Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 11-én (szerdán) 18,00 órai
kezdettel megtartott rendes 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
Az 1./ és a 2./ napirendi pontok tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: 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
5./ napirendi pontként a Közösségi tér vizesblokkjára érkezett árajánlatokat, 6./ napirendi pontként a
133. hrsz.u ingatlan előtt útcsatlakozó kiépítését, 7./ napirendi pontként közbeszerzési tervet, 8./
napirendi pontként falunap megrendezését.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
2./ Belső ellenőr 2011. évben végzett tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Mozgókönyvtári és gyepmesteri feladatok ellátására szóló megállapodás jóváhagyása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Ingatlanügy megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
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5./ Közösségi tér vizesblokkjára érkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ A 133. hrsz.u ingatlan előtt útcsatlakozó kiépítése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
7./ Közbeszerzési terv megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
8./ Falunap megrendezése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet írásban kiadták. Megkérdezi, van-e
szóbeli kiegészítés?
Berki Adrienn: Az előerjesztésben is szerepel, de tájékoztatni szeretné a testületet, hogy több éves
kihatással járó kötelezettségvállalásuk, mely a közvilágítás korszerűsítésére volt, ez lejárt. Tehát
ilyen jellegű fizetési kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. Az önkormányzat kötelezettséget
vállalt azonban az Együtt Csödéért Alapítvány által játszótér és parkoló kialakítására elnyert MVH
támogatás megelőlegezésére felvett 11.935.928,- Ft hitel és annak járulékainak megfizetésére. A
támogatás lehívására, a továbbá a hitel visszafizetésére várhatóan csak a II. félévben kerülhet sor.
Az önkormányzatnak 1 millió Ft pénzösszeg le van kötve, 1,5-2 millió Ft pedig mindig van a
számlán.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ebből látható, jól gazdálkodik az önkormányzat.
Reszneki Gyuláné: Egy kis összeget már próbáltak megtakarítani.
Megkérdezi, van-e még hozzászólás?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
6/2012.(IV.13.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja.
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2./ Belső ellenőr 2011. évben végzett tevékenységéről beszámoló.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! Jogszabály alapján kötelező belső ellenőr
alkalmazása. A feladat ellátása a többcélú kistérségi társuláson keresztül történik. Az
önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül. A beszámolót a költségvetési zárszámadással együtt kell
benyújtani. A kiadott anyagban szerepel, hogy a belső ellenőr a falugondnoki szolgálatot
ellenőrizte, valamint az önkormányzat gazdálkodásában is végzett ellenőrzést. Javaslata neki és a
polgármester asszonynak külön nincs, egyetértenek a megállapításokkal, megfelelően el van látva a
feladat. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Reszneki Gyuláné: Egyetért a jegyzőnő által elmondottakkal. Megállapítja, hogy a testületi tagok
részéről nincsen hozzászólás, így szavazásra teszi fel a belső ellenőr 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2012.(IV.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a belső ellenőr 2011. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Fazekas Richárd belső ellenőr
3./ Mozgókönyvtári és gyepmesteri feladatok ellátására szóló megállapodás jóváhagyása.
Reszneki Gyuláné: Felkéri a jegyzőnőt, hogy a megállapodásokkal kapcsolatosan szíveskedjen
tájékoztatást adni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Mozgókönyvtári támogatás címén 560 e Ft-ot kap az önkormányzat. Ezt
az összeget fel lehet használni közművelődési feladatokra, programokra, valamint eszközök
vásárlására is, illetve közműköltségekre. Úgy gondolja ez nagy segítség a kis településeknek. Azt,
hogy jövőre lesz-e ilyen támogatás, még nem tudni, de a kistérség meg fog szűnni. A megállapodást
a polgármester már aláírta, kéri, hogy a képviselőtestület szíveskedjen jóváhagyni.
Reszneki Gyuláné: Így a pénzt falunapi műsorra és közműköltségekre is fel tudják használni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A gyepmesteri feladatokat is a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társuláson keresztül látják el. Ezen feladat ellátásáért lakosságarányosan kell
hozzájárulást fizetni. Ennek összege Csöde településre vetítve 11.900,- Ft, melyet két részletben
lehet megfizetni. Ez a megállapodás is aláírásra került, kéri szíveskedjenek ezt is jóváhagyni.

A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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13/2012.(IV.11.) sz. önkormányzati határozat
a./ A képviselőtestület a mozgókönyvtári és közművelődési feladatok
ellátásához szükséges támogatás értékű kiadás átadás-átvételi
megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint jóváhagyja.
b./ A képviselőtestület a gyepmesteri feladatellátás támogatására szóló
támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodást a jegyzőkönyvhöz
csatoltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Ingatlanügy megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Németh Hajnalka 2151. Fót, Béke u. 43/a. szám alatti lakos a zalalövői
polgármesteri hivatal részére ajánlotta fel megvételre a csödei önkormányzat tulajdonában lévő
csödei 70 és 71 hrsz-ú belterületi telkeket. Ezek a területek a Rákóczi utcában baloldalon
találhatóak, ahol valamikor tuják is voltak. Véleménye szerint nem kellene megvásárolni az
ingatlanokat, mert gondozni is kellene és nem tudni lesz-e közfoglalkoztatott.
