Je g y z ők ön y v:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. október 17-én (szerdán) 19,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester, Galambos
képviselőtestületi tagok.

István

és Kovács Jánosné

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. Javasolja, hogy a képviselőtestület a falugondnoki álláshelyre
benyújtott pályázatokat zárt ülésen bírálja el, mivel személyiségi jogot érintenek.
Megkérdezi, ki ért egyet a zárt ülés tartásával?
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
43/2012.(X.17.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a falugondnoki álláshelyre benyújtott
pályázatokat zárt ülésen bírálja el, mivel személyiségi jogot érintenek.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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3./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi munkájáról beszámoló
megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy szíveskedjen a napirendi pontot előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: 2013. évben az önkormányzatnál a terv szerint a házipénztár
ellenőrzésére kerülne sor, de nem biztos, hogy erre sor fog kerülni. Előreláthatóan nem kapnak
belső ellenőrzési normatívát, de ajánlatot biztosan ad a jelenlegi belső ellenőr.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e hozzászólás a napirendhez?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
44/2012.(X.17.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a 2013. évi belső ellenőrzéssel kapcsolatosan készített
kockázatelemzést és ellenőrzési tervet a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
elfogadja.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az adóztatási feladatokról szóló beszámolóból kitűnik, hogy
gépjárműadóból van kintlévőség. Van egy vállalkozó, aki most fizet be 300 e Ft-ot, továbbá
novemberben és decemberben is fizet, így egyeztek meg vele. Ők a részletfizetésben is partnerek.
Galambos István: Három fő szerepel, aki idegenforgalmi adót fizet, mi van a többivel?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ennyi van bejelentve, ennyinek van engedélye.
Galambos István: Szankciót nem lehet alkalmazni?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az APEH tarthat ellenőrzést.
Galambos István: Irritálja, mert van, aki nagyobb forgalmat bonyolít.
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Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem szerepel a nyilvántartásban, így nem tud mit tenni.
Reszneki Gyuláné: A hivatalból nem lehet kimenni ellenőrzést végezni?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ha valaki bejelenti, csak akkor. De idő sincsen az ellenőrzésre, az
adóban egy személy dolgozik, aki állandó, a másik dolgozó elment szülésire. Most van helyette ez
évben egy másik kolléga, de nem tudni hogyan lesz a felállás a jövő évben és 3 település adóügyi
feladatait kell ellátni.
Még a talajterhelési díj az, mellyel foglalkozni kell. Aki nincsen rákötve a szennyvízcsatornára,
annak az idei vízfogyasztás után a tízszeresét kell fizetnie jövőre.
Reszneki Gyuláné: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az adóztatási feladatokról és
az adózási morálról szóló beszámolót.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
45/2012.(X.17.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az adóztatási feladatokról és az adózási morálról szóló
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi munkájáról beszámoló
megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról
készült beszámolót írásban kiadták. Megkérdezi, kinek van hozzászólása?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Úgy tudja, hogy december 31-el megszűnik, a feladatellátásra fognak
normatívát adni 2013. június 30-ig, de a munkaszervezet nem kap pénzt.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
46/2012.(X.17.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2012. I. félévi munkájáról készült beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
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Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 19,40 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

