Je g y z ők ön y v:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 29-én (kedden) 15,00 órai
kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester és Galambos István képviselőtestületi tagok.
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző
Távol van igazoltan: Kovács Jánosné képviselőtestületi tag
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 – 2 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször
módosított 8/2002.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá Zalaispa javaslatának
megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Központi orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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1./ Település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször
módosított 8/2002.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítása, továbbá Zalaispa javaslatának
megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Felkéri a jegyzőnőt, hogy a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A tavalyi évben november körül megjelent egy új hulladéktörvény. Ez
alapján úgy értelmezték, hogy az önkormányzatnak kell a hulladékszállítás díját megállapítania és a
szolgáltató is így küldte ki. Igaz a Kormányhivataltól is kaptak levelet, de abban a jogszabály
szerepelt. E hónapban felhívta a Kormányhivatalt és azt a tájékoztatást adták, hogy 2013. január 1től nem lehet díjat az önkormányzatnak emelni. Jó hogy a rendelet tervezetet elkészítette, mert emailben tegnap tájékoztatták, hogy a szolgáltatónak kell megállapítani a hulladékszállítás díját.
Január 1-től nem a jegyző hatáskörébe tartozik az elmaradt díjak behajtása, hanem átkerült az
APEP-hoz.
A rendelet tervezet készítése során még pár dolgot aktualizáltak. Az egész rendeletet nem gondolta
módosítani, mert a környező önkormányzatoknak és a környezetvédelmi hivatalhoz is el kell
küldeni.
Előreláthatóan a jövő évre vonatkozóan a miniszter fogja a hulladékszállítás díját meghatározni.
Reszneki Gyuláné: A heti szállítást mi írja elő?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Törvény írja elő, már június 30-ig módosítani kellett az önkormányzat
rendeletét, hogy 2013. január 1-el bevezetik a heti szállítást. Ezt még a Kormányhivatalban
elfogadták. Jelenleg 313,- Ft a hulladékszállítás díja. A lakásban élő személyek száma és a hulladék
mennyisége után esetleg arányosítanak majd.
Galambos István: Az energia olcsóbb nem lesz, ez mindenre hatással van.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az Energiahivatalnak szeptember 15-ig kell a javaslatot megtenni a
miniszter felé. Közszolgáltatásra szükség van, jobb, ha központilag határozzák meg a díjat. Csöde
igaz, hogy nem kérte a lomtalanítást, de benne van, hogy a szolgáltató köteles évente egy
lomtalanítást végezni. Úgy értelmezték ez is benne van a díjban, erre a jogszabály nem tér ki.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi képviselőtársát, van-e hozzászólása a napirendhez? Amennyiben
nincsen, javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször módosított 8/2002.(XII.04.)
önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
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2./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Testületi ülésen már erről is beszéltek, csak a 2 m3 fára vonatkozóan
külön rendeletet kell készíteni. Február 15-ig el is kell dönteni, hogy ki kapja meg és oda is kell
juttatni, mert el kell számolni a tűzifa támogatásról. A fát ingyen kell kiszállítani. Elsősorban annak
a személynek lehet a tűzifát biztosítani, aki lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy rendszeres
szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy időskorúak járadékában
részesül. Amennyiben nincsen ilyen kérelmező, vagy rendelkezésre áll még tűzifa, akkor olyan 65
év feletti személy, aki megromlott egészségi állapota, vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének
beszerzésére nem képes, továbbá olyan gyermekét egyedül nevelő szülő, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Galambos István: Nehéz feladat ennek az elosztása, mert csak 2 m3-ről van szó, nem szeretné, ha
gond lenne belőle.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Sajnos Zalalövő is csak 10 m3-t kapott.
Reszneki Gyuláné: Igaz, hogy nagyon kevés mennyiség, de ennek ellenére javasolja fogadják el a
rendelet tervezetet.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
2/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
megalkotja.
3./ Központi orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Mindenki előtt ismert, hogy a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet
Zalaegerszegen működik. Ehhez 471,- Ft/fő támogatást kérnek, ez Csöde esetében 37.209,- Ft-ot
jelent. Javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a hozzájárulás összegét.
Reszneki Gyuláné: Tájékoztatja képviselőtársát, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatosan a
polgármesteri hivatalban készítettek hirdetményt, melyben tájékoztatták a lakosságot az ügyelet
telefonszámáról. Ezt minden háztartáshoz eljuttatták.
Galambos István: Ő nem tartja soknak a díjat, javasolja elfogadásra.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
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1/2013. (I.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet Zalaegerszegen történő
ellátásához 471,- Ft/fő, összesen 37.209,- Ft hozzájárulást biztosít 2013. évben.
A képviselőtestület felkéri a közös önkormányzati hivatalt, hogy a fenti
összegnek az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe történő betervezése
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg és a testület döntéséről
tájékoztassa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Bejelentések:
Galambos István: Érdeklődik, igaz-e, hogy az építéshatósági ügyek intézése megszűnt a hivatalban?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Sajnos igen, levelet is írtak, kérték építési pont kijelölését, de nem
kapták meg. Így Zalaegerszegen lehet intézni az építéshatósági ügyeket.
Galambos István: Oda be is kell utazni az ügyfélnek.
A képviselőtestület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 15,50 órakor
berekeszti.
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