Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 28-án (pénteken) 8,00 órai
kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester, Galambos István és Kovács Jánosné
képviselőtestületi tag.
A 3./ napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Berki Adrienn gazdálkodási
ügyintéző
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.
Külön tisztelettel köszönti Németh Tibor rendőrős parancsnokot.
Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendi pontok után a
képviselőtestület tárgyalja meg a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 3 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Beszámoló Csöde közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, feladatokról.
Előadó: Németh Tibor r. alezredes, Rendőrőrs Parancsnok Zalalövő
2./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról beszámoló.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
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4./ Csöde Község Önkormányzata esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
5./ Belső ellenőri ajánlat megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ Zalalövői Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló Csöde közbiztonságának 2012. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, feladatokról.
Reszneki Gyuláné: A napirendi ponttal kapcsolatos beszámolót írásban kiadták. Megkérdezi a
Rendőrőrs Parancsnokot, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Németh Tibor: Köszönti a megjelenteket. Csöde településen 2012. évben 1 vagyon elleni
bűncselekmény vált ismertté, mely falopás volt. A lakosság nyugalmát felkavaró, nyugtalanságra
okot adó cselekményt nem követtek el. A településen Molnár Gábor a körzeti megbízott, Ő kapta
meg Keménfa községet is. Minden héten egy alkalommal megjelennek a településen, ha más egység
nem is, Ők igen. Ezen alkalmakkor a falu településrészein körülnéznek. A falunapi rendezvényen is
részt vettek, semmiféle rendbontás nem történt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy más alegysége,
szombathelyi és megyei rendőrök is megjelennek a településeken, kéri a szabályokat tartsák be. Ők
már első körben büntethetnek.
Kéri a beszámoló elfogadását a leírtak alapján.
Reszneki Gyuláné: Molnár Gáborral heti rendszerességgel tartja a kapcsolatot, a lakosság is tud
róla, hogy minden héten megjelennek a településen.
Galambos István: A helyi emberekkel nincsen gond.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, kíván-e még valaki szólni a napirendi ponthoz? Megállapítja, hogy
nem, így megköszöni Németh Tibor r. alezredesnek a megjelenést és reméli a jövőben is csak ennyi
gond lesz a településen.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
36/2013.(VI.28.) sz. önkormányzati határozata
A képviselőtestület a Zalalövői Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy a rendőrség továbbra is jól együttműködik az
önkormányzattal.
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A lakosság biztonságérzete a rendőrőrs működése óta emelkedett.
A képviselőtestület megköszöni Németh Tibor őrsparancsnok munkáját,
valamint köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak a bűnügyek felderítése és a
közbiztonság javítása érdekében kifejtett munkájukért.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester

2./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai munkájáról beszámoló.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A tavalyi év munkájáról még a Támasz Alapszolgáltatási Intézménynek
kell beszámolnia. Azért is kérték a beszámolót, mivel július l-től leválnak. Azt gondolta 2-3
oldalban összefoglalva kapnak anyagot konkrétan a településekre külön, de 100 oldalnál is nagyobb
terjedelmű volt. A kiadottnál rövidebb anyagot nem tudtak belőle készíteni. Csödére nézve a
lakosságszám kevés, az ellátásokból is keveset vettek igénybe. Az év első hónapjaiban 7 fő, év vége
felé 6 fő ellátott volt. Jelzőrendszeres készülékkel 3 fő rendelkezik.
A szociális étkeztetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a falugondnok viszi ki az ebédet, 1 fő veszi
igénybe. A nappali ellátást nem vette igénybe senki sem. Az anyagban a Támasz bemutatta saját
magát, pedig magára a településre kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetni.
Reszneki Gyuláné: Kérni fogják, hogy mi a feladata a családgondozónak és a gondozónőnek.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A családgondozó nagyrészt az adminisztrációért fog felelni, de majd ha
elindul az intézmény, meg kell beszélni, mi a feladata.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, van-e még valakinek hozzászólása a napirendi ponttal
kapcsolatosan?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2013.(VI.28.) sz. önkormányzati határozata
A képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Reszneki Gyuláné: Megkéri Berki Adrienn gazdálkodási ügyintézőt, röviden ismertesse az
előterjesztést.
Berki Adrienn: A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására pár tétel miatt kerül sor. A
költségvetés megalkotásakor még nem volt teljesen tisztázott a szociális juttatások állami fedezete.
