Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 27-én (szerdán) 15,00 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 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 meghívón szereplő 5./
napirendi pont után tárgyalja meg a közösségi szolgálat végrehajtására szóló befogadó
együttműködési megállapodást.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.22.)
önkormányzati rendelettel módosított 4/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző

2./ Közbeszerzési Terv megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Vezető kinevezésének véleményezése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
4./ Falunap megrendezésének megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
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5./Alsó-csödei ravatalozó karbantartásának megbeszélése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
6./

Közösségi szolgálat végrehajtására
megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester

szóló

befogadó

együttműködési

megállapodás

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011.(XII.22.)
önkormányzati rendelettel módosított 4/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelet Képviselőtestület! Az önkormányzati törvény helyett 2013.
január 1-től Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lépett hatályba, de a réginek is
néhány §-a hatályban van. Ez is indokolta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet módosítását, továbbá az államháztartásról szóló törvény is változott. A rendelet
módosítására április 2. a határidő, ezért terjesztették a mai testületi ülésre. A rendelet tervezetben
átvezetésre kerültek azok a részek, ahol polgármesteri hivatal szerepelt, mert az új önkormányzati
törvény megszüntette ezt az elnevezést, illetve csak ott lehet, ahol egy önkormányzat van. Ezért sok
helyen kellett a rendelkezéseket módosítani közös hivatal elnevezésre. Az átruházott hatásköröknél
is jogszabályváltozás miatt kell módosítást végezni. A Zala Megyei Bíróság helyett Zala Megyei
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet szükség esetén fordulni. Megszüntették az együttes
rendeletek és határozatok hozatalát, ezt is javítani kellett. Amennyiben a képviselő érintett az
ügyben, be kell jelentenie kizárását. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor a képviselőtestület a
mulasztó képviselő egy havi tiszteletdíjának 25 %-át megvonja. Ismételt kötelezettségszegés esetén
a képviselőtestület a mulasztó képviselő tiszteletdíját 25 %-kal csökkenti 2 havi időtartamra. Ilyen
itt nem szokott előfordulni. A döntéseknél a jelzéseket kellett javítani, a rendeletnél nem szerepelhet
a „számú” szó. A közös hivatalnál be kellett írni, hány önkormányzatnak látja el feladatát. A közös
hivatalnál a gazdálkodási jogkört és a hozzájárulást nem változtatta. A társulásoknál volt változás,
megszűnt az általános iskolára szóló intézményfenntartó társulás és a sportiroda. A költségvetéssel
kapcsolatosan korábban szabályozták, hogyan kell benyújtani. Mivel máshogy van a szerkezete és a
törvény szabályozza, ezért feleslegesnek gondolja itt leírni. Az államháztartásról szóló törvény több
helyen ellentétben van, a következő évi költségvetési koncepciót április 30-ig kell benyújtani, eddig
ez november 30. volt. A másik §-ban az szerepel, hogy az I-IIII. negyedévi tájékoztatót is be kell
nyújtani a koncepcióval együtt. Sajnos úgy néz ki, hogy a jövő hónapban meg kell tárgyalni a
koncepciót, mert a kormányhivatal is kiadta. A belső ellenőrzési feladatok ellátását a többcélú
kistérségi társuláson keresztül végezték, de ez megszűnt. A volt belső ellenőr, Fazekas Richárd, már
nem látja el ezt a feladatot, így a belső ellenőrzésről jogszabályban meghatározott képesítéssel
rendelkező belső ellenőr megbízásával gondoskodnak. Kérte Gyarmati Lászlóné pénzügyi
osztályvezetőt, hogy kérjen árajánlatokat, mert az áprilisi testületi ülésre szeretné hozni. A
rendeletből kivételre került a felterjesztési jog, ha az önkormányzatnak problémája van, akkor a
felettes szervhez fordulhat, ezt törvény szabályozza. Az önkormányzat alaptevékenységeinek körét
az 1. melléklet tartalmazza, kivették azokat a feladatokat, melyek átkerültek a járási hivatalhoz.
Kéri, hogy a képviselőtestület szíveskedjen a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a jegyzőnő részletes tájékoztatását. Megkérdezi, van-e valakinek
