Je g y z ők ön y v:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 30-án (hétfőn) 16,00 órai
kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester, Galambos
képviselőtestületi tagok.

István

és Kovács Jánosné

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző
Az 1./ napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Kincsesné Laczó Valéria az
Együtt Csödéért Alapítvány Elnöke
I. A NAPIREND ELŐTT:
Reszneki Gyuláné: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat.
A meghívón szereplő 5./ napirendi pont után javasolja az önkormányzati dolgozók részére étkezési
hozzájárulás megállapítása című napirendi pontot felvenni.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Játszótér kialakításáról tájékoztató.
Előadó: Felkérésre: Kincsesné Laczó Valéria az Együtt Csödéért Alapítvány Elnöke
2./ Ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1többször módosított
1/2002.(XII.12.) együttes önkormányzati rendelet – Csödére vonatkozó részének – hatályon
kívül helyezése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ 2011. évre kitűzött teljesítménykövetelmények értékelése, 2012. évre szóló feladatok
meghatározása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
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4./ Gondoskodás Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás (szándéknyilatkozat) a
TÁMOP 5.5.2-11/2. SEGIT-TE(A)M pályázat beadásához – jóváhagyása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
5./ Általános iskola és óvoda működéséhez hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ Önkormányzati dolgozók részére étkezési hozzájárulás megállapítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Játszótér kialakításáról tájékoztató.
Reszneki Gyuláné: Felkéri Kincsesné Laczó Valériát az Együtt Csödéért Alapítvány Elnökét,
szíveskedjen tájékoztatást adni a játszótér kialakítása ügyében.
Kincsesné Laczó Valéria: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. A napirendi ponttal kapcsolatosan
elmondja, hogy felhívta a pályázatírót, aki egyben a projektmenedzser is. Elmondta, 2011.
november 28-án adták be az elszámolást az MVH-hoz, de a minősítésre rossz papírt küldtek, azért
kaptak felszólítást hiánypótlásra. Ezt január 7-én nyújtották be. Ígérték, hogy 14 napon belül
kijönnek megnézni, de eddig még nem jelentkeztek.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Átadás még nem történt meg?
Kincsesné Laczó Valéria: Egy személy volt kint, akkor még a rámpa nem volt meg, azt mondta, ha
így meglesz, akkor átveszik.
Galambos István: Ez feljáró, ami itt van? Ugyanis többgyermekes, babakocsis személyek is
jöhetnek. Megoldható ezen a babakocsi feltolása?
Kincsesné Laczó Valéria: Konkrétan nem annak csinálták.
Galambos István: Ez nem balesetveszélyes? Ugyanis nincsen gumiszőnyeg, amikor a gyermek leér.
Reszneki Gyuláné: Amennyiben átveszik, akkor az alapítvány felelőssége lesz.
Galambos István: Ki fogja üzemeltetni? Mikor kell minősíteni?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: 5 évig az alapítványnak kell üzemeltetni.
Kincsesné Laczó Valéria: 2014. év közepéig jó a játszótér minősítése, hogy mennyi lesz majd annak
a költsége nem tudja, de ha szükséges, megkérdezi.
Galambos István: Ő két részről is érintett a dologban, mint önkormányzati képviselő, másrészt, mint
az alapítvány alapító tagja, ezért is érdeklődik több mindenről. Ennyi pénzből, melyet kaptak a
játszótérre, jobban oda kellett volna figyelni a dolgokra.
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Kincsesné Laczó Valéria: Ő ehhez nem ért, azért van a projektmenedzser, Ő azt mondta, nem kell
aggódnia.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tájékoztatja jelenlévőket, hogy minden építőipari beruházásnál,
nagyobb munkánál szokott lenni garanciális felülvizsgálat. Javasolja az alapítvány elnökének, hogy
ezt egy év múlva kezdeményezze és azon vegyen részt a projektmenedzser, a kivitelező és hívják
meg a polgármesteri hivatal építési ügyintézőjét is. A garanciális felülvizsgálaton elhangzottakat
jegyzőkönyvben rögzítsék. A minőségi tanúsítványt, aki kiadta a játszóelemekre, azért az felel,
javasolja, ezeket őrizzék meg. Amennyiben az MVH átveszi, akkor bizonyára megfelelő a
kivitelezés. Tájékoztatásul elmondja, hogy a temető utat még tavaly ősszel is ellenőrizték, pedig 5-6
éve épült már. Az akadálymentesítéssel kapcsolatosan neki is van aggálya, nem tudja, hogyan lehet
feltolni a rokkantkocsit.
Galambos István: Mikor a partoldal megcsúszott, akkor is laza volt a föld. Nem tömörítették meg,
csak rátették a fehér bazaltot. Mivel a játszótér az úttól távol esik, ezért valamilyen táblát kellene
kihelyezni, tudják, hogy mi található ott.
Kincsesné Laczó Valéria: Erről már beszéltek.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem tudja milyen szerződés van a lebonyolításra, amennyiben valami
gond van, a projektmenedzsernek kell szólni. Természetesen kisebb dolgokban ha kell, szívesen
segítenek. Kérdése, 4 órás ember lesz-e alkalmazva?
Kincsesné Laczó Valéria: Úgy tudja, hogy 3 év múlva kell.
Galambos István: Baleset ne legyen, mert Ő ezen aggódik. Jó lenne egy 40x40 gumiszőnyeg.
Kincsesné Laczó Valéria: A szülőnek is ott kell lennie és figyelnie a gyermekre. A játszótér D-i
felét beültették lombhullató fával, nem tudja miért nem lehetett oda tuját tenni? Nagyon sok lesz
majd a falevél. Nem tudja, nem lehet-e azokat a fákat kivenni és mást ültetni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Meg kell nézni, mi szerepel a pályázatban.
Kincsesné Laczó Valéria: Amikor jön a projektmenedzser, akkor az időpontról tájékoztatni fogja a
polgármestert.
Galambos István: A garancián kívül van még szavatossági idő is.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e még valakinek hozzászólása a napirendi ponttal
kapcsolatosan? Amennyiben nincsen, megköszöni az alapítvány elnökének, hogy eljött az ülésre és
tájékoztatást adott a játszótérrel kapcsolatosan.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
2./

Ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított
1/2002.(XII.12.) együttes önkormányzati rendelet – Csödére vonatkozó részének – hatályon
kívül helyezése.

Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Múlt héten csütörtökön volt a Kormányhivatalban, mert törvényességi
megbeszélés volt. Ott azt a tájékoztatást kapták, hogy az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjával
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kapcsolatosan az alaprendeletet is helyezzék hatályon kívül. E rendeletben az szerepel, kire terjed ki
a rendelet hatálya, valamint a díjfizetéssel kapcsolatos dolgok vannak szabályozva.
A törvényben benne van, hogy a szolgáltató a 2011. december 31-én érvényes díjakat 4,2 %-kal
emelheti meg, amíg a Vidékfejlesztési Miniszter rendeletben meg nem határozza a díjakat.
A zalalövői testületi ülésen felvetődött, mi lesz a koncessziós díjjal? Véleménye szerint a
szolgáltatónak továbbra is kell fizetnie az önkormányzat részére, az határozatban került
megállapításra.
Előreláthatóan majd a fogyasztók számához kötik a szolgáltató létét. Mikor szűnnek meg, vagy
olvadnak be, azt még nem tudni. 150.000 fogyasztóhoz kötik a szolgáltató létét, jelenleg ennek még
a Zalavíz sem felel meg.
Galambos István: Akkor a megyében csak 2 szolgáltató lesz.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Bizonyára nagy harc fog folyni, az Aquazala Kft. írt egy levelet, Ők úgy
értelmezik, amíg a szerződés szól, addig üzemeltetnek, de nem tudni. Ezeket majd ki fogják
deríteni.
A rendelet hatályon kívül helyezése kapcsán megjegyzi, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos
rendeletet itt nem kell hatályon kívül helyezni, mert a lakosság itt nem fizet díjat, azt az
önkormányzat átvállalta. Zalalövőn sem kellett ezzel foglalkozni, mert a 4 %-os emelésbe
belefértek, illetve kevesebb, mint a 2011-es díj. Ahol nem, ott január 31-ig kell a rendeletet
hatályon kívül helyezni.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy van-e valakinek még a napirendi ponttal kapcsolatosan
hozzászólása?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a rendeletet.
1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról
szóló többször módosított 1/2002.(XII.12.) együttes önkormányzati rendelet –
Csödére vonatkozó részét – a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint hatályon kívül
helyezi.
3./ 2011. évre kitűzött teljesítménykövetelmények értékelése, 2012. évre szóló feladatok
meghatározása.
Reszneki Gyuláné: A tavalyi évre az alábbi célok kerültek meghatározásra a képviselőtestület által:
- Közösségi tér és környékének rendbetételéhez, illetve használatbavételi engedély megszerzéséhez
segítségnyújtás.
- Hagyományos falunap megszervezésében és megvalósításában közreműködés.
A köztisztviselők az előírt feladatokat végrehajtották, mely a kiadott előterjesztésből is kitűnik.
A közösségi tér épületével kapcsolatosan elmondja, hogy voltak kint helyszíni szemlén a
polgármesteri hivatal részéről, valamint részt vett a tervező, kivitelező és a műszaki ellenőr. Azt
mondták, olyan alapja van, melyért teljes mértékben vállalják a felelősséget.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ezt írásba is adták.
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Reszneki Gyuláné: A kivitelezőnek említette a lépcsőt is, azt a választ adta, amennyiben jó idő lesz
megcsinálja. A műszaki ellenőr elmondta, annak idején arról volt szó, hogy kívül belül szigetelve
lesz, de a kivitelező erről nem hallott. Említette a vizesblokkot is, azt mondta, jobb lenne kívül.
Galambos István: Az 3-4 millió Ft-ba kerülne.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Terv is van hozzá és belül olcsóbb lenne kialakítani.
Galambos István: Ő csinált egy „skiccet” melyet megmutat a jelenlévőknek. A mellékhelyiséget jó
lenne a falunapra kialakítani.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az idei évre kitűzött teljesítménykövetelmények között is szerepel a
vizesblokk kialakításának vizsgálata, valamint a bejáró készítése. A köztisztviselők is igyekeznek
