Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 4-én (kedden) 18,30 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 meghívottak: 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. Javasolja, hogy a meghívón 4./ napirendi pontként szereplő
mozgókönyvtári normatíva felhasználását tárgyalja meg a képviselőtestület az 1. napirendi pont
után.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
2./ Mozgókönyvtári normatíva felhasználásának megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.09.) önkormányzat rendelet
módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeiről.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Általános iskolások tankönyv és buszbérlet költségeinek átvállalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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6./ Közmeghallgatás előkészítése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Reszneki Gyuláné: Megkéri Berki Adrienn gazdálkodási ügyintézőt, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatosan szíveskedjen szólni.
Berki Adrienn: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót az államkincstárhoz leadott beszámoló alapján készítette el. Az előterjesztés és a
táblázatok részletesen tartalmazzák a bevételek és kiadások alakulását.
Reszneki Gyuláné: A táblázatokban részletesen szerepel, hogy mennyi volt az eredeti, a módosított
előirányzat és mennyi a teljesítés. Megállapítható, hogy gépjárműadóból nem kis összegű a
kintlévőség. Beszélt az adóügyi ügyintézővel, kérte, aki nem fizetett gépjárműadót, annak küldjön
felszólítást.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Amennyiben azt követően sem fizeti be az adót, abban az esetben
elindítják a végrehajtást. Zalalövőn gépjárművek forgalomból történő kivonása is elkezdődött.
Galambos István: A jelenlévők másképp látják a világot, mint a vállalkozó, annak minden nap
küzdenie kell. Az itt lévők fizetése minden nap biztos. Követelni lehet, de a nincsből nem tudnak
adni. Megdöbbent, amikor olyan vállalkozóknál járt, ahol a nagy nehézgépek otthon parkolnak. Ha
telephelyen van a gép, akkor nem termel. Ha a gazdaság úgy működne, akkor határidőben fizetne.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ő ismeri ezeket a dolgokat. A hivatal részéről szolidárisan csinálják a
dolgokat, de van aki akkor fizette be az adóját, amikor a forgalomból történő kivonásra átadták a
gépjárművet.
Galambos István: Ő is örülne, ha Csöde számláján lenne a pénz, de sok a kiadás és nem tudja miből
kifizetni, ha a bevétel mínuszos.
Reszneki Gyuláné: Hiába ad az állam 10 millió Ft-ot az önkormányzatnak, ha sokat elvisznek.
Pedig a buszvárókat fel kellene újítani, mert elég rossz állapotban vannak. Ő fából képzelné el,
talán valamilyen segítséggel meg tudnák oldani.
Galambos István: Egyoldalú borítás kellene, a készáru 1.500,- Ft/m2 összegbe kerül. Ha elviszi
valakihez az anyagot és összeszegezi, akkor rések lesznek.
Reszneki Gyuláné: A buszváró ügyéről majd később tárgyalnak. Megkérdezi, van-e valakinek
hozzászólása a napirendi ponthoz. Amennyiben nincsen, javasolja a beszámoló elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
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14/2012.(IX.06.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja.
2./ Mozgókönyvtári normatíva felhasználásának megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Korábban is beszéltek már a mozgókönyvtári normatíva felhasználásáról. Úgy
gondolja a falunapi programok közül Jolly és Suzy műsorát, a közösségi térnél végzett
földmunkákat kellene ebből rendezni. Amennyiben marad még pénzösszeg, akkor azt
közműköltségekre lehetne fordítani.
Berki Adrienn: Jolly és Suzy műsora 241.300,- Ft-ba került. A közösségi térrel kapcsolatosan
térkőre 259.070,- Ft-ot, tereprendezésre 21.950,- Ft-ot, földszállításra 95.250,- Ft-ot, áteresz
építésére 83.185,- Ft-ot költöttek. Ez így már több is, mint a normatíva összege, így
közműköltségek elszámolására nincsen is szükség. Így javasolja, hogy mozgókönyvtári normatívát
kulturális programra és a fennmaradó összeget a közösségi tér körüli tereprendezési munkákra
számolják el.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
34/2012.(IX.04.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a mozgókönyvtári és közművelődési normatívát kulturális
programra és a közösségi tér körüli tereprendezési munkákra használja fel.
A testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a normatíva összegének
elszámolása ügyében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.09.) önkormányzat rendelet
módosítása.
Berki Adrienn: E napirendi pont keretében a plusz bevételeket és kiadások átvezetésére kerülne sor.
