Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 18,00
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./ Általános iskola fenntartásának megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Általános iskola és a napközi otthonos óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
beszámoló.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Általános iskola fenntartásának megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Szeptember 1-től hatályba lépett a köznevelési törvény, mely szerint a
fenntartó önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell az általános iskola fenntartásával kapcsolatosan.
A 3000 fő alatti lélekszámú települések iskolái automatikusan állami fenntartásba kerülnek. 3000 fő
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felett kell nyilatkozni, mint például Zalalövőnek, vállalja-e az iskola fenntartását vagy sem. Ezt
október 30-ig a testületnek meg kell erősítenie. A Magyar Államkincstár felé adatokat kell
szolgáltatniuk, melynek figyelembevételével hozzák meg a döntést. Az általános iskolára szóló
intézményfenntartó társulásba Csöde is bent van, ezért kérik itt is a testülettől a nyilatkozatot,
továbbá azoktól az önkormányzatoktól is, akik tagjai a társulásnak. Úgy gondolják, nem kellene
vállalni az iskola fenntartását, hiszen még a 2013. évi állami támogatások sem ismertek. Zalalövő
önkormányzata hitelekből gazdálkodik és önhikis támogatást vesz igénybe működéséhez.
Amennyiben azt állapítják meg, hogy a fenntartó fele fizetni kell az önkormányzatoknak, akkor
gyermekarányosan kérik a hozzájárulást. Milyen összeget hoznak ki, ezt előre nem tudja.
A Kormányrendelet tartalmazza, milyen szándéknyilatkozatot kell meghozni Zalalövőnek, ha a
fenntartást nem vállalja.
Galambos István: A karbantartás és minden beletartozik?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az állam használatba veszi az intézményt, a fenntartást az
önkormányzatnak kell vállalnia, melybe a takarításhoz szükséges eszközök is beletartoznak.
Az önkormányzatnak minden évben kell majd nyilatkoznia május 31-ig, de most tört év van, így az
átmeneti rendelkezés alapján kell eljárni.
Reszneki Gyuláné: Véleménye szerint a képviselőtestület
Önkormányzatának, hogy az iskola fenntartását adja át az államnak.

javasolja

Zalalövő

Város

A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
38/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a jegyzőnő által elmondottakat jól átgondolva javasolja
Zalalövő Város Önkormányzatának, hogy az általános iskola fenntartását adja
át az államnak, mivel nem ismert a 2013. évi központi támogatás.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Zalalövő Város
Polgármesterét.
Határidő: 2012. szeptember 24.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
2./ Általános iskola és a napközi otthonos óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról beszámoló.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az általános iskola és a napközi otthonos óvoda 2012. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült táblázatokat írásban kiadták. Szerényen
gazdálkodnak, a személyi juttatásokat ki kellett fizetni, de cafetériát nem kapott senki sem, kivéve
az 1.000.- Ft-os havi önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjat.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponthoz?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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39/2012.(IX.20.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az általános iskola és a napközi otthonos óvoda 2012. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz
csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bej elentések:
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tájékozatja a testületi tagokat, hogy a mai napon megbeszélésen vett
részt a Kormányhivatalban, ahol tájékoztatták, az önkormányzat költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról készült beszámolót a testületnek nem rendelettel, hanem határozattal kell
elfogadnia. Kéri, hogy a képviselőtestület ezt vegye tudomásul és az elkövetkezendő évben ennek
megfelelően hozzák meg döntésüket.
Reszneki Gyuláné: A település buszközlekedésével kapcsolatosan tegnap volt Szattán. Biztatták,
hogy visszaállítják a 16,45 órai buszt, de ez nem biztos, mert a papíron nem szerepelt senki sem.
Konkrét választ a jövő héten adnak. Azt szerették volna elérni, hogy a falugondnoki busz
közlekedjen. A falugondnoknak közmunka feladata is van. Ha a választ megkapják és a testület
nem fogadja el, akkor visszatérnek rá.
Galambos István: A szülőkkel is meg kell beszélni, akkor menjen busszal a gyereke, ne pedig
össze-vissza.
Kovács Jánosné: Az éves buszbérletet is megvették a gyerekeknek.
Galambos István: Inkább a vasárnapi járatot szüntessék meg.
Reszneki Gyuláné: Ami pénzt adnak a falugondnoki szolgálatra, abból nem tudnak kijönni. A
szattai polgármester azt mondta, nekik a Volán buszra nem is lenne szükségük. Azért veszik el a
többi településtől is a buszjáratot. Megkérdezte, ha elmegy a csödei elágazóig, akkor miért nem
megy be a busz. Azt a választ kapta, azért, mert onnan megy Irsára. Pedig oda csak akkor megy ki,
ha utas van.
Galambos István: Ha Csödébe a Zala Volán jár, akkor miért megy Felsőjánosfáig, az Vas megye. A
csödei járat szokott menni Irsára.
Reszneki Gyuláné: Nem, az Zalaegerszegre ment.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Irsára előtte ment, most 16,45 órakor megy ki, de csak akkor, ha van
utas. A külső részekről nem egyszerű közlekedni.
Galambos István: Az útleszakadással kapcsolatosan érdeklődik.
Reszneki Gyuláné: A Közútnak írtak levelet, beszélt telefonon az illetékesekkel is. Ha más nem,
akkor közösen kell megcsinálni. Ez kétes, mert az árkokat is az önkormányzattal tisztíttatták.
Galambos István: Valamit kell vele csinálni.
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A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 18,45 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

