Je g y z ők ön y v:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 18,30 órai
kezdettel megtartott rendes 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 meghívón szereplő 8./
napirendi pont után tárgyalja meg a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodását.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Csöde településen végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Felkérésre: Jandó Nikolett intézményvezető
2./

Zalalövő és környező települések Zalalövői Napközi Otthonos Óvodára
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, elfogadása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester

szóló

3./ Zalalövői Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és tagintézményeik 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször
módosított 8/2002.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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5./ Vagyongazdálkodási terv megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ Falunap lebonyolításának megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
7./ Települési értéktár bizottság létrehozása.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
8./ Orvosi ügyeletre szóló feladat-ellátási megállapodás megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
9./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Csöde településen végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Reszneki Gyuláné: A beszámolót írásban kiadták, megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Csödét nem igazán érintette, nincs olyan személy, akit védelembe kellett
volna venni.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
21/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
Csöde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni szíveskedjen.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./

Zalalövő és környező települések Zalalövői Napközi Otthonos Óvodára
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, elfogadása.

szóló

Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az önkormányzati törvény változása előírta, hogy a társulási
megállapodást 6 hónapon belül felül kell vizsgálni és a társulás csak jogi személyiségű lehet. A
zalalövői testületi ülésen javasolták, hogy a neve Zalalövői Óvodafenntartó Társulás legyen. A
törvény alapján döntéshozó szerv a társulási tanács lehet, tehát évente legalább 6 ülést kell tartani.
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Az önkormányzatot a polgármesterek képviselik. Az intézményvezető megbízása a társulási tanács
hatásköre, a Szervezeti és Működési Szabályzathoz, pedagógiai programhoz, házirendhez is a
tanács egyetértése szükséges. A tanács dönt az óvoda nyitva tartása, beiratkozás, óvodai csoportok
megállapítása ügyében is. Június 10-vel gondolták a megállapodás hatályba lépését és ezt követően
meg kellene tartani a társulási tanács alakuló ülését. Az óvodavezető kérte, hogy az alakuló ülésen
határozzák meg az óvodai csoportok létszámát, mert szeptembertől akkor úgy fog indulni.
Nagyjából ezek voltak a legfontosabb módosítások.
Kéri, hogy a képviselőtestület szíveskedjen elfogadni a társulási megállapodást.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, kíván- e valaki véleményt nyilvánítani?
Amennyiben nem, szavazásra teszi fel a megállapodást.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
22/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás társulási
megállapodását a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja, felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Zalalövői Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és tagintézményeik 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról beszámoló megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Az anyagot írásban kiadták, úgy gondolja, ez már a múlt.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete már elfogadta.
Reszneki Gyuláné: Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
23/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövői Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és
tagintézményeik 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször
módosított 8/2002.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Zala Megyei Kormányhivataltól kaptak levelet, melyben felhívták a
figyelmet, hogy a decemberi kormányrendelet alapján legalább 2 űrmértékű edényzetnek kell
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szerepelnie az önkormányzat rendeletében. Ennek megtörténtéről június 1-ig tájékoztatni kell a
kormányhivatalt. Július 1-je után mi lesz, azt nem tudni, mert át fogják szervezni. A 70 éven felüli
egyszemélyes háztartásnál a kedvezmény jelenleg is megvan.
Reszneki Gyuláné: Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta.
8/2013.(V.31.) 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.
5./ Vagyongazdálkodási terv megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzatnak
rendelkeznie kell közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel. Ennek megalkotására konkrét
határidő nem volt. Április 24-én volt a kormányhivatalban törvényességi megbeszélésen és
felhívták a figyelmet, hogy készítsék el május 31-ig. Ettől függetlenül megkapták írásban a
törvényességi észrevételt. Erre 30 napon belül válaszolni kell s természetesen a terveket a
képviselőtestületnek meg kell tárgyalni.
