Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 29-én (hétfőn) 18,00 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 6./
napirendi pont után tárgyalja meg a gyepmesteri feladatellátásra szóló támogatásértékű kiadás
átadás-átvételi megállapodást.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
2./ 2014. évre szóló költségvetési koncepció és háromnegyed éves beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Belső ellenőr 2012. évben végzett tevékenységéről beszámoló.
Előadó: Felkérésre: belső ellenőr
4./ Viziközművekre vonatkozóan ellátásért felelős kijelölése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
5./ Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására társulási megállapodás tervezet megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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6./ Általános iskolások tankönyv költségeinek átvállalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
7./ Gyepmesteri feladatellátásra szóló támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodás
megtárgyalása.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló.
Reszneki Gyuláné: Mindent arra költöttek, amit megbeszéltek, az előző évi pénzmaradvány 2.193 e
Ft volt.
Galambos István: Lehet, hogy jobb lett volna elkölteni és kaptak volna valami pénzt az államtól.
Reszneki Gyuláné: Úgy néz ki, hogy amelyik önkormányzatnak nem volt hiánya, azok is kapnak
pénzt. Ez ügyben levelet kell küldeni, mire lenne szükségük, pl. buszmegálló, vizesblokk. Itt a nagy
épület, amit saját erőből csináltak, az elődeik sem szórták el a pénzt.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Országosan nagy a felháborodás, ígérték is, akinek nem volt adóssága,
az önerő nélküli támogatást kap. 3.500 e Ft-ja maradt az elmúlt évben az önkormányzatnak, ha
kapnának plusz pénzt, akkor azt be lehetne forgatni valamibe. Úgy gondolja az önkormányzatnak
sikerült jól gazdálkodnia, pedig beszerzések is történtek.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi a képviselőtestületi tagokat, kívánnak-e még véleményt
nyilvánítani?
Megállapítja, hogy nem, így szavazásra teszi fel az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
7/2013.(V.15.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja.
2./ 2014. évre szóló költségvetési koncepció és háromnegyed éves beszámoló megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az Államháztartásról szóló törvényben szerepel, hogy az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját április 30-ig el kell fogadni. A Parlament ezt múlt héten
tárgyalta, állítólag módosítania fogják. A Kormányhivatal csütörtökön küldte a levelet, hogy nem
kötelező megtárgyalni, de a Zala Megyei Kormányhivatalban szerdán tartott értekezleten azt
mondták, tárgyalják meg. Ez az előterjesztés egy szöveges anyag, javasolja, hogy a
képviselőtestület fogadja el. Állítólag október vége lesz a határidő, akkor majd újból meg kell
tárgyalni.
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Reszneki Gyuláné: Javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a napirendi pontot.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
15/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évre szóló költségvetési
koncepcióját és háromnegyed éves beszámoló ját a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Belső ellenőr 2012. évben végzett tevékenységéről beszámoló.
Reszneki Gyuláné: A belső ellenőrzés mindent rendben talált, szeretné a hivatal dolgozóinak, de
főként a jegyzőnek megköszönni, ennek érdekében tett munkáját.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A belső ellenőrzési tevékenység ellátásáról az önkormányzatnak
továbbra is gondoskodnia kell, annak ellenére, hogy normatívát nem kapnak. Eddig a Zalaegerszeg
és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látták el, de ez megszűnik. A következő
testületi ülésre e feladat ellátására ajánlatokat fognak hozni, erre önkormányzatnak kell anyagi
forrást biztosítani. A társulásoknak adtak eddig pénzt, de az új önkormányzati törvényben is bent
van és a jegyző feladata is a belső ellenőrzésről való gondoskodás. Korábban is az önkormányzat
finanszírozta, csak amikor a többcélú társulás feladatai közé be lett véve, azóta nem.
Reszneki Gyuláné: Itt szeretné elmondani, hogy a mozgókönyvtári normatíva is megszüntetésre
került.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A költségvetésbe kellett betervezni az 1.140,- Ft/fő összeget, melyet a
központi költségvetés biztosít. Az a pénzosztás, mely korábban volt, az megszűnt. A városi és a
megyei könyvtár összevonásra került, a városi nem ad pénzt.
Reszneki Gyuláné: Azt mondták, hogy 50 e Ft körül adnak. A könyveket, folyóiratokat továbbra is
biztosítják. Javasolja a belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
16/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a belső ellenőr 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót
a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Fazekas Richárd belső ellenőr
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4./ Viziközművekre vonatkozóan ellátásért felelős kijelölése.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az Aquazala Kft. megküldte a megállapodást külön a vízre és külön a
szennyvízre, de ezt már a hivatalban készítették el, mivel másik beruházás keretében –
tulajdonközösség – készült el.
A vizi közművekről szóló törvényben bent van, sok közmű üzemeltető céget meg akarnak szüntetni.
Ezt a nagy átalakulást sürgetik. Az Aquazala Kft. is a Zalavíz Zrt-vel lépett kapcsolatba. Tulajdonos
nagy részben már a Zalavíz. A folyamatot fel akarják gyorsítani, ezért a legnagyobb lakosságszámú
település képviselje a kisebbet. Zalalövő úgy fogadta el, hogy egyeztet a kisebb településekkel is.
Amennyiben a megállapodás nem jönne létre, úgy a törvény alapján a legnagyobb lakosságszámmal
rendelkező önkormányzat jár el. Ő szeretné azért, ha a megállapodást a kis önkormányzatok is
aláírnák.
