Jegyzőkönyv
K é s z ü l t:

Csömödér
Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2013. október 17-én 8,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Tomposné Gyuricza Judit, Zakó Jenő
Brenner Attila települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:
Németh András Tibor Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Biró Ildikó intézményvezető

Napirend

előtt:

Becze József
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
N a p i r e n d:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Idősek Otthona vezetőjének beszámolója a végzett munkáról
Előadó: Biró Ildikó intézményvezető
Előterjesztés: írásban
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3. „Csömödér Községért Közalapítvány„ kuratórium tagságának változása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
4. Idősek napjának megszervezése
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
5. Szociális ügyek
Becze József polgármester Brenner Attila települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A Csömödér–Hernyék összekötő úton volt egy helyszíni bejárás a
súlykorlátozás miatt. A bejárásra meghívást kapott a rendőrség is. Rendőrségi fórumon
jeleztem, hogy ez az út nagy forgalmat nem bír el. Ez akkor jelentkezik, amikor a 75 –ös
főúton baleset van, és erre az útra terelik a forgalmat.
A pákai szennyvíztelep felújításával kapcsolatos tájékoztatót tart 2013. november 24-én a
ZALAVÍZ ZRT. vezérigazgatója. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A temető felújítása pályázat kivitelezési munkái folyamatban vannak, a hónap végére a
kivitelező be akarja fejezni, de időjárás függvénye.
Az alapítványon keresztül elnyert pályázat – művelődési ház felújítása – a kivitelező
november elején kezdi meg a munkálatokat.
A tűzoltóegyesület nyújtott be még egy pályázatot eszközbeszerzésre – gépek, padok, sátor –
befogadása megtörtént.
LEADER-en belül pályázatot fognak kiírni falugondnoki autó beszerzésére, a részletekről
még később fogunk beszélni.
A könyvtárban október 21-én kezdődik a leltár, a szükséges személyzetet Lentiből biztosítják.
Az iskola előtt lévő buszmegállónál beszakadt a hídgyűrű, az illetékes szervnek szóltam és
kértem, hogy keressenek megoldást a kijavítására.
Elhoztuk a kukákat a hulladékkezelőtől, már csak 120 l-est tudtak adni, ami azt jelenti, hogy a
lakosság részére 60 l –es edényzetet nem tudunk biztosítani.
A szolgáltató a következő évtől nem végzi ingyen a lomtalanítást. Ennek költsége egy
alkalommal kb. 40 – 45 ezer Ft lesz. El kell gondolkodni azon, hogy lakosságra rá legyen e
terhelve, illetve milyen mértékben a költség.
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a temetőben a sírhelyek
megváltása milyen módon, illetve mértékben történjen.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
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Biró Ildikó az Idősek Otthona vezetője az ülésterembe megérkezett.
2. Idősek Otthona vezetőjének beszámolója a végzett munkáról
Előadó: Biró Ildikó intézményvezető
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Becze József: A beszámolóban is elhangzott, illetve a képviselőtestület tagjai előtt ismeretes
az a probléma, hogy az egyik hozzátartozó feljelentéseket tesz.
Én javasoltam a hozzátartozónak, hogy ő vegye fel a nyugdíjat és azt követően fizesse be a
térítési díjat. Az elmondása szerint azonban az édesanyja nem járult ehhez hozzá. A probléma
a gondozott majdani eltemettetése.
Biró Ildikó: Ez egy régóta húzódó ügy, ezért én a hozzátartóval a konfliktusokat próbálom
kezelni.
Tomposné Gyuricza Judit: Az intézményben a hozzátartozók látogatási rendjét kellene
szabályozni a házirendben. Akkor az említett esetnél is talán kevesebb lenne a konfliktus.
Biró Ildikó: A házirendben oly módon került szabályozásra, hogy a lakók nyugalmát
ne zavarják.
Németh András Tibor: Van-e roma lakója az intézménynek?
Biró Ildikó: Igen egy fő, aki az előtt is Csömödér községben volt állandó lakos.
Biró Ildikó az Idősek Otthona vezetője ezt követően az üléstermet elhagyta .
3. „Csömödér Községért Közalapítvány„ kuratórium tggságának változása
Előadó: Becze József polgármester
A polgármester ismertette a képviselőtestülettel a benyújtott írásos nyilatkozatot.
A levél a papír alapú jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Becze József: A benyújtott levél, illetve nyilatkozat alapján elnököt kell választani, illetve
egy tagot.
Az előzetes egyeztetés alapján közalapítvány elnökének Csondor Edit személyében tennék
javaslatot.
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményeiket, illetve javaslataikat.
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Hozzászólás:
Csondor Edit: Az előzetes egyeztetés alapján tagnak Gombos László személyében tennék
javaslatot.
Tomposné Gyuricza Judit: Az elnök személyére és a tagra tett javaslattal én is egyetértek.
Zakó Jenő: Én is egyetértek a javasolt személyekkel.
Csondor Edit: Az elnöki tisztség betöltésére a jelölést elfogadom. Gombos Lászlóval
beszéltem, a kuratórium munkájában szeretne részt venni.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás és javaslat nem hangzott el.
Csondor Edit alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett .
A képviselőtestület ezt követően 4 „igen” szavazattal és 1 „tartózkodás„ mellett az alábbi
határozatokat hozta:
92/2013.(X.17.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Csondor Edit települési képviselőt a szavazásból
nem zárja ki.