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hozzászólása a kiadott anyagokkal és a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatosan?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011.(III.29.)
önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
2./ Közbeszerzési Terv megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: E napirendi pontot kötelező a testületnek megtárgyalnia annak ellenére,
hogy jelenleg nincsen olyan feladat, amelyre közbeszerzési eljárást kell kiírni. Amennyiben közben
lesz olyan feladat, mely közbeszerzés alá esik, akkor el kell készíteni a közbeszerzési tervet, a
szabályzatot és az eljárást le kell bonyolítani.
Reszneki Gyuláné: Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a jegyzőnő által elmondottakat.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2013.(III.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület megállapítja, hogy 2013. évben előreláthatóan nem lesz
közbeszerzési eljárás, így nem kell közbeszerzési tervet készíteni.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Vezető kinevezésének véleményezése.
Reszneki Gyuláné: A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezésével kapcsolatos
levelet kiadták a testületi tagok részére. Megkérdezi, el tudják-e fogadni a jelzett személyt?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Mielőtt szavazásra kerülne sor, elmondja, tudomása szerint kiveszik a
törvényből az önkormányzatnak ezt a véleményezési jogkörét.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2013.(III.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület támogatja Dr. Farkas Tibor r. alezredesnek a Zalaegerszegi
Rendőrkapitányság Vezetőjévé történő kinevezését.
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A testület utasítja az önkormányzati hivatalt, hogy a döntésről tájékoztassa Zala
Megye Rendőrfőkapitányát.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
4./ Falunap megrendezésének megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Minden évben Pünkösd napján szokták a falunapot megrendezni. Az idei évben
is így lenne. Próbált művészekkel, előadókkal kapcsolatot felvenni. Palotás Petrával is beszélt, korábban már Ő fellépett falunap alkalmából – de Ő nem ér ár, Győr mellett lép fel. Sok mindent
megnézett, sikerült megszereznie Kovács Kati művésznő elérhetőségét. 250 e Ft-ért jönne el
zongoristával és élőben lenne a műsor. Ez nem rossz, ennek a korosztálynak nagyon jó lenne.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Szerinte a fiatalok is szeretik Kovács Katit, örül neki, ha sikerül vele
megállapodni.
Kovács Jánosné: Ő is egyetért vele.
Reszneki Gyuláné: Amennyiben a testület egyetért vele, akkor még ma felhívja telefonon.
Folyamatban van kapcsolatfelvétel a zalaháshágyi civil szervezettel, akik kán-kánt adnak elő, de
magyaros öltözékük is van. Állítólag színvonalas a műsoruk. Már a hegyhátszentjakabiaknak és az
óvónőknek is szólt, most más műsort adnának elő. Szeretné, ha a művelődési központból, vagy
zalalövőiek közül is lenne valaki. Mivel a településen megrendezett nőnap nagyon jól sikerült, ezért
úgy gondolta, Ők is felléphetnének, lenne aki a műsort betanítja részükre. Itt nem csak hölgyekre,
fiatalemberekre is gondolt. Ezt majd megbeszélik, mert a közeljövőben össze kellene jönni és
gyakorolni.
A falunapi rendezvény hangosítása ügyében beszélt a művelődési központ igazgatóval, de megint
azt a választ adta, nem lesz itthon. Valaki mást kellene keresni. Úgy gondolja, mivel a művelődési
központ költségvetéséhez hozzájárulnak, ezért egy ében egy alkalommal ezt megtehetnék. A
Nyugdíjas Klub rendezvényeire is elviszik az embereket, ha szükség van rájuk.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tudomása szerint a hangosító berendezés nem a művelődési központ
tulajdona, hanem az önkormányzaté.
A vendéglátás megoldása érdekében megkereste Kósik Miklósné, el kell dönteni, hogy mi legyen.
Galambos István: Véleménye szerint ne változtassanak ezen, már több éven keresztül Dervalics
Csaba látja ezt el.
Kovács Jánosné: Javasolja, hogy Dervalics Csabát kérdezzék meg először. A tisztesség ezt kívánja,
ha nem érte volna meg, akkor nem csinálta volna eddig.
Galambos István: Meg kell kérdezni, mit hoz.
Reszneki Gyuláné: A fagylaltot is tisztázni kell vele. Nem tudja legyen-e futballmérkőzés, ha igen,
