Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. március 4-én 18 órakor megtartott
soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52.
Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester, Both László alpolgármester, Mihalicz Gyula,
Németh István és Sipos Lászlóné képviselőtestületi tagok.
Meghívottak: Takács Istvánné és Lassu Imre az OPTIHITEL Bt. részéről.
Tanácskozási joggal jelen van: Kálócziné Éberling Márta körjegyző.
Réti Alfréd: Köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a Képviselőtestület soron kívüli ülése határozatképes, mert azon
a megválasztott 6 önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, melyet a
Képviselőtestület vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1. Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Réti Alfréd és a meghívott vendégek
2. Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
3. Cser Katalin normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

Napirend tárgyalása:
1. Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató.
Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a csatornázás ezen
formájához eddig pályázati kiírás nem volt. A meghívott vendégek a megvalósítás
pénzügyi megoldását fogják ismertetni.
Valójában nem szennyvízcsatorna épülne, hanem a lakóházak udvarába egy 2 m3-es
műanyag tartály kerülne elhelyezésre, amiben a szerves anyagokat baktériumok
bontják fel. A szűrőrendszeren keresztül távozó tisztított víz akár a kertek öntözésére
is használható. Ezzel a megoldással nincs csatornadíj, az üzemeltetés költsége havi
380 Ft-ért meg kell vásárolni a baktériumokat. A pályázatot csak a lakosság 67 %-os
részvétele mellett lehet beadni, a 67 %-ba csak a lakott ingatlanokat kell beszámítani,
illetve ahol nincs víz, vagy a tulajdonos nem kéri a szennyvíztisztítást, azokat nem.

Akár 90 %-os pályázati támogatást is el lehet érni, tudomása szerint a közeljövőben
kiírásra kerül a pályázat. Kért már árajánlatot szennyvíz elhelyezési program
készítésére.
Lassu Imre: Van már tapasztalatuk a csatornázással és az ismertetet megoldással
kapcsolatos költségekről is. A csatornázásnál a bekerülési költség 1/5 részét teszi ki az
üzemeltetési költség. A polgármester által ismertetett megoldás előnye, hogy nincs
csatornadíj, arányaiban olcsóbb megoldás, mint a csatornázás. A pontos bekerülési
költséget csak a kiviteli költségek ismeretében lehet megmondani.
Ők azért vannak itt, mert a pályázat benyújtásához szükség van önerőre, ők erre
tudnak megoldást. Ez a pályázat egy fordulós, ami azt jelenti, hogy mindennek a
pályázat benyújtása idején rendelkezésre kell állnia, így az önerőnek is. Az önerőn
kívül rendelkeznie kell a településnek települési szennyvízkezelési programmal is.
Uniós támogatásból a kiviteli költség 80 %-át lehet támogatásként elérni, 3
technológiából lehet választani. Vagyis szükség lesz tervekre, költségvetésre, önerőre