Kovács Jánosné: Van területe az önkormányzatnak, annak gondozása is sok időt vesz igénybe.
Galambos István: Ő sem javasolja megvételre, rossz fekvésű területek.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2012.(IV.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a csödei 70. és 71. hrsz-u ingatlanokra nem
tartanak igényt. A testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről
tájékoztassa Németh Hajnalka fóti lakost.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
5./ Közösségi tér vizesblokkjára érkezett árajánlatok megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: A közösségi tér vizesblokkjára 3 árajánlatot kértek, melyből kettő érkezett. Az
egyik ajánlat a FIKSZ Kft-é, melyet kiadták. A másik Szombathelyről érkezett, de Ők tájékoztatják
az önkormányzatot, hogy kapacitás hiányában nem áll módjukban a munkát elfogadni, így
árajánlatot sem küldtek. A FIKSZ Kft-é ajánlata 2.068.354,- Ft összegű. Úgy gondolja, hogy ekkora
összeget nem szabad kifizetni, ez luxus lenne. Kérte a polgármesteri hivatalban Milics Gábort,
figyelje a pályázati lehetőségeket.
Galambos István: Az árajánlat 2. oldalán a 4. pont alatt szerepel oldalvakolat készítése, ezt meg
lehetne spórolni, továbbá a rezsi óradíj is elég magas.

5
Reszneki Gyuláné: Ő mindenből a legolcsóbbat kérte, annak megfelelően állították össze az
árajánlatot.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Véleménye szerint is várjanak az vizesblokk kialakításával. Amennyiben
lesz pályázati lehetőség, akkor kellene megoldani és talán zárttá is lehetne tenni.
Kovács Jánosné: Nem javasolja az árajánlat elfogadását, hiszen évente csak egy alkalommal
használják nagyobb célra.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
15/2012.(IV.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a közösségi tér vizesblokkjának építésére adott árajánlatot
magasnak tartja, ezért úgy dönt, hogy nem építi meg.
A testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a pályázati felhívásokat kísérje
figyelemmel és lehetőség esetén adjon tájékoztatást.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a
FIKSZ Kft-ét.
Határidő. 2012. április 30., illetve folyamatos
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ A 133. hrsz.u ingatlan előtt útcsatlakozó kiépítése.
Reszneki Gyuláné: A játszótér előtti útcsatlakozó kiépítésére is kértek 3 árajánlatot, de csak 2
érkezett. Az egyiket a Nastebau Építőipari Kft. adta. A I. pontban szereplő ajánlattal nem kell
foglalkozni, azt társadalmi munkában megcsinálják. Konkrétan a játszótér és a parkoló
kapubejárójának térburkolása 179.650,- Ft + áfa összegbe kerülne. A másik árajánlatot a FIKSZ
Kft. adta, ennek összege 118.698,- Ft+ áfa, összesen 150.746,- Ft.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ezzel kapcsolatosan Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy nyilatkozatot
adott a közösségi tér használatbavétele tárgyában megtartott helyszíni bejáráson tapasztaltak
alapján. Ismerteti a levelet, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Galambos István: Ő a FIKSZ Kft. ajánlatát támogatja, de a 2. pontot javasolja kiegészíteni CKT
réteggel és nem nyers homokos kavics kellene, hanem fehér kőzúzalék. Így nem lenne nyomvályús,
tömörebb lenne. Hosszabb távon megoldást jelentene ez.
Reszneki Gyuláné: Szavazásra teszi fel a FIKSZ Kft-é ajánlatát a képviselő Úr által elmondott
kiegészítésekkel.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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16/2012.(IV.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a 133. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér útcsatlakozásának
kialakítására a FIKSZ Kft. (9934. Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 41/a.)
ajánlatát (összege bruttó: 150.746,- Ft) az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
Az alap készítésekor CKT réteg beépítése valósuljon meg, valamint nyers
homokos kavics helyett fehér kőzúzalék kerüljön felhasználásra, melynek
költségeit az önkormányzat költségvetése terhére vállalja.
A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassák a
Kft-é képviselőjét és felhatalmazza őket a munka elvégzése érdekében kötendő
szerződés aláírására.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
7./ Közbeszerzési terv megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ma volt a Kormányhivatalban, ott hívták fel figyelmüket a közbeszerzési
tervvel kapcsolatosan. Amennyiben előreláthatóan 2012. évben nem lesz közbeszerzési eljárás,
akkor nem kell közbeszerzési tervet készíteni. Ennek ellenére a testületnek nyilatkoznia kell.