részt venni a munkában. Amennyiben valakinek van újabb ötlete azt is bele lehet tenni, csak a
köztisztviselő munkaköréhez kapcsolódni kell.
Szilárd burkolattal is el kell látni a bejáratot, valamint „elsőbbségadás kötelező” táblát is el kell
helyezni.
Galambos István: Véleménye szerint térkő legyen, ne aszfalt. Amennyiben az anyagiak lehetővé
teszik, sok mindent kell csinálni. A vizesblokk kialakításához költségvetésre lenne szükség, és
utána lehet vele foglalkozni. Az biztos, jó ha van elképzelésük. A mozgáskorlátozottak számára
szükséges WC-t is meg kell nézni, 1 db elég-e.
Reszneki Gyuláné: Hány m2 lenne körülbelül?
Galambos István: 10 m2, de csempézni is kellene 2 m magasan. Ő nem híve a gipszkartonnak. Ha
csinálnak valamit, akkor ne farostlemez legyen. Felső födém az nem kell rá.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ebben a kollégák segítenek. A modernebb helyeken már nem
csempéznek.
Megkéri az építési osztály ügyintézőjét, hogy a vizesblokk költségvetését, valamint a bejárókat is
számolja ki, körülbelül mennyibe kerülne, és úgy lehetne tervezni a jövő évi költségvetésbe.
Reszneki Gyuláné: Egyetért a jegyzőnő által elmondottakkal, megkérdezi a testületi tagokat, hogy a
teljesítménykövetelményekkel kapcsolatos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot el tudjáke fogadni?
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2012.(I.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselő testület a polgármester előterjesztését a 2011. évi
teljesítménykövetelmények végrehajtásáról elfogadja.
A testület a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó
kiemelt célokról szóló előterjesztést elfogadja és a következőket határozza meg
2012. évre:
1./ Közösségi térhez bejáró készítésének segítése, valamint vizesblokk
kialakításának vizsgálata.
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2./ Falunap megszervezésében, lebonyolításában közreműködés.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
4./ Gondoskodás Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás (szándéknyilatkozat) a
TÁMOP 5.5.2-11/2. SEGIT-TE(A)M pályázat beadásához – jóváhagyása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Bizonyára ismert a testületi tagok előtt, hogy az elmúlt évben a Zalai
Falvakért Egyesülettel kötöttek megállapodást. Most a Gondoskodás Alapítványt kérték fel pályázat
benyújtására. Amennyiben valaki az önkormányzattól kap támogatást és annak
továbbfolyósításához szükséges 30 nap munkavégzést az önkormányzatnál nem tudja megszerezni,
akkor erre a Gondoskodás Alapítványnál is és máshol is lehetősége van, önkéntes alapon, fizetség
nélkül. Amennyiben a pályázatot kedvezően bírálják el, akkor végleges együttműködési
megállapodást kell kötni, melyet a képviselőtestület elé fognak hozni. Az önkormányzatnak ez
pénzébe nem kerül.
Kovács Jánosné: Jó dolognak tartja, javasolja a képviselőtestület hagyja jóvá a jegyző által
elmondottakat.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2012.(I.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a TÁMOP 5.5.2-11/2. SEGIT-TE(A)M pályázat
beadásához a Gondoskodás Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Általános iskola és óvoda működéséhez hozzájárulás megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Kéri a jegyzőnőt, hogy a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! Az általános iskolában és a napközi otthonos
óvodában is egy gyermek 260 e Ft-ba kerül. Az elmúlt évben 100 e Ft/fő hozzájárulást kértek, most
ez az összeg 120 e Ft/ főre változna. Az általános iskola jövőre átkerül állami fenntartásba,
feladatalapú lesz a támogatás, és a költségvetés nem lehet hiányos.
Galambos István: Csödében 4 iskolás gyermek van, óvodás jelenleg nincsen.
Kovács Jánosné: Tudomása szerint a napközi otthonos óvoda vezetőjének a megbízatása lejár. Igaz
ez?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Igen 2012. július 31-vel és az álláshelyet meg kell pályáztatni. Erre a
jövő héten fog sor kerülni.