93/2013.(X.17.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a „Csömödér Községért Közalapítvány„ kuratóriuma elnökének
Csondor Edit, kuratóriumi tagjának Gombos László
csömödéri lakosokat választja meg, határozatlan időre.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2013. november 30.

4. Idősek napjának megszervezése
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is meg kellene szerveznünk az
idősek napját. A rendezvényt 2013. november 9. napján kellene megtartanunk.
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy a szervezésben vegyenek részt, illetve a programokra

tegyenek javaslatot.
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Hozzászólások:
Csondor Edit: Az időpont jó lesz, a program kezdését nem kellene későre tenni. Javaslom,
hogy délután 15,00 órakor kezdődjön.
Az idősek köszöntését követően egy kis műsorral kellene kedveskedni, majd ezt követően
megvendégelnénk őket egy vacsorával.
Zakó Jenő: A lehetőségekhez mérten kisebb ajándékot is szoktunk venni, javaslom, hogy idei
évben is tegyük meg.
Becze József: Javaslom, hogy férfiak részére egy üveg bor legyen, a nők részére pedig
bonbon.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően Becze József
polgármester bejelentette, hogy szociális ügyek
tárgyalása következik.
A képviselőtestület elrendelte a zárt ülést.

k.m.f.

Becze József
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Brenner Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013 .

hó

napján

órakor

tartandó nyilvános ülésére
Név

Aláírás :

Becze József

polgármester

………………………..

Csondor Edit

alpolgármester

…………………………

Tomposné Gyuricza Judit

képviselő

…………………………

Zakó Jenő

képviselő

…………………………

Brenner Attila

képviselő

…………………………

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

…………………………

Jegyző megbízásából
………………………… jegyzőkönyvvezető

…………………………

Meghívottak:
…………………………

……………………………….

…………………………

……………………………….

…………………………

………………………………..

A nyilvános ülésen részt vett ……. fő érdeklődő állampolgár.

Csömödér község

Polgármestere
MEGHÍVÓ
…….………………………….
………………………………………
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését
2013. október 17-én (csütörtök ) 8 ,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri dolgozószoba
Csömödér

N a p i r e n d:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. Idősek Otthona vezetőjének beszámolója a végzett munkáról
Előadó: Biró Ildikó intézményvezető
3. „ Csömödér Községért Közalapítvány „ kuratórium tagságának változása
Előadó: Becze József polgármester
4.Idősek napjának megszervezése
Előadó: Becze József polgármester
5. Egyebek
6. Szociális ügy
C s ö m ö d é r, 2013. október 11.
Tisztelettel:
Becze József sk.
Polgármester

Beszámoló
az Idősek Otthonában végzett munkáról

Készült: Idősek Otthona Csömödér, Rákóczi u.33.

Készítette: Biró Ildikó
intézményvezető
Az elmúlt év folyamán és ebben az évben /2013/ is, törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a
feladat lehető legmagasabb szintű ellátása mellet. Különös figyelmet fordítottunk a minél
hatékonyabb, költségkímélőbb munkavégzésre. Folyamatosan kerestük a többletbevételi
források kiaknázásának lehetőségeit. A stabilitás mellett, a korlátozott lehetőségek és
mozgástér ellenére is, igyekeztünk kisebb-nagyobb mértékben javítani az ellátás színvonalán,
az elérhető legmagasabb minőség érdekében. Az előző évekhez hasonlóan az Idősek Otthona
elsősorban a több segítségre szoruló és az intenzív ápolást igénylő súlyos demenciában
szenvedők befogadása irányában szélesítette tevékenységét. Ezt az irányt egyrészről a
megváltozott hozzátartozói igények, másrészt az elmúlt időszakban eltelt működési idő alatt
megteremtett szakmai profizmus határozta meg.

