Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 3-án (csütörtökön) 13,00 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
I. A NAPIREND ELŐTT:
Reszneki Gyuláné: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
3/2010.(I.29.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2007.(VI.11.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 8/2009.(V.25.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2003.(V.05.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször
módosított 8/2002.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
4./ Temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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5./ Zalalövő területén 2011. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékelése.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna
Némethné Bognár Csilla gyámhivatal vezető
Felkérésre: Támasz Alapszolgáltatási Intézmény
6./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 3/2010.(I.29.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2007.(VI.11.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a kiadott előterjesztést röviden szíveskedjen
ismertetni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pont tárgyalására a nemzeti
vagyonról szóló törvény megjelenése miatt kerül sor. Az új jogszabály másként csoportosítja az
önkormányzati vagyont. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon teljesen
forgalomképtelen, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. A forgalomképes elemek üzleti
vagyonnak minősülnek, ezekkel az önkormányzat szabadon rendelkezhet, de szigorú feltételek
szerint. A törvény meghatározza, a vagyont hogyan lehet értékesíteni.
A rendelet tervezetben új fogalmak, elnevezések is szerepelnek, mivel ezek is változtak, illetve amit
a törvény szabályoz, az nem szerepelhet a rendeletben a jogalkotásról szóló törvény alapján.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, kíván-e valaki a kiadott anyaggal, vagy a jegyzőnő által
elmondottakkal kapcsolatosan hozzászólni a napirendi ponthoz?
Megállapítja, hogy nem, így szavazása teszi fel a rendelet tervezetet.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
7/2012.(V.08.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyon hasznosítás szabályairól szóló 3/2010.(I.29.) önkormányzati rendelettel
módosított 7/2007.(VI.11.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz
csatoltak szerint módosítja.
2./ A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 8/2009.(V.25.) önkormányzati rendelettel
módosított 6/2003.(V.05.) önkormányzati rendelet módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: E napirendi pontban a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendeletet
kell módosítani, mivel a jegyzők szabálysértési jogkörét a 2012. évi II. törvény megszüntette. Így a
rendelet 11. §-át hatályon kívül kell helyezni.
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Kovács Jánosné: Mi van abban az esetben, ha valaki például engedély nélkül köt rá a
szennyvízcsatornára, akkor nem lehet megbüntetni?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem lehet megbüntetni, de pl. aki nem kötött rá a szennyvízcsatornára,
annak talajterhelési díjat kell fizetni. Ennek az összege a következő évtől 10-szeresére emelkedik,
ezért Zalalövőn egyre többen próbálják a rákötést megoldani.
Reszneki Gyuláné: Kíván-e valaki még hozzászólni? Amennyiben nem szavazásra teszi fel a
közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
8/2012.(V.08.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 8/2009.(V.25.)
önkormányzati rendelettel módosított 6/2003.(V.05.) önkormányzati rendeletét
a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
3./ Település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló
többször módosított 8/2002.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: E rendelet módosítása is egyrészt a szabálysértési tényállások hatályon
kívül helyezése miatt vált szükségessé, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
alapján szó szerinti szöveget magasabb szintű jogszabályból nem lehet a helyi rendeletben
alkalmazni. Tehát ami a törvényben szerepel, mint pl. az alapfogalmak, azokat ki kell venni.
A következő ülésen ismételten kell foglalkozni e napirendi ponttal, mert a havi egyszeri
hulladékszállítást heti egyszeri alkalomra kell változtatni. Ez ügyben megpróbál tanácsot kérni,
mert jó lenne, ha csak jövő év január 1-től kellene alkalmazni. Az idei évre az önkormányzat
átvállalta a hulladékszállítás költségeit a lakosságtól, de úgy gondolja, a heti egyszeri szállítás
költségét már nem tudják felvállalni. Keménfa településen is már a díj 50 %-át a lakosság fizeti.
Kovács Jánosné: Egyszerre biztosan Csödében sem lehet bevezetni.
Reszneki Gyuláné: Ezen el kell majd gondolkodni, mert a közfoglalkoztatottak után is 30 %-ot kell
fizetniük.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A rendelet felülvizsgálatát június 30-ig kell elvégezni. Már 2000. évtől
heti egyszeri hulladékszállítást kellett volna bevezetni, de most felhívták a figyelmet, így
valamilyen megoldást kell keresni.
Galambos István: Csöde is kis település, ahol sok az idős, náluk nem keletkezik annyi hulladék,
hogy hetente kelljen elszállítani. A fiatalabb korosztálynak most is lehetősége van zsák vásárlására.
Amíg lehet, addig csak maradjon a havi szállítás.
Reszneki Gyuláné: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
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9/2012.(V.08.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször módosított 8/2002.(XII.04.)
önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
4./ Temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: E rendeletből is alapvetően a szabálysértési tényállásokat vette ki, de
volt egy-két olyan dolog, ami átírásra került, mert a korábbi rendelet még az 1999. évi törvény
alapján készült és azóta már változtak dolgok. Tulajdonképpen formai módosításról van szó, semmi
újabb rendelkezés nem került bele.
Reszneki Gyuláné: Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
10/2012.(V.08.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/20000.(IX.07.)
önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
5./ Zalalövő területén 2011. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
ellátásának értékelése.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Bizonyára emlékeznek rá, minden évben május 31-ig meg kell tárgyalni
a képviselőtestületeknek a jegyző, a gyámhivatal és a TÁMASZ intézmény 2011. évi munkájáról
készített beszámolót. Csödében veszélyeztetett kiskorú és gondnokolt nincsen, így probléma sem
merült fel. A TÁMASZ leírta, hogy a falunapon Bartlné Poór Erzsébet családgondozó vett részt az
elmúlt évben, aki képviselte az intézményt.
Reszneki Gyuláné: Igen, ott volt és több mindenben segített is.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
19/2012.(V.03.) sz. önkormányzati határozat
Csöde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló beszámolót
a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni szíveskedjék.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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6./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megküldte a
megállapodás módosításával kapcsolatos előterjesztést. A módosítás a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló törvény változása miatt vált szükségessé. A megállapodás azon részei,
melyek kivastagításra kerültek, azok változtak.
Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a megállapodás módosítását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
20/2012.(V.03.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának módosítását a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
elfogadja.
A társulási megállapodás az alábbi pontokban módosul:
- valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvényben, továbbá a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G. §-ában és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 62. § (3)-(4) bekezdésében,
65. § (5)-(6) bekezdésében, 74/B. §-ában, 75-77. §-ában, 87-88. §-ában
helyett
- valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben
- 2.1 pontban: „A zalaegerszegi kistérségben a Társulás átalakulásáig a
területfejlesztési feladatokat a Zalaegerszeg és térsége Kistérségi
Fejlesztési Tanács látta el.” „A területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1) bekezdése alapján a kistérségi
fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el.
A Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács működési rendjének
elkülönítéséről a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
rendelkezik.” rész kikerül a Megállapodásból
- „2.1.1. A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok
tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el.„ kikerül a
Megállapodásból
- 2.1.5. „a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési
tanáccsal,” kikerül a Megállapodásból
- „2.1.13. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati- és
térség koordinátoraival, a kistérségben működő közigazgatási szervekkel,
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intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források
feltárása érdekében.” kikerül a Megállapodásból
-

