Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. augusztus 13-án (hétfőn) 8,00 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
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./ Zalalövő és a környező települések „általános iskolára szóló” Intézményfenntartó Társulása
társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Zalalövő és a környező települések „napközi otthonos óvodára szóló” Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Támasz Alapszolgáltatási Intézmény beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokról.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Felkérésre: Jandó Nikolett intézményvezető
4./ Aquazala Kft. által 2011. évben végzett beruházások és felújítások elszámolása a koncessziós díj
terhére.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zalalövő és a környező települések „általános iskolára szóló” Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! A meghívón szereplő 1. és 2./ napirendi
pontok tárgyalására ugyanazon dolog miatt kerül sor. Eddig Zalaháshágy település Önkormányzata
sajnos nem lépett be egyik társulásba sem, így a normatívát nem tudták lehívni. Most úgy
döntöttek, hogy belépnek. Eddig hozzájárulást nem fizettek sehova sem. Most is próbálkoztak vele,
amennyiben a normatíva nem lesz elég, fizetni kell. Ez évben már valószínű, hogy nem kapnak
több támogatást, csak jövőre.
Kiegészítésként szeretné elmondani, nem tudni, hogy jövőre az iskola milyen fenntartás alatt fog
működni. 3000 fő felett nyilatkozni kell, saját maga kívánja-e az önkormányzat fenntartani. Ő úgy
gondolja Zalalövőn átkerül állami fenntartásba. Szeptember 30-ig kell szándéknyilatkozatot tenni és
október 30-ig véglegesen el kell dönteni.
Kéri, hogy a képviselőtestület az 1./ napirendi pont keretében fogadja el az általános iskolára szóló
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincsen,
szavazásra teszi fel a megállapodás módosítását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
30/2012.(VIII.13.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövő és a környező települések „általános iskolára
szóló”
Intézményfenntartó
Társulása
társulási
megállapodását
a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gyarmati Antal általános iskola igazgató
2./ Zalalövő és a környező települések „napközi otthonos óvodára szóló” Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az előző napirendi pontnál már ismertette, hogy miért szükséges az
óvodai társulási megállapodás módosítása. Kéri a testület fogadja el a megállapodás módosítását.
Reszneki Gyuláné: Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napközi otthonos óvodára szóló
társulási megállapodást.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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31/2012.(VIII.13.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövő és a környező települések „napközi otthonos
óvodára szóló” Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodását a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Németh Éva óvodavezető
3./ Támasz Alapszolgáltatási Intézmény beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatásokról.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Testület! A Kormányhivatal kiadta, hogy az
önkormányzatoknak milyen napirendi pontokat kell megtárgyalni. Ebben külön kiemelték a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló beszámolót. Ezért kértek az
intézménytől egy külön beszámolót. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló
beszámolót szokták májusban megtárgyalni.
A kiadott előterjesztés tartalmazza, hogy az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek esetében 2
fővel kötöttek együttműködési megállapodást. A házi segítségnyújtás keretében nem nagyon látnak
el feladatot, az ebéd szállítását az önkormányzat oldja meg a falugondnoki szolgáltatás keretében.
Reszneki Gyuláné: Időtől független a házi segítségnyújtás? Kapnak érte állami normatívát?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Igen kapnak állami normatívát. A gondozónő feladata többek közt fa
behordása, takarítás, stb. 2011. évben 7 fő ellátott volt 1 órás. Naponta látogatni kellene őket,
Csödére egy gondozónő van. A naplót alá is kell íratni, az alapján kapják a normatívát.
Reszneki Gyuláné: Egy fő a klubba is szokott menni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 3 fő veszi igénybe.
Reszneki Gyuláné: Igen, a díját is megemelték, de nem jelezték. Csak az egyik használótól tudta
meg.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ők sem kaptak arról információt, hogy megemelték. A házi
segítségnyújtáshoz nem kértek pénzt. 2013. január 1-től a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás megszűnik, így a Támasz Intézmény is kérdésessé válik, mert annak az
intézménye. Valamilyen formában talán megmarad, de lehet, hogy zalalövői központtal.
Őriszentpéter továbbra is szeretné, ha maradna. Ott 21 település van, nincsen intézményük, 46
település lenne ez, mert most 84 településre terjed ki.
Reszneki Gyuláné: A mozgókönyvtári normatíva is megszűnik?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem, 17,6 milliárd Ft lesz a közművelődésre, tudomása szerint a
kistelepüléseknek továbbra is biztosítják. A megyei fenntartás megszűnik, a kettőből egy lesz, úgy
néz ki a városhoz fognak tartozni. Valószínű Csöde is a József Attila könyvtárhoz kerül.
Reszneki Gyuláné: Sajnálja, mert jó kapcsolatot alakított ki velük.
Megkérdezi, van-e más hozzászólás a napirendhez?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel a beszámolót.
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A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
32/2012.(VIII.13.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény által a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról készült beszámolót a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Kissné Jandó Nikolett intézményvezető
4./ Aquazala Kft. által 2011. évben végzett beruházások és felújítások elszámolása a
koncessziós díj terhére.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Minden évben a képviselőtestületek az előző évi felújításokról szoktak
dönteni. Most egy kicsit később küldték az anyagot, de az Aquazala Kft. is változás előtt áll. A
szennyvíznél Csöde a gesztor, de a víznél is felhasználják a koncessziós díjra eső összeget. A
beruházások le lettek ellenőrizve, ezt külön kérte Zalalövő. A rendszerek működtetésével probléma
nincsen. Úgy látja, ha hétvégén is van csőtörés, igyekeznek azonnal megoldani, ugyanis az elfolyt
vizet valakinek meg kell fizetni.
Reszneki Gyuláné: Csödébe is kimentek, ha szóltak nekik.
Javasolja a kiadott anyagok elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
33/2012.(VIII.13.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az Aquazala Kft. által 2011. évben elvégzett felújítási,
beruházási munkákat és a koncessziós díj elszámolását az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bej elentések:
Reszneki Gyuláné: Tájékoztatja a testületet, hogy Zalalövő Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete augusztus 24-27-ig Erdélybe utazik és kérték az önkormányzat kisbuszát. Kéri a
testületi tagokat, nyújtsanak segítséget az utazáshoz. Természetesen az ebéd szállítását Zalalövő
megoldja.
Kovács Jánosné: Egyetért vele, jó utazást kíván!
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A tanyagondnok elviszi az ebédet, meg kell vele beszélni.
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Reszneki Gyuláné: Akkor a falugondnok elmehet szabadságra.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Zalalövő testvértelepülése Kibéd, ott 1999. óta ilyenkor van a falunap.
Vasárnap mise és ünnepség van, valamint rendezvények megtartására is sor kerül.
Kovács Jánosné: Nem olyan hosszú idő ez.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem, de erre az időre biztosítanak szállást, étkezést.
Galambos István: Ő is egyetért azzal, hogy a buszt kölcsönadják.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 8,40 órakor
berekeszti.

Kmft.
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