Itt szeretné elmondani, hogy KEOP pályázat keretében van lehetőség a szennyvíztisztító-telep
bővítésére. Van egy cég, aki nagyon szeretné a pályázat benyújtását. Már korábban is adtak be erre
pályázatot, de elutasították. Vagyonértékelést is kellene végezni, e feladatra először 10 millió Ft-ot
kértek, utána jóval többet. Ezért Zalalövő Képviselőtestülete úgy gondolja, nem kellene most
felújítani, mivel a kormány átvenné azokat a fejlesztéseket, melyek nem valósultak meg. Ezt a
munkát 2015. december 31-ig kell elvégezni, de úgy nyilatkoztak, vegye át a minisztérium, s most
erre várják a választ.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy a megállapodást el tudja-e fogadni a képviselőtestület?
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
17/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a regionális ivóvíz-és szennyvízrendszerre vonatkozóan
ellátásért felelős kijelölése érdekében készült megállapodásokat a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 2013. május 20.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására társulási megállapodás tervezet
megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A képviselőtestület korábbi ülésén döntött, hogy a Támasz
Alapszolgáltatási Intézményből kilép, ezért új társulást hoznának létre zalalövői székhellyel. A
társulás neve Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás lenne. Az
Mötv-ből beletették a társulásra vonatkozó szabályokat. A társulásnak jogi személyiségűnek kell
lenni, be kell jegyeztetni, melynek költsége is lesz. Létre kell hozni a társulási tanácsot, melynek
feladata a társulási megállapodás elfogadása, intézmény alapító okiratának elfogadása, szakmai
program elfogadása, Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, költségvetés, zárszámadás
elfogadása, intézményvezető kinevezése, működéshez szükséges szakmai létszám meghatározása,
házirend elfogadása. Nem lesz kis dolog a társulást működtetni, mert 37 önkormányzat tartozik
hozzá. Az önkormányzatokat a polgármesterek képviselnék. Zalalövőn, ahol van az intézmény, ott
működne. A szociális alapszolgáltatási feladatok közül átvenné a szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást, valamint a
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gyermekjóléti feladatokat, melyeket most is ellátnak. A nappali ellátás miatt intézményt is kell
létrehozni. A társulás önállóan gazdálkodna, szeretnék, ha a hivataltól függetlenül működne. A
létszámot még nem tudja megmondani, mert a ténylegesen ellátottak számát múlt héten kapták meg.
Úgy számolták, hogy a működéshez 300,- Ft/lakos összeggel kell hozzájárulni, mint eddig. A
Zalalövői Önkormányzat térítésmentesen adná az épületet és a felszerelést. Azon vannak, amit a
többcélú társulás a zalalövői intézményegységre pályázott, azt megkapják, mint például a busz,
mely nem került ide. A jegyzők semmi tájékoztatást nem kaptak, pedig a busznak itt lett volna a
helye. A zalaegerszegi aljegyzőnek mondta, hogy igényt tartanak rá és kért a pályázatból is. A
Támasz Intézmény vezetője azt mondta, hogy a busz a társulás tulajdona és az Őrség is benne van,
és azért nyerték meg a pályázatot, mivel hátrányos helyzetű települések vannak bent. Ez komoly
dolog lesz, de bízik benne, megkapják a buszt. Az irodahelyiséget térítésmentesen biztosítja Bagod
és Őriszentpéter is. A társuláshoz július l-ével lehet csatlakozni, amennyiben lesz ilyen szándék. A
társulás elnökét, elnökhelyettesét a társulási tanács ülésén kell megválasztani. Mellékletbe tették
bele a társulás tagjait, székhelyét és a szavazatok számát, mely minden településnek 1 lenne. A
felhatalmazó levelet, melyet csatoltak az anyaghoz jogszabály írja elő. Bíznak benne, hogy sokkal
jobb lesz a feladat ellátása, mint eddig volt.
A gyermekjóléti feladatok ellátására szóló beszámolót május 31-ig kell megtárgyalni, ezt meg is
küldték. Kérték továbbá a szociális feladatok ellátására szóló beszámoló elkészítését is.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a jegyzőnő részletes tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a
képviselőtestület tagok számára elfogadható-e a társulási megállapodás?
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
18/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására
létrehozandó „Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulás” társulási megállapodását a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint elfogadja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 20.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
6./ Általános iskolások tankönyv költségeinek átvállalása.
Reszneki Gyuláné: Az eddigi gyakorlatnak megfelelően szeretné, ha az önkormányzat az idei évben
is átvállalná az általános iskolások tankönyv költségeit. Javasolja, hogy ezt a hagyományt ne
szakítsák meg.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
19/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az általános iskolás gyermekek tankönyv költségeit a 2013.
évi költségvetés terhére átvállalja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
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7./ Gyepmesteri feladatellátásra szóló támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodás
megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A gyepmesteri feladatellátásra szóló támogatásértékű kiadás átadásátvételi megállapodás a mai postával érkezett. Igaz a költségvetésben szerepel az összeg, de a
megállapodást külön határozattal el szokták fogadni. A feladat ellátásáért 11.060,- Ft-ot kell egész
évre fizetni. A gyepmester zalalövői, tehát helyben van.
Reszneki Gyuláné: Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a megállapodást.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
20/2013.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a gyepmesteri feladatellátásra szóló támogatásértékű kiadás
átadás-átvételi megállapodást a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bejelentések:
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tavaly elkészítették és a testület elfogadta a település tisztaságáról szóló
rendelet módosítását, a szabálysértési tényállást kivették belőle, valamint 2013. január 1-től
bevezetésre került a heti hulladékszállítás. Mivel nem megfelelő egységes rendelet lett elküldve a
Kormányhivatalba, így a testület elé kellett hozni a szóbeli észrevételt. A 2013. április 23-i,
Kormányhivatalba tartott kisjegyzői törvényességi megbeszélésen szóbeli észrevételt tettek az
ügyben, a rendelet módosítását elküldték.
A képviselőtestület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették.

Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 20,00 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

