Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 27-én (hátfőn) 8,30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester, Galambos István és Kovács Jánosné
képviselőtestületi tagok.
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző és Berki Adrienn gazdálkodási ügyintéző.
I. A NAPIREND ELŐTT:
Reszneki Gyuláné: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat. A meghívón szereplő napirendi pontok után javasolja megtárgyalni a
Signál Biztosító ajánlatát.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Mozgókönyvtári normatíva átcsoportosításának megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Nőnap szervezése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Signál Biztosító ajánlatának megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatosan szíveskedjen
tájékoztatást adni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Zalaegerszegen a Kormányhivatalban törvényességi megbeszélésen vett
részt, ahol felhívták a figyelmüket, hogy felül kellene vizsgálni az önkormányzatok szociális
rendeleteit. Az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletében van olyan szövegrész, melyet a
törvényből vettek át, ezt az új jogalkotás nem engedi meg, ezért most ez is módosításra kerülne. Az
önkormányzat eddig nem rendelkezett a köztemetés költségeinek megtérítésével kapcsolatos
méltányosságból történő csökkentésről, részletfizetésről, elengedésről. Az egyéb ellátásokon nem
változtatnának, azok maradnak úgy, ahogy eddig voltak.
Reszneki Gyuláné: A köztemetést a testület bírálja el?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Polgármester, de a visszatérítésről a testület dönt. Sajnos előfordult már,
hogy a hozzátartozó nem tudta kifizetni a temetés költségeit és akkor a nyilvántartásban mindig
viszik csak tovább. Ez pedig nem célszerű. A lakosság anyagi helyzete egyre rosszabb, azért
gondolták legyen ez benne a rendeletben.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy a kiadott anyaggal és a szóban elhangzottakkal kapcsolatosan
van-e valakinek hozzászólása? Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
5/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja.
2./ Mozgókönyvtári normatíva átcsoportosításának megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A mozgókönyvtári normatíva átcsoportosításával kapcsolatos
nyilatkozatot a polgármester már aláírta, mivel február 20-a volt a határidő. Ezen időpontig
nyilatkozni kellett, kívánnak-e átcsoportosítani oktatási célra a normatíva összegéből. A
képviselőtestületnek ezt kellene jóváhagynia.
Galambos István: Ő is egyetért azzal, hogy a pénz maradjon meg az önkormányzatnak.
Berki Adrienn: A január, február és március havi normatívát egy összegben, utána pedig havonta
fogják utalni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: 70-30 %-os megosztás szokott lenne, gondolja a 30 % könyvekre kell.
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Reszneki Gyuláné: Folyóirat is szokott lenni, falunapi műsorra is lehet elszámolni, valamint
közműköltségre.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A közösségi térhez nem tudja anyagot lehetne-e vásárolni, ezen
pénzösszegből.
Reszneki Gyuláné: Ezt meg fogja kérdezni.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2012.(II.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a polgármester által tett nyilatkozatot – mely alapján
mozgókönyvtári normatíva átcsoportosítással az önkormányzat nem kíván
élni – jóváhagyja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Nőnap szervezése.
Reszneki Gyuláné: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is szeretné, ha az önkormányzat
szervezésében megrendezésre kerülne a nőnap. Március 10-én (szombaton) 16 órai kezdettel
gondolta az ünnepséget megtartani. A hölgyeket egy cserepes virággal kellene megajándékozni és
egy kis vendéglátást rendeznének. Ő menünek töltött csirkecombra és burgonyasalátára gondolt.
Galambos István: Neki az időpont megfelelő és egyetért a polgármester asszony által
elmondottakkal.
Reszneki Gyuláné: A vásárlások lebonyolításával és elszámolásával a falugondnokot gondolta
megbízni, aki a hivatal pénztárában elszámolna a pénz felhasználásáról.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2012.(II.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület egyetért a nőnapi ünnepség megtartásával.
Utasítja Kincses Gergely falugondnokot, hogy gondoskodjon az ünnepség
lebonyolításához szükséges vásárlásokról.
A képviselőtestület a szükséges pénzösszeget a reprezentációra tervezett
keret terhére biztosítja, melynek felhasználásáról köteles a polgármesteri
hivatal pénztárában elszámolni.
Határidő: 2012. március 15.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
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4./ Signál Biztosító ajánlatának megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri Berki Adrienn gazdálkodási ügyintézőt, szíveskedjen a napirendi
pontot előterjeszteni.
Berki Adrienn: A Signál Biztosító Casco ajánlatot adott Zalalövő, Csöde és Keménfa településekre.