Szakmai feladatok teljesítésének értékelése
Személyi feltételek

A főfoglalkozású közalkalmazottak létszáma 2013 évben Idősek Otthona tekintetében 18 fő.
A szakmai dolgozók 100 %-a rendelkezik az előírásoknak megfelelő szakképzettséggel. 1 fő
huzamos táppénze miatt alkalmazunk egy teljes mukaidős helyettesként foglalkoztatott
munkavállalót.
Házisegítségnyújtás tekintetében a foglalkoztatottak létszáma 16 fő. 2 fő nem rendelkezik az
előírásoknak megfelelő szakképzettséggel. A Szentgyörgyvölgyön dolgozó gondozónő
képzése folyamatban van. Idősek Nappali ellátása során a foglalkoztatottak létszáma 3 fő. A
szakmai dolgozók 100 %-a rendelkezik az előírásoknak megfelelő szakképzettséggel.
A foglalkoztatottak munkája megbízható, a feladathoz való hozzáállásuknak köszönhetően
biztonságosan tudjuk működtetni a szociális szolgáltatást.
Rendszeres üzemorvosi szűrővizsgálatokon megjelentek a dolgozók, az új munkatársak
alkalmassági vizsgálata megtörtént. A dolgozók részére folyamatos belső továbbképzés
biztosítja szakmai felkészültségüket. Ebben a képzésben a háziorvos illetve az OMSZ
szakdolgozója vállal nagy szerepet.
Ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény
Engedélyezett férőhelyszám 42 fő.
A gondozottak állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátást
igyekszünk biztosítani részükre. Erre megfelelően képzett szakembereink vannak.
2013. év július 1-vel Dr. László Marianna háziorvos lett az intézményünk orvosa. Feladatait
heti 4 órában látja el. Pszichiáter szakorvosi végzettsége igen nagy segítség az intézményben
élők részére, mert így szakszerű ellátást kaphatnak a lakók pszichés problémájuk kezelésében.
2013. október 1-től az intézményi lakók gyógyszerei Dr. lászló Marianna által működtetett
kézigyógyszertárból vannak biztosítva. Alkalmanként gyógytornász segíti a lakók
mozgásában bekövetkezett változások korrigálását, ebben az esetben a költség a lakót terheli.
Az ellátottak tekintetében a közgyógyigazolvánnyal rendelkezők száma nagymértékben
csökkent az idei évben, ezáltal megnövekedett az intézmény gyógyszerköltsége.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy mind a gondozottak hozzátartozói,
mind a gondozottak elégedettek az otthon nyújtotta ellátással.
Kivétel ez alól egy fő ellátott hozzátartozója, aki rendszeresen kifogásolja az ellátás
szakszerűségét. Feljelentést tett az intézmény fenntartójánál, ellátottjogi képviselőnél, és
legutóbb a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál.
Szokoli Lászlóné édesanyja Illés Józsefné költőpénz kezelésében vélt felfedezni
hiányosságokat illetve jogszerűtlennek tartotta annak átadását. Szokoli Lászlóné konkrét
problémja az, hogy édesanyjának miért nincs megtakarítása. Kormányhivatal részéről Dr.

Egyed Péter Hivatalvezető a panasz kivizsgálásához bekérte a költőpénz kezelésének
dokumentációját, illetve a Pénzkezelési Szabályzatot.
2013. szeptember 11. napján helyszíni ellenőrzést tartottak és az előzetesen bekért
dokumentációt ellenőrizték, illetve személyes interjúkat készítettek az érintettekkel. A
kivizsgálás lezárult és az ügyben jogkövetkezményt sem a fenntartóval, sem az
intézményvezetővel szemben nem kezdeményeztek. Erről a tájékoztatást a fenntartó is
megkapta melynek ügyiratszáma ZAC/100/494-19/2013.
Intézményi események
Az Otthon lakói részére a testi gondozás-ápolás mellett a szellemi és kulturális igényeket
kielégítő foglalkozásokat, rendezvényeket tartunk.
A foglalkozás éves foglalkozási terv alapján történik. A jeles ünnepeken, az ünnepnek
megfelelő rendezvényeket tartunk (mikulás, karácsony, szilveszter, húsvét stb.) és egyben
köszöntjük a születésnaposokat is.
Október hónapban tartjuk az „Idősek Hete” programsorozatunkat, melyben színes
programokat biztosítunk ellátottaink számára.
 egészségügyi program keretében tájékozódhatnak lakóink az alternatív kezelési
gyógymódokról
 Csondor István zenész szórakoztatta a csömödéri és a pákai időseket.
 A helyi óvódások szerepelnek e sorozat keretében.
 Bográcsos főzés az udvaron.
 Sütemények sütése
 Kirándulás
Az Idősek Otthona dolgozói szemelőt tartják az ott élők kielégítő ellátását és a törvényes
előírások betartását.

Csömödér, 2013. október 16.
Biró Ildikó

intézményvezető