Kéri a képviselőtestület a kiadott előterjesztésnek megfelelően fogadja el a vagyongazdálkodási
tervet.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
24/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
6./ Falunap lebonyolításának megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: A falunappal kapcsolatosan elmondja, véleménye szerint jól sikerült, elég volt
az egy napos program. A sikeres lebonyolításhoz több támogató is hozzájárult, melyet megköszönt
nekik. Pungor Gábor az erősítést 40 e Ft-ért végezte. A művelődési központnak évente 50 e Ft-ot
szoktak adni, úgy gondolja, ezt az összeget ne fizessék ki, mivel az intézményben nem vesznek
igénybe semmiféle szolgáltatást.
A falunap előtt a színpad elkészítéséhez Károly József vállalkozótól került beszerzésre a faanyag,
ennek összege bruttó 130.810,- Ft volt.
Kéri, hogy a képviselőtestület a fenti összegeket szíveskedjen jóváhagyni. A számlák másolatát a
testületi tagok részére is megküldték.
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Galambos István: A hangosítással nem volt semmi gond, nem volt most recsegés sem. Az
ünnepségen kevés ember vett részt, többen megtisztelhetnék a falut, de csak az ingyenes
rendezvényre jönnek el. Úgy gondolja 500,- Ft belépődíjat lehetne szedni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Máshol sem kérnek pénzt ilyen kis településen.
Galambos István: Herczeg Imre lányát Ő most hallotta először énekelni Zalalövőn Pünkösd
szombatján. Jól énekel, jövőre meg lehetne hívni. Örül, hogy a dobogó elkészült, így nem kell
többet szállítani.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben
nincsen, kéri, hogy a képviselőtestület szíveskedjen jóváhagyni a számlákat.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
25/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Károly József Zalalövő, Budafai u. 38. szám alatti
vállalkozótól beszerzett 130.810,- Ft összegű fenyő fűrészárú és Pungor Gábor
Zalaháshágy, Hunyadi u. 14. szám alatti egyéni vállalkozó által biztosított
40.000,- Ft összegű zeneszolgáltatás számláit a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
7./ Települési értéktár bizottság létrehozása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Gödörházi Norbert zalalövői önkormányzati képviselő hívta fel a
figyelmet, hogy megjelent a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet, mely előírja, 60 napon belül kell
dönteni, létrehoznak-e települési értéktár bizottságot. A döntésről 30 napon belül kell tájékoztatni a
megyei közgyűlés elnökét. A bizottságot akkor érdemes létrehozni, ha van olyan érték, mely
bekerülne a Hungarikumba, de ennek több fokozaton végig kell mennie. Ő Csödében nem tud olyan
értékről, melyért érdemes lenne létrehozni a bizottságot. A jogszabály mellett van nyomtatvány,
komoly dokumentációt kell készíteni és a területi bizottsághoz küldeni. Az értéktár bizottságnak
félévente be kell számolnia tevékenységéről, mely költséggel is jár. A testület a döntését bármikor
módosíthatja, később is létrehozhatja a bizottságot.
Reszneki Gyuláné: Ő sem tud olyan értékről.
Kovács Jánosné: Ne hozzanak létre bizottságot.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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26/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy nem hoz létre települési értéktár
bizottságot, mivel tudomásuk szerint jelenleg nincsen olyan érték.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
8./ Orvosi ügyeletre szóló feladat-ellátási megállapodás megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterétől tegnap kapták meg a
háziorvosi ügyelet feladat-ellátási megállapodását. A településnek 471,- Ft/fő/ év hozzájárulást kell
fizetnie. Már decemberben mondták, hogy át kell dolgozni a megállapodást. Mivel nem kötődik ez
normatívához, ezért nem az Mötv. társulásokról szóló szabályai alapján jártak el, nem társulási
megállapodást készítettek, hanem a Ptk. szerint jártak el. Változás nem történt, az ügyelet helye
megvan, változatlan.
Reszneki Gyuláné: Javasolja a megállapodás elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
27/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a háziorvosi ügyelet feladat-ellátási megállapodást a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
A testület felkéri a közös önkormányzati hivatalt, hogy a határozat kivonatot
küldje meg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
9./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodását is felül kell vizsgálni. A társulás önálló jogi személyiségű, kikerültek az anyagból
azok a feladatok, melyet már nem végeznek. Bent van, hogy július 1-től ki marad a támasznál, a
zalalövői társulási megállapodás július 1-vel lép hatályba, így Ők már nem szerepelnek bent. A
törvénynek megfelelően került átdolgozásra a megállapodás, javasolja annak elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

28/2013.(V.30.) sz. önkormányzati határozat

7

A képviselőtestület a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodását a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A testület felkéri a közös önkormányzati hivatalt, hogy a döntésről szóló
határozat kivonat megküldése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző

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

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