Így nem tudták, hogy a jövedelempótló támogatások finanszírozása hogyan alakul, ezért ez nem
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került tervezésre. Az első félévi támogatási összeggel 76 e Ft-tal szükséges korrigálni a
költségvetést, amit működési célú tartalékba helyeznek.
Az önkormányzat a hivatal működésének támogatására 300 e Ft-tal kevesebb állami támogatáshoz
jut. Egyenlőre ezzel csökkentik a Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtott támogatást.
Az elmúlt évi pénzmaradvány összegét 10 e Ft-tal kell csökkenteni, a dologi kiadásokat pedig
megemelni. Ezek forrása a működési célú tartalék.
A tartalék terhére megállapodás alapján 407 e Ft összegben támogatják Zalalövő Város
Önkormányzatát az általános iskolába járó csödei gyermekek után.
A működési tartalékból 131 e Ft-ot csoportosítanak át a felhalmozási tartalékba, amit a színpad
anyagköltségére fordítanak.
Áthúzódó pénzeszközátadásként merült fel a Vízgazdálkodási Társulatnak átadott működési
hozzájárulás elmúlt évi összege 37 e Ft.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A hivatalok támogatásával kapcsolatosan április 15-ig kellett adatokat
szolgáltatni. Ismert a testületi tagok előtt, hogy január 1-el 3 önkormányzat (Zalalövő, Csöde,
Keménfa) alakította meg a közös önkormányzati hivatalt. Ezt követően március 1-vel csatlakozott
hozzájuk másik 3 település, Salomvár, Zalacséb és Zalaháshágy. Lélekszámban ez elég nagyot
jelentett, összesen 1400 körüli lakossággal csatlakoztak. Korábbi ülésen beszéltek arról, hogy
rosszabbul nem járhatnak az önkormányzatok a később csatlakozó települések miatt. A hivatali
dolgozók bérei között nagy különbségek alakultak ki, a zalalövői hivatali dolgozóknak jelentős
összeggel kevesebb a bérük, mint pl. a zalacsébi kirendeltségen dolgozóknak. Ebből feszültség
alakult ki, igaza van az itteni kollégáknak. Zalalövőn mindenki csak a minimumot kapja, míg a
másik személyeknél vannak béreltérítések. Zalacséb és Zalaháshágy vállalta a plusz bérek
kifizetését és azt mondták, ezért hátrány nem érheti Zalalövőt. Szeretné, ha a bérek közti
különbséget mérsékelni lehetne. Ezt fokozatosan valahogy meg kell oldani, mert itt több dologgal
foglalkoznak.
Galambos István: Nem egységes bértábla volt?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Megvan a minimum, de értékelheti a beosztott munkáját és a bérét el
lehet téríteni.
Reszneki Gyuláné: További hozzászólás hiányában szavazásra eszi fel az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
módosítja.
4./ Csöde Község Önkormányzata esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: 2009. évben készítettek már esélyegyenlőségi programot a hivatalhoz
tartozó 3 településre vonatkozóan, ennek terjedelme 2-3 oldal volt. Az új jogszabály szerint hosszú
listát írtak elő, hogyan kell elkészíteni az új esélyegyenlőségi programot. Amennyiben július 1-ig
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nem készíti el az önkormányzat, akkor a pályázatot visszaküldik. A hivatalból 3 fő, Kovács Ildikó,
Némethé Bognár Csilla és Takácsné Farkas Judit továbbképzésen is részt vettek ennek érdekében.
Helyzetelemzést is kellett végezni, be kellett mutatni a települést. Az anyag két fő részből áll. A
helyzetelemzésből és az intézkedési tervből. A helyzetelemzés rész foglalkozik a
mélyszegénységben élők és a romák helyzetével, jövedelmi és vagyoni helyzettel,
foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integrációval, telepek, szegregátumok helyzetével, gyermekek
helyzetével, esélyegyenlőségével, gyermekszegénységgel, nők, idősek, fogyatékkal élők
helyzetével, esélyegyenlőségével, helyi partnerséggel, lakossági önszerveződéssel, civil szervezetek
és non profit szereplők társadalmi felelősségvállalásával.
