Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 4-én (csütörtökön) 20,00 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./ Falugondnok lemondásának megtárgyalása, falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Zalaipsa Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás megtárgyalása.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Falugondnok lemondásának megtárgyalása, falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása.
Reszneki Gyuláné: Tisztelt Képviselőtestület! E napirendi pont keretében a falugondnok
lemondását és új pályázat kiírását kellene megtárgyalni.
Mint az ülés előtt megtartott közmeghallgatáson is hallhatták Kincses Gergely falugondnok írásban
kérte falugondnoki munkaviszonyának 2012. október 15. napjával „közös megegyezéssel” történő
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megszüntetését. Kérelmében leírja, hogy a falugondnoki képzés költségeit visszafizeti, de kéri, az
önkormányzat szíveskedjen részére 2012. november 1-től 6 havi részletfizetési lehetőséget
biztosítani.
Galambos István: Mennyi volt a falugondnoki képzés díja?
Reszneki Gyuláné:294.000,- Ft, mely tartalmazza a jelentkezési, részvételi díjakat és a
költségtérítést. Biztosan be fogja fizetni az összeget, mert ha másképp nem, akkor a szülők segítik.
Galambos István: Ha másképp nem, törvényes úton lehet behajtani.
Reszneki Gyuláné: Ő egyetért a 6 hónapos részletfizetéssel.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, amennyiben nincsen, akkor
ismertetni szeretné az álláshelyre történő pályázati felhívást. (Írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Kiegészítésként elmondja, hogy a polgármesterrel történt előzetes
egyeztetés alapján a pályázati felhívást az önkormányzat hirdetőtábláin, Csöde és Zalalövő
honlapján, valamint a városi tv-ben gondolták közzétenni.
Reszneki Gyuláné: Falugyűlésen a lakosság véleményét kikérjék-e vagy a testület döntsön-e a
falugondnok személyéről?
Galambos István: Javasolja, kérjék ki a falugyűlés véleményét, akkor nem tudják megvádolni Őket.
Reszneki Gyuláné: Előreláthatóan október 17-én tartanák meg a falugyűlést és azt követően a
testületi ülést.
A helyettesítést tudja, hogy neki kell ellátni, míg az álláshely nem kerül betöltésre, de szeretné
megkérdezni, amennyiben olyan elfoglaltsága lenne, valakire számíthat-e?
Kovács Jánosné: Igen, Ő szívesen segít, ha szabadnapos lesz.
Galambos István: Lehet, hogy olyan jelentkező lesz, aki azonnal be tudja tölteni az álláshelyet.
Kovács Jánosné: Az önkormányzat támogatást nem kaphat?
Galambos István: Csak a 25 év alatti és az 50 év feletti kaphat támogatást.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, kíván-e valaki véleményt nyilvánítani a napirendi ponttal
kapcsolatosan?
Megállapítja, hogy nem, így először a falugondnok lemondása ügyében kellene dönteni, majd a
pályázati felhívásról.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
40/2012.(X.04.) sz. önkormányzati határozat
a./ A képviselőtestület Kincses Gergely Csöde, Kossuth u. 17. szám alatti lakos
falugondnoki munkaviszonyának 2012. október 15. napjával „közös
megegyezéssel” történő megszüntetését engedélyezi.
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Nevezett részére a falugondnoki képzés költségeinek – 294.000,- Ft
összegnek – a visszafizetésére 2012. november 1-től 6 hónap részletfizetést
engedélyez.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kincses
Gergelyt és a munkaviszony megszüntetése érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg, valamint a képzési költség visszafizetésére
vonatkozóan az egyéb feltételeket külön megállapodásban rendezze.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
b./ Csöde Község Önkormányzata pályázatot hirdet falugondnoki munkakör
betöltésére.
Pályázati feltételek:
- 18. életév betöltése
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
- 8 általános iskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány
- falugondnoki képesítés, vagy a képzés vállalása
Pályázathoz csatolni kell:
- részletes önéletrajzot
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
- jogosítvány másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul és a képzésen való
részvételt vállalja.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető, mely határozott
időre (előreláthatólag 2014.10.01-ig) szól.
A próbaidő tartama: 3 hónap
Ellátandó feladatok: Falugondnoki feladatok ellátása
Bér és egyéb juttatás: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján
Pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: A pályázatot személyesen
vagy postai úton a Zalalövői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (8999.
Zalalövő, Szabadság tér 1. I. em. 8. ajtó) lehet benyújtani legkésőbb 2012.
október 15-én 10 óráig. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Falugondnok.
A pályázatokról Csöde Község Önkormányzatának Képviselő–testülete dönt
a falugyűlés véleményének figyelembevételével 2012. október 31-ig.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa. Érdeklődni Reszneki Gyuláné polgármesternél a 06/30/3775290. telefonszámon, illetve a jegyzőnél a 06/92/571-32. telefonszámon
lehet.
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A testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az álláshelynek Csöde
község hirdetőtábláin, Csöde honlapján (www.csöde.hu) , Zalalövő város
honlapján (www.zalalovo.hu) és a városi tv-ben történő megjelentetése
érdekében a szükséges intézkedést tegyék meg.
Határidő: 2012. október 5.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Zalaipsa Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosítása főként jogszabályi, székhely, központi ügyintézés címének változása miatt vált
szükségessé. A megállapodás 2. oldalára bekerült Magyarország Alaptörvényére való hivatkozás, a
13. oldalon a székhely: 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz., központi ügyintézés helye: 8900
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. lett. A 15. oldalon az államháztartásról és a közbeszerzésekről
szóló törvény változása miatt kell módosítást végrehajtani. A 19. oldalon a VI fejezetben ugyancsak
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet változott, mely több helyen
szerepel a megállapodásban.
Kéri, hogy a képviselőtestület fogadja el a társulási megállapodás módosítását.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi a testületi tagokat, van-e hozzászólásuk az elhangzottakhoz?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2012.(X.04.) sz. önkormányzati határozat
Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes
szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. november 25.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A közigazgatás átszervezésével kapcsolatosan megállapodást kell kötni
az önkormányzatoknak a Zala Megyei Kormányhivatallal. A megállapodásban az önkormányzat
tulajdonában lévő ingó, ingatlan vagyon, járási hivatalba kerülő foglalkoztatottak átadás-átvételéről
rendelkeznek. A mellékletekbe kell beírni, hogy Zalalövő mit ad át. Az 5. sz. melléklet pl. a
személyekről szól, ezt már alá is írták. Csöde Önkormányzatától nem kerül átadásra semmi sem, de
azt mondták, hogy a megállapodást a testület fogadja el.
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A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
42/2012.(X.04.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást –
mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva – elfogadja. A képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester

Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 20,40 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