7

Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy a 120 e Ft/ fő összeget el tudja-e fogadni a képviselőtestület?
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2012.(I.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a zalalövői általános iskolába és óvodába bejáró gyermekek
után 2012. évben a társulási megállapodásban megállapított fizetési
feltételeknek megfelelően 120 e Ft/fő hozzájárulást biztosít.
Határidő: 2012. május 31., illetve 2012. szeptember 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
6./ Önkormányzati dolgozók részére étkezési hozzájárulás megállapítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az étkezési hozzájárulással kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy
mekkora összegre gondoltak, mert akkor a költségvetésbe már az kerülne beépítésre. Most az 5 e
Ft-os Erzsébet utalvány az, amely a munkáltatónak is kedvező.
Reszneki Gyuláné: Az elmúlt évben 4.000,- Ft-ot kaptak, Kérdése, csak az Erzsébet utalvány van?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Még a Szépkártya.
Galambos István: Véleménye szerint, ami volt, az maradjon.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
4/2012.(I.30.) sz. önkormányzati határozat
a közalkalmazott
dolgozó
és
amennyiben
A képviselőtestület
közfoglalkoztatottak alkalmazására kerül sor, ezen dolgozók részére 2012.
január 1-től 2012. december 31-ig 4.000,- Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít.
Határidő: 2012. február 15., illetve
2012. december 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
B e j e l e n t é s e k:
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az elmúlt évben nem
sikerült az aljegyzői álláshelyet betölteni. Akkor Zalalövő Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete olyan döntést hozott, megvárják az új önkormányzati törvényt. Most telefonon
és írásban is megkeresték a Kormányhivatal részéről, hogy intézkedjenek az álláshely betöltése
ügyében. Az aljegyzői álláshelyet ma feltették a közigállásra, mely pénteken fog megjelenni és a
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honlapon, valamint a helyi tv-ben is akkor kerül közzétételre. Már Zalaegerszegről is van
érdeklődő, mert a Zalai Hírlapban olvasták, hogy az aljegyzői álláshelyre a pályázat kiírását
tárgyalja a testület. Majd a pályázatokról tájékoztatni fogja a testületet.
A közfoglalkoztatással kapcsolatosan elmondja, hogy voltak Zalaszentgróton fórumon. Többek közt
ez is szóba került, állítólag már a Munkaügyi Központba elküldték az ezzel kapcsolatos
dokumentumokat, de még nem tudni semmit sem. Ő most kicsit aggodalomban van, de mondta a
pénzügyi ügyintézőnek, hogy 2 fővel számoljon. Állítólag Zalalövő is csak 8 főt kap 8 hónapra és 6
órás munkaviszonyban lehet alkalmazni a dolgozót. A közfoglalkoztatottak minimálbére 8 órára
71.800,- Ft, 92.00,- Ft az, akinek középfokú végzettsége van.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e még valakinek bejelentése? Amennyiben nincsen,
megköszöni a jegyzőnő tájékoztatását.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 18,30 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

