Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 19-én (szerdán) 7,00 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 pontot.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 2 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontot fogadta el:
1./ Dohánytermék árusítás megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
2./ Nyári diákmunka elősegítése, munkaerő piaci program megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Dohánytermék árusítás megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a napirendi pontot szíveskedjen előterjeszteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt. küldött egy levelet 12-i dátummal, melyet a tegnapi napon, azaz 18-án adott át a csödei
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falugondnok. Július 1-től a dohánytermék kiskereskedelem a Magyar Állam hatáskörébe utalt
tevékenység, amelynek gyakorlását az állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre
átengedheti. Csöde településre e tevékenység gyakorlására nem pályázott senki sem, ezért kérik a
képviselőtestületet, segítsen kiválasztani valakit. Javasolnak olyan személyt kijelölni a tevékenység
ideiglenes végzésére, aki a településen azonos, vagyis dohány-kiskereskedelmi tevékenységet
jelenleg is folytat. A Zrt. június 20-ig kéri az adatlapot kitölteni és visszaküldeni.
Nem tudja, hogy e tevékenységet kivel lehetne megoldani, vagy egyáltalán mozgóárusítást
megengednek-e és erre van-e és milyen előírás.
Reszneki Gyuláné: Tegnap próbálta felhívni a Romantik Vezetőjét – Zalalövőn Ő is árusíthat
dohányterméket -, de nem érte el.
Kovács Jánosné: Biztosan van előírás a mozgóárusításra, úgy gondolja Csöde kis település, nem
tudnak kijelölni senkit sem.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A településen kevés ember él, bolt és vendéglátó egység sem üzemel.
Reszneki Gyuláné: Ott van Csödében a tűzoltószertár épülete, ha esetleg 4 órában valakit
alkalmazna a koncessziót elnyert személy az jó lenne.
Kovács Jánosné: Kicsi a település, nem sok személy dohányzik, majd vitetnek a falugondnokkal.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Véleménye szerint a képviselőtestületnek az elhangzottak alapján olyan
döntést kellene hoznia, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresésében
foglaltakat tudomásul véve megállapítják, hogy a településen évek óta kereskedelmi és vendéglátó
egység nem működik, dohány kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat senki. Nem tudnak
kijelölni, illetve javasolni a tevékenység ideiglenes gyakorlására vállalkozót.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy az ismertetett határozati javaslat elfogadható-e?
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
34/2013.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
megkeresésében foglaltakat tudomásul véve megállapítja, hogy Csöde
községben évek óta kereskedelmi és vendéglátó egység nem működik, dohány
kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat senki. Így a képviselőtestület nem
tud kijelölni, illetve javasolni dohányáru kereskedelmi tevékenység ideiglenes
gyakorlására vállalkozót.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt-t tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2013. június 20.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
2./ Nyári diákmunka elősegítése, munkaerő piaci program megtárgyalása.
Reszneki Gyuláné: A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Munkaügyi
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Kirendeltsége egy levelet küldött az önkormányzatnak a nyári diákmunka elősegítésével
kapcsolatosan. 2013. július 1-től 2 hónap időtartamra nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő
16 és 25 év közötti fiatalokat lehet foglalkoztatni munkaviszony keretében teljes bérköltség
támogatással. Szakképzettséget nem igénylő munkakörben történő alkalmazás és teljes munkaidő
esetén a minimálbérnek megfelelő összeg igényelhető. Részmunkaidő esetén a támogatás összege
arányosan csökken. Szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumot kell
figyelembe venni, de legfeljebb 7 órás foglalkoztatást támogatnak. Így a bruttó bér nem több 100 e
Ft-nál.
Ő javasolja, használják ki a lehetőséget és foglalkoztassanak 2 főt, de július 3-tól, mert előfordulhat,
hogy a papírokat előbb nem tudják lerendezni. Természetesen szakképzettséget nem igénylő
munkakörben javasolja foglalkoztatásukat.
Kovács Jánosné: Ő is egyetért a polgármester által elmondottakkal.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2013.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a „Nyári diákmunka elősegítése munkaerőpiaci programban részt vesz és 2013. július 3-től 2013. augusztus 31-ig 2 fő
nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő személyt foglalkoztat.
A testület a diákokat szakképzettséget nem igénylő munkakörben kívánja
alkalmazni, így havonta a minimálbérnek megfelelő összeg – 98.000,- Ft/hó/fő
támogatás igényelhető.
A képviselőtestület felkéri az önkormányzati hivatalt, hogy a foglalkoztatás
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 8,35 órakor
berekeszti.
Kmft.
/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