„2.1.12.
A Társulás a 2.1.2., 2.1.4., 2.1.6. pontokban meghatározott
ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Társulási Tanács 30
napon belül megismételt ülésén minősített többséggel hozott határozatával
dönt” kikerül a Megállapodásból

- V/1 „1.5.
A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok
tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el.” kikerül a
Megállapodásból
- V/6 6.3.2 „a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális
fejlesztési ügynökséggel,” kikerül a Megállapodásból
- VI/6 „6.6 a II. fejezetben meghatározott feladatok közül a 2.1.3., 2.1.5. és a
2.1.7. pontokban meghatározott ügyekben egyhangú döntés hiányában,
amelyről a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén dönt” helyett
„Hatályon kívül helyezve”
- VI/7 „A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadott határozata szükséges a jelen
megállapodás II. fejezetében meghatározott területfejlesztési feladatok
közül a 2.1.3., 2.1.5., és 2.1.7. pontokban meghatározott ügyekben.”
helyett „Hatályon kívül helyezve”
- VI/10 „A kistérségi fejlesztési tanács üléseiről külön jegyzőkönyv készül,
melyet Társulási Tanács elnöke az ülést követő 8 napon belül megküldi a
közigazgatási hivatal vezetőjének.” kikerül a Megállapodásból
- VII 2.1.3 (szociális tagi hozzájárulás) a következőkkel egészül ki:
„ennek díja 0 Ft, azaz nulla forint.
Az egy ellátottra eső hozzájárulás összegét a Tanács évente külön
határozatban állapítja meg. Amennyiben a fenti 0 Ft-os díjtól eltérő
mértékű tagi hozzájárulás kerül megállapításra, azt minden
önkormányzat képviselőtestületének jóvá kell hagynia.”
- IX/3 „1992. évi XXXVIII. tv. 64/B. § (2) bekezdése helyett 2011. évi CXCV.
tv. 53.§ (2) bekezdése
- XII/4 „1990. évi LXV. törvény” helyett 2011. évi CLXXXIX törvény
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Zalaegerszeg
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bej elentések:
Reszneki Gyuláné: A falunappal kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy az alábbi műsorok
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lennének:
- Galaxy rock-end roll tánccsoport
- Moderntánc
- Zalalövői Néptánccsoport
- Hegyhátszentjakabi apáca show
- Jolly és a Románcok
A meghívót és a tekeplakátot a héten elkészítik. A verset Nagy Eszter fogja mondani, előreláthatóan
az éneket Magyar Boglárka és Fábián Ádám adja elő az ünnepségen. Narrátornak Balogh Tamarát
gondolta.
Szombaton este a báli zenét a Forte Együttes szolgáltatja, vasárnap még nem biztos, hogy András
bált tartanak, lehetséges Őrimagyarósdi lesz.
A tombola vásárlásáról gondoskodni fog. A vendéglátáshoz szükséges alapanyagok beszerzését
majd megbeszélik.
Galambos István: Bizonyára észrevették, hogy a közösségi tér bejáratához a hídfejek megöntésre
kerültek. Ezt tájékoztatásképpen szerette volna elmondani.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 14,20 órakor
berekeszti.

Kmft.
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polgármester