Reszneki Gyuláné: Az anyag nagy terjedelmű, javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
38/2013.(VI.28.) sz. önkormányzati határozata
Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (melynek része az Intézkedési Terv) a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: 2013. július 1., illetve 2015. június 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
5./ Belső ellenőri ajánlat megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A belső ellenőrzést korábban a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás látta el, de az idei évtől ez a feladatellátás megszűnt. A pénzügyi osztályvezetőt
kérte meg, hogy kérjen árajánlatot e feladatra. A SZUMMA PONT Bt. képviseletében Bakos
Imréné (Zalaegerszeg, Becsali u. 31. szám alatti vállalkozó) bruttó 60 e Ft összegű ajánlatot adott.
Korábban magasabb összegért végezték el a belső ellenőrzést, de ezt most is el kell végeztetni a
következő félévben.
Javasolja a képviselőtestület fogadja el az árajánlatot.
Reszneki Gyuláné: Ezt az önkormányzatnak kell fizetnie?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Igen. A Többcélú Kistérségi Társulás kapott erre támogatást, pár éve
nem kellett fizetni, de a társulások támogatását kivették a törvényből.
Galambos István: Csöde, Keménfa, Salomvár is ide tartozik, nem egy belső ellenőrzés működik?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem, külön költségvetési szervenként lesz. Zalalövő van könyvvizsgáló,
az meg nem kötelező, de 3 évre kötöttek vele szerződést, így Ő látná el a zalalövői belső
ellenőrzést.
Galambos István: Csöde hozzájárul a hivatal működéséhez, ez nem fér bele?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A belső ellenőrzési feladatot külső emberrel végeztetik el. A hivatal
működéséhez járulnak hozzá, de a hivatal ezt nem végezheti el.
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Reszneki Gyuláné: Ami hozzájárulást adnak, az a hivatali dolgozókra vonatkozik. Több hivatali
hozzájárulást fizetnek és mindenért külön is kell. Akkor a dolgozók bérére miért nem lehet adni?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ezt majd az összejövetelen kellene elmondani.
Galambos István: 3 millió Ft körüli összeget fizetnek, akkor el is várnak valamit.
Kovács Jánosné: Egyetért Galambos István képviselővel.
Galambos István: 3 millió Ft nem megy el egy dolgozóra.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Közös önkormányzati hivatal látja el a feladatokat, akkor nem érti miért
nem a hivatal kapja a hozzájárulást, miért az önkormányzatoknak adják.
Galambos István: Véleménye szerint 4 órában egy dolgozó el tudná végezni a csödei
adminisztrációt.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az kevés idő lenne, mert most is minden önkormányzatnak a
filmforgatásról is rendeletet kell alkotnia, nagyon nagy a bürokrácia.
Reszneki Gyuláné: Megkérdezi, hogy a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan van-e még hozzászólás?
Amennyiben nincsen, kéri a képviselőtestület fogadja el az árajánlatot.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
39/2013.(VI.28.) sz. önkormányzati határozata
A képviselőtestület a 2013.évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével a
SZUMMA PONT Bt-t (8900. Zalaegerszeg, Becsali u. 31.) bízza meg bruttó
60.000 Ft díjazás ellenében.
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. július 30.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ Zalalövői Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A Magyar Államkincstár hiánypótlási végzést küldött az óvodafenntartó
társulás társulási megállapodása ügyében. A megállapodásban szerepelnie kell a rendelet számának
is, „nevelési-oktatási intézmény” szöveg helyett „nevelési intézményt” kell írni. A normatív
hozzájárulás megnevezését is javasolja „központi alrendszerből nyújtott támogatás” megnevezés
változtatására. A megállapodásban ahol elnökhelyettes szerepel, az alelnökre változik, a
vagyonátadással kapcsolatosan is sor kerül módosításra, ezt is tartalmazza az előterjesztés.
Kéri a képviselőtestület fogadja el a társulási megállapodás módosítását.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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40/2013.(VI.28.) sz. önkormányzati határozata
A képviselőtestület a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítását a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Reszneki Gyuláné polgármester
Bejelentések:
Reszneki Gyuláné: Beszélgettek az erdélyi útról is, akkor merült fel, nem lehetne-e megoldani, ha a
csödei falugondnok elmegy szabadságra, akkor a zalalövői tanyagondnok helyettesítse.
A falugondnoknak sok szabadsága van, lényeges az embereket vigye vissza.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Megoldható, csak az időpontot majd egyeztetni kell.
A képviselőtestület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették.
Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 9,15 órakor
berekeszti.

Kmft.
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polgármester