akkor íjászat is lenne.
Galambos István: Amennyiben lesz, akkor azt szombaton kell tartani.
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Reszneki Gyuláné: Kizárólag barátságos mérkőzésre gondolt.
Galambos István: 2-3 csapatnak nem érdemes szervezni, meg kell hirdetni és a visszajelzések
alapján dönteni, hogy megrendezzék-e.
Reszneki Gyuláné: Az ünnepi beszéd megtartására az eddigi évekhez hasonlóan vasárnap 14 órakor
kerülne sor. Vigh László országgyűlési képviselő lenne a szónok. Gödörházi Norbert zalalövői
önkormányzati képviselő beszélt vele, el is vállalta. Kovács Kati műsorát 16 órára gondolta. A
táncosokat meg szokta kérdezni, hány perces az előadásuk.
Galambos István: Színpad is kell, a szükséges gyalult deszkát Károlyi Józseftől be lehetne szerezni.
Ő felmérni, mekkora mennyiségre van szükség.
Reszneki Gyuláné: Felsőjánosfán Marton Ernőt is meg lehet kérdezni. Sörpadot lehetne a
mozgókönyvtári normatívából beszerezni.
Galambos István: Azt utána bérbe is lehetne adni.
Reszneki Gyuláné: Az elhangzottak alapján kéri, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a falunapi
programok megszervezésére és fogadják el Kovács Kati nettó 250 e Ft-os ajánlatát és a testület
hatalmazza fel a szerződés aláírására.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2013.(III.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a falunap sikeres
lebonyolítása érdekében a programok megszervezése ügyében tegye meg a
szükséges intézkedést.
A képviselőtestület elfogadja Kovács Kati művésznő 250 e Ft + áfa összegű
ajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. május 19.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
5./Alsó-csödei ravatalozó karbantartásának megbeszélése.
Reszneki Gyuláné: Az Alsó-Csöde-i ravatalozó karbantartásáról már beszéltek korábban is, de nem
értette meg, hogy Galambos István képviselőnek milyen elképzelése van.
Galambos István: Az a fal független a külső épülettől. Az lenne a legegyszerűbb, ha fa oszlopból
deszkaborítású palánk lenne. Le nem dől, a repedést le lehet javítani. Az ősszel nézte meg, azóta
nem tudja mi változott. Meg kell nézni a helyszínen. Ha újból csinálják meg, akkor is meg fog
repedni. Az ÉNY-i sarkánál is az a jelenség van.
Reszneki Gyuláné: Ha lesz olyan idő, kéri a képviselőt, szíveskedjen megnézni. Megkérdezi,
társadalmi munkában megcsinálja-e?
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Galambos István: Először mindenképpen meg kell nézni.
A képviselőtestület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal.
6./ Közösségi szolgálat végrehajtására szóló befogadó együttműködési megállapodás
megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: A Páterdombi Szakképző Iskola részéről megkeresték együttműködési
megállapodás megkötése céljából. Ismerteti szóban a megállapodást, mely írásban a
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Egy általános szerződést kötnének az önkormányzattal és utána
küldenék meg, ki lesz a személy. Amennyiben a testület elfogadja, kéri, hogy hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés aláírására.
Galambos István: Úgy gondolja, ezt támogatni kell, a fiatalok munkára neveléséről van szó.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
13/2013.(III.27.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a polgármester által ismertetett és a jegyzőkönyvhöz csatolt
közösségi szolgálat végrehajtására szóló befogadó együttműködési
megállapodást elfogadja. A testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bejelentések:
Galambos István: A vállalkozóval is kell beszélni a Felső-Csöde-i temető felé vezető úttal
kapcsolatosan.
A játszótér oldala meg van csúszva, valakinek kellene szólni, mert nem szép látvány.
A közösségi tér lépcsője felfagyott, a falunapig kell vele valamit tenni.
Reszneki Gyuláné: Kéri, hogy Krajczár Róbert kivitelezőnek írjanak levelet, tavaly már volt kint
megnézte és elismerte a hibát.
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy április 1-től és május 1-től is lesz az önkormányzatnál 1-1
közmunkás.
A képviselőtestület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették.
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Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 17,10 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