Csöde településen jelenleg 37.500,- Ft/negyedév a díj, éves szinten ez 150.000,- Ft. Most ami
ajánlatot küldtek, annak évi díja 112.329,- Ft, negyedéves díja 28.082,- Ft. Nem érti, hogy Keménfa
esetében miért kevesebb 4.000,- Ft-tal, pedig a bónusz előbb indult Csödében. Igaz a Grupama
biztosító a legutolsó papírt nem küldte ki és így pontosan nem tudta megmondani, milyen
besorolásban van a busz. A számlán ez nem szerepel, csak az értesítőn. Keménfa település havonta
fizeti a díjat, így valamivel többe kerül, de mégis van különbség.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az egyéb feltételek ugyanazok?
Berki Adrienn: Nagyjából igen, de van, ami a jelenlegi biztosítónál nem értelmezhető.
Reszneki Gyuláné: A Signál biztosítónak van Zalalövőn is üzletkötője, aki egyben a mozgássérültek
elnöke, tőle is fog kérni árajánlatot.
Berki Adrienn: A kötelező felelősségbiztosítás sem lesz több, ha a casco biztosításnál váltanak.
Februártól nincsen fizetve, azért is aktuális.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Jó lenne akkor, ha minél előbb adna ajánlatot.
Galambos István: Az olcsóbbat kell választani, ha azt takarja, amit a másik biztosítás.
Reszneki Gyuláné: Szól a zalalövői üzletkötőnek, hogy jöjjön be a hivatalba.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Casco nélkül nem jó közlekedni, éves szinten 40 e Ft nem kis összeg.
Galambos István: Azt másra is fel lehet használni.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2012.(II.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Signál biztosító ajánlatát elfogadja azzal, hogy a
polgármester folytasson még tárgyalásokat a biztosító helyi képviselőjével a
díj csökkentése érdekében.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a falugondnoki busz
casco biztosításának megkötésére a Signál Biztosítóval.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bejelentések:
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A holnapi napon mennek Zalabérbe a Zalaispához. A zalalövői anyagba
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tették bele a csödei temetőkből a hulladék elszállítását is. Azt szeretné elérni, hogy a településnek
ezért ne kelljen fizetnie. Innen havonta szállítják a hulladékot, de úgy gondolja, csak akkor kellene
elvinni, ha megtelik a hulladékgyűjtő és ekkor szólnának. Amennyiben ezt nem sikerül elérni,
akkor a régi hulladéktárolóból elszállítják úgy, mint eddig.
Ismert a testületi tagok előtt, hogy a törvény előírja, a legkisebb faluban is heti hulladékszállításnak
kell lennie. Ezt majd a testület elé fogják terjeszteni.
Galambos István: Éves szinten kettő alkalommal kell a temetői hulladéktárolókat üríteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem kell hetente, havonta odamenni, majd szólnak.
A közösségi tér vizesblokkjának kialakításával kapcsolatosan elmondja, hogy valamikor ki kellene
menni a helyszínre és megbeszélni hol legyen és milyen. Ezt el kellene indítani, mert arról volt szó,
szeretnék, ha a falunapra elkészülne. Véleménye szerint csempét oda kellene tenni, ahol a
vizesblokk rész lesz, de természetesen valami a tetejére is szükségeltetik. Át kell gondolni, nem
lenne-e célszerű esetleg az épület másik felében elhelyezni.
Reszneki Gyuláné: A színpad mögé?
Galambos István: Ott nyitott, teljesen le kell zárni, Ő azt javasolja az elején legyen. Vizet kell oda
vinni, az a garázzsal szemben van. Télen nem szabad, hogy az üzemeljen. A szennyvizet a rámpa
mellett le lehetne vinni, így elférne önkormányzati területen. Esetleg Kincsesék aknájába lehetne
egy külön vízórát elhelyezni. A vizesblokk szellőzését is meg kell oldani, olyan megfelelne, ami a
villanykapcsolóval együtt működik ventilátor.
Reszneki Gyuláné: Ezt Takács Lászlóval kellene megcsináltatni, Ő végezte a villanyszerelést is az
épületben.
Kovács Jánosné: Jó lenne, ha a falunapra elkészülne a bejárattal együtt.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Úgy gondolja erre a munkára 3 árajánlatot is kell majd kérni.
Galambos István: Ő ebbe nem akar belefolyni, ne kezdje ki senki sem. A bejáratot azt megcsinálja
társadalmi munkában.
Kovács Jánosné: Társadalmi munkában tudnának segíteni a közösségi térnél is, csak szakipari
ember kellene.
A jelenlévők megállapodtak abban, hogy 2012. február 29-én (szerdán) 9 órakor találkoznak a
helyszínen és megbeszélik a vizesblokk kiépítésével kapcsolatos feladatokat.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 10,30 órakor
berekeszti.
Kmft.
/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