Az előző napirendi pontnál említette a mozgókönyvtári normatívát, az kerülne átvezetésre, továbbá
50 e Ft működési bevétel keletkezett kamatból, a Bursa ösztöndíj visszautalását működési
tartalékba helyeznék és részben a gyepmesteri feladatellátásra fordítanák. A polgármesteri
hivatalnak hivatali és egészségügyi feladatellátásra nyújtott működési hozzájárulás összegének
módosítását is szükséges a költségvetésen átvezetni, összesen 483 e Ft többletkiadásként, amit
tartalékból tudnak átcsoportosítani. A működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülésből
szükséges átcsoportosítani 131 e Ft-ot a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülések
közé. A felhalmozási célú pénzmaradvány összegének működési célú átvezetését is
átcsoportosításként végeznék el. A tervezett rendeletmódosításra a javaslatot, illetve a pénzügyi
mérlegen történő átvezetését az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
Reszneki Gyuláné: Köszöni a tájékoztatást, megkérdezi a testületi tagokat, kíván-e valaki szólni?
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Megállapítja, hogy nem, így szavazásra teszi fel az önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének módosítását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
15/2012.(IX.06.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
11/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2012.(II.09.)
önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
4./ Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeiről.
Berki Adrienn: E napirendi pont tárgyalása a féléves beszámoló kötelezettségéből adódik. A
táblázatban vezették el az előirányzott bevételeket. Csöde Önkormányzata hitellel nem rendelkezik.
A játszóteres projekt 2012. március 20-án lezárásra került, ezzel egyidejűleg az önkormányzat
kezességvállalása is megszűnt, ugyanis megtörtént a hitel visszafizetése.
Galambos István: A játszótér üzemeltetése kinek a feladata?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Öt évig az alapítványé.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2012.(IX.04.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2012. I. félévi
teljesüléséről szóló tájékozatót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Általános iskolások tankönyv és buszbérlet költségeinek átvállalása.
Reszneki Gyuláné: Az eddigi évekhez hasonlóan szeretné, ha a képviselőtestület elfogadná az
általános iskolások tankönyv és buszbérlet költségeinek kifizetését. Ez 4 gyermeket érint.
Berki Adrienn: Van egy személy, aki nem állandó lakos, az is megkapja?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A tartózkodási helye Csödében van és a gyermek a Zalalövői Általános
Iskolába jár.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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36/2012.(IX.04.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az általános iskolás gyermekek tankönyv és buszbérlet
költségeit a 2012. évi költségvetés terhére átvállalja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
6./ Közmeghallgatás előkészítése.
Reszneki Gyuláné: Az önkormányzatnak a törvény szerint évente egy alkalommal közmeghallgatást
kell tartania. Az idei évben október 4-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel kellene erre sort keríteni.
Megkérdezi, hogy az időpont megfelel-e a testületi tagoknak, mivel határozatképesnek kell lenni.
Galambos István: Neki megfelel a z időpont.
Kovács Jánosné: Neki is jó az október 4-e.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2012.(IX.04.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület Csöde községben a közmeghallgatás időpontját 2012.
október 4-én (csütörtökön) 18,00 órára tűzi ki.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bej elentések:
Galambos István: Felső Csödében a temető felé vezető úton 2 lyuk van, még az ősz beállta előtt
helyre kellene állítani.
Reszneki Gyuláné: Az Erdészettel is beszélt, szerette volna, ha Ők is beszállnak a költségbe, mivel
használják az utat. Továbbá Kemény Edét is meg kellene keresni, mert nagy géppel Ő is jár arra.
Galambos István: Idegenforgalmi adóval kapcsolatosan rendet kellene tenni, mert hiányosak a
fizetési oldalak. Akinek van vállalkozói engedélye, azzal lehet mit tenni, a másikkal nem.
Reszneki Gyuláné: Beszélt az illetékesekkel, azt mondták, hogy rendezik.
Galambos István: 17 e Ft befizetés szerepel a költségvetésben, ebből 15 e Ft-ot Ők fizettek be.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Fog szólni az adósoknak, hogy hívja fel a figyelmüket, elmulasztották
benyújtani a bevallást.
Reszneki Gyuláné: Kéri, ha a héten nem érkeznek meg a bevallások, utána kerüljön sor a
felszólításra.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Minden hónapban kell küldeni bevallást, amennyiben rövid időn belül
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nem teszik meg az érintettek, akkor küldik ki a felszólításokat.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 19,45 órakor
berekeszti.

Kmft.
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