Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 11-én (kedden) 7,30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester és Kovács Jánosné képviselőtestületi tag.
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző
Távol van igazoltan: Galambos István képviselőtestületi tag.
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 4./
napirendi pont után tárgyalja meg a Salomvár, Zalaháshágy, Zalalövő és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás megszüntetését.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 2 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodásának módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének
korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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4./ Könyvtárellátásra szóló megállapodás megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
megszüntetése.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodásának módosítása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, szíveskedjen ismertetni, miért kerül sor a társulási
megállapodás módosítására.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Magyar Államkincstártól hiánypótlási felhívást kaptak, ezért van
szükség a módosításra. Tulajdonképpen formai hibákról van szó, mert az önkormányzatok nem
nézték meg, hogy a név és cím helyesen szerepel-e. Ezek kerültek kijavításra, valamint a
lakosságszámnál nem mondták, hogy a 2012. január 1-i állapotot kell szerepeltetni. a fent
ismertetett hibákon kívül észrevette, hogy a társulásnak évente nem négy, hanem minimum 6 ülést
kell tartania. Ezeket a módosításokat vezették át.
Kéri, hogy a képviselőtestület fogadja el a társulási megállapodás módosítását.
Reszneki Gyuláné: Köszöni a jegyzőnő tájékoztatását. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
társulási megállapodás módosítását.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
29/2013.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítását a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének
korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás társulási megállapodásának
módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! Az új Mötv. előírta, hogy a társulások
megállapodásait június 30-ig felül kell vizsgálni. E napirendi pont ezért került a testület elé
terjesztésre, melyben formai hibák és jogszabályváltozások kerültek kijavításra.
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Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e hozzászólás a kiadott anyaghoz? Megállapítja, hogy nincsen,
így javasolja elfogadásra a napirendi pontot.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
30/2013.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség
települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott
önkormányzati társulás társulási megállapodását a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint módosítja.
A testület felkéri a közös önkormányzati hivatalt, hogy a határozat kivonat
megküldése ügyében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az elmúlt héten a Zala Megyei Kormányhivataltól kaptak egy
figyelemfelhívó levelet, nem elég a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről
és elszállításáról szóló rendelet módosítás, hanem a közszolgáltatási szerződés is felül kell vizsgálni
2013. június 15-ig. A szerződésből ki kellett venni azt a részt, mely a díjjal kapcsolatos. A
hulladékgazdálkodásról szóló törvény is hatályon kívül helyezésre került, valamint jogszabály
módosítást is át kellett vezetni. Természetesen a hulladékszállítás az eddigieknek megfelelően
történik.
Kéri, hogy a képviselőtestület szíveskedjen elfogadni a közszolgáltatási szerződést.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
31/2013.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a hulladékszállításra kötött közszolgáltatási szerződés
módosítását a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
4./ Könyvtárellátásra szóló megállapodás megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Deák Ferenc Megyei és Városi könyvtártól kaptak egy levelet,
melynek melléklete a megállapodás módosítása. 2013. június 13-ig meg kell küldeni, hogy a
szolgáltatóhelyre milyen tároló vagy műszaki eszköz, irodaszer, berendezési tárgy beszerzése
szükséges. 1000 fő lakosságszámig 70 e Ft-ot adnak.
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Kérik, hogy az 1. sz. mellékletben foglalt szolgáltatás további feltételeiről szóló „Kiegészítő
rendelkezések a megállapodáshoz” című anyagot is szíveskedjenek elfogadni.
Reszneki Gyuláné: Javasolja, hogy a nettó 70 e Ft-ból padok és székek kerüljenek beszerzésre, de Ő
beszélt a könyvtár illetékesével, előfordulhat, hogy kézműves foglalkozásra, sportnapra is fel
lehetne használni.
Kovács Jánosné: A sportnapot jó lenne a búcsú napjára tenni.
Reszneki Gyuláné: Majd ezt megkérdezi, meddig kell a pénzt felhasználni, de határozattal padok és
székek beszerzéséről döntsenek, továbbá hatalmazzák fel a megállapodás kiegészítés aláírására.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
32/2013.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a szolgáltatóhely részére biztosított nettó 70
e Ft összegből padok és székek kerüljenek beszerzésre.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárat.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás kiegészítés
aláírására.
Határidő: 2013. június 13.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
megszüntetése.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Csöde Község Önkormányzata is tagja a Salomvár-ZalaháshágyZalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak. Feladatot a társulás nem lát el.
Ezt a társulási megállapodást is felül kell vizsgálni, ezért a polgármesterek előzetes egyeztetés
alapján úgy gondolták, kerüljön megszüntetésre.
Reszneki Gyuláné: Ő is javasolja a társulás 20013. június 30-val történő megszüntetését.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
33/2013.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület – a társulás többi tagjával történt egyeztetés alapján –
tudomásul veszi, hogy a Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás már több éve nem töltötte be célját.
A képviselőtestület a társulási megállapodás felülvizsgálata során úgy dönt, a
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továbbiakban nem tartja fenn tagságát és a társulás 2013. június 30-val történő
megszűnésével egyetért.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester

Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 8,25 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
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