Közbeszerzés hatálya alá olyan építőipari feladat tartozik, mely a 15 millió Ft-os összeghatárt
meghaladja, vagy szolgáltatás, árubeszerzés esetén a 8 millió Ft-ot.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
17/2012.(IV.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület megállapítja, hogy 2012. évben előreláthatóan nem lesz
közbeszerzési eljárás, így nem kell közbeszerzési tervet készíteni.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
8./ Falunap megrendezése.
Reszneki Gyuláné: Ismeretes a testületi tagok előtt, hogy minden évben Pünkösdkor kerül
megrendezésre a falunap. Az ünnepi beszéd megtartása ügyében felvette a kapcsolatot Dr. Boros
Imre Úrral, aki elvállalta. A műsorokat úgy kell megszervezni, hogy az Együtt Csödéért Alapítvány
az idei évben nem tud segítséget nyújtani, így az önkormányzat csak magára számíthat. A Maya
Trió 105 e Ft-ért jönne el, ez 60 perces műsor, lehet úgy is kérni, hogy fele operett legyen. Ehhez
még az útiköltséget is hozzá kell számítani.
Galambos István: Honnan jönnének?
Reszneki Gyuláné: Tudomása szerint Győrből.
Galambos István: Viszákon van Szarvas József színész, akik sokat fesztiváloznak. Őt is meg lehetne
kérdezni, nincsen-e valami kultúrműsoruk és mennyiért jönnének el.
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Reszneki Gyuláné: Az igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület Zalaegerszeg, andráshidai
városrészén található, akik útiköltséget kérnek és lakodalmas szokásokat mutatnak be.
Beszélt még Hegyhátszentjakabiakkal is, néptáncot, apáca show-t adnak elő.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Kérdése, hogy a műsor alatt kire gondolt énekelni? Véleménye szerint
Fábián Ádám és Magyar Boglárka szépen tudnak énekelni. Hideg Zoltánnéval kellene felvenni a
kapcsolatot, az egyik személy elénekelhetné a Himnuszt, a másik a Szózatot.
Galambos István: A Hevesi Sándor Színházból nem lehetne valakit hívni, mert ezt kevésnek tartja.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Leblanc Győző és Tóth Éva operett énekeseket is meg kellene kérdezni.
Bischofné Hesinger Katalinnal kellene beszélni, Ők Zalalövőn is felléptek és jó műsor volt.
Reszneki Gyuláné: Vendéglátás céljából babgulyásra, pörköltre, tésztára és burgonyára gondolt. Az
italmérést vendéglátóssal kellene megoldani az idei évben is.
Galambos István: Színpad lesz? Kik lesznek a meghívott vendégek?
Reszneki Gyuláné: A művelődési központ igazgatója adja a dobogót. A meghívottak azok lesznek,
akik a tavalyi évben. Javasolja, hogy tombolasorsolás legyen, a tekemérkőzést előbb kellene
meghirdetni, erről is kellene plakátot készíteni.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Bejelentések:
Galambos István: A közösségi tér bejáratához 50-es hídgyűrűt kellene letenni és rá kavicsot. Ő a
hídfejet elkészíti.
A játszótér melletti ingatlan tulajdonosokat fel kellene szólítani, a kökényest égessék el. A
fakitermelést végzett személynek is szólni kell, hogy tegyen rendet.
Reszneki Gyuláné: Ő már szólt nekik.
Galambos István: Az átemelő szivattyúnál értékes fa ki lett vágva, akkor a többit is vágja ki, rendet
kell tenni.
Érdeklődik, hogy közmunkás lesz-e az idei évben?
Reszneki Gyuláné: Jelenleg is zalalövői közfoglalkoztatott személy dolgozik és május 1-től is,
mivel csödei nincsen.
Galambos István: Az apró munkákat még fűnyírás előtt el lehet végezni. Ha nem bírják a munkát,
akkor el kell vinni Őket másik önkormányzathoz tanulmányútra.
Reszneki Gyuláné: Egy nap alatt a föld el lett talicskázva, bokrokat levágták, a park gereblyézése,
fűnyírók, bozótvágók rendbetétele is megtörtént.
Galambos István: Felső Csödében van elhanyagolt terület, fel kellene ajánlani a tulajdonosnak,
hogy elvégzik a kaszálását, de fizessék ki. A Felső Csöde-i árkokkal is kellene kezdeni valamit, egy
gépet kellene rendezni és fél nap alatt elvégezne az árkolással.
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Reszneki Gyuláné: Balaskó Tibor hivatali dolgozótól telefonált, az érintett az elhanyagolt terület
ügyében, fel lett szólítva.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 21,15 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

