat, melyekről korábbi testületi ülés keretében beszéltek. 

Horváth Z: Előző testületi ülésen az „Örök Tinik" nevű csapat már szóban jelezte, hogy kérik a 
kisbuszokat Erdélyi kirándulásukhoz. Gyulakutai GY.Ö.N.Gy.-től kaptak meghívást. 
Soós L: Aggasztja a kisbusz állapota. 
Lakatos GY: Jelzi, hogy a holnapi napon megy szervizbe a kocsi. Örül, hogy van a településen 
egy olyan szervezet, amelyre lehet számítani. 
Olasz Jánosné: Megköszöni, az „Örök Tinik" nevében a támogatást. 

Pappné Varga Angéla kéri a testületet, hogy a nyári diákmunka keretében 2 fő tanulót igényeljen 
a Munkaerő Központtól az Önkormányzat. A Hivatalban szeretne munkát adni részükre. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

18 /2019.<V.24.) számú önkormányzati HATÁROZAT 
Tófej község Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzati hivatalban 
történő munkavégzéshez 2 fő diákmunkás létszámra nyújt be igényt a 
Munkaügyi Központhoz Zalaegerszegre. 
Utasítják az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző 
Határidő: 2019.06.05 



Mátay Károly: Az emlékműnél a bokrokat vissza kellene vágni, mert meglátása szerint a kanyar 
beláthatóságát zavarják. Kéri még ha lehetőség van rá a Hunyadi utcai elágazóhoz ( harangláb 
előtt) tükröt szereltessen fel az önkormányzat. Szerinte így balesetveszélyes. 

Mátay K: Érdeklődik, hogy a Kossuth utca 11. melletti önkormányzati terület cseréje hivatalosan 
megtörtént-e? 
Pappné: Nem. Az a csere már nem jöhet szóba az Ifjúság utcában lévő építési telket eladták 
Gerencsémé Varga Edináék. 
Horváth Z: Mivel Sali Csaba gondozza és rendben tartja a Kossuth utcai területet, egy szerződést 
kötünk vele, hogy használhatja a területet, ha azt rendben tartja. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Soós L: A Petőfi utcában lévő szolgálatai lakásról már szinte 2 éve beszél a testület, de döntést 
még nem hoztunk arról, hogy mi legyen a sorsa. Szó volt felújításról, értékesítésről. Bella 
Melinda pedagógus lakik benne. Három önkormányzat tulajdonában van az ingatlan, és nagyon 
lelakott. 
Horváth Zoltán polgármester vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot Bella Melindával. 

Mátay Károly: Érdeklődik, hogy a tervezett szabadidős tó építés, jelenleg hol tart? El lett -e 
indítva a kisajátítás? 
Pappné Varga Angéla: A terület vétele érdekében készült ajánlatok, nem felelnek meg a 
törvénybe foglaltaknak, mivel konkrét „vételi ajánlatot" kell tenni, amit jogász készít el. 
Mészáros Levente ügyvéddel felvette a kapcsolatot, az ajánlat elkészült, amit továbbítottak is az 
ingatlan tulajdonosnak. A kötelező köröket itt sem lehet kihagyni! 

A testületi tagok között, kis vita alakul ki a hosszadalmas ügyintézés miatt. 

Soós László a karbantartók és a közmunkások munkavégzésével, és a munkavégzéshez kiadott 
gépek, eszközök rendeltetésszerű használatával kapcsolatos negatív észrevételeit mondja el, ami 
ismételten, vitába, személyeskedésbe megy át. 

Lakatos György röviden ismerteti a nyári rendezvények programjait. 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte a részvételt és az 
ülést 12 30 órakor bezárta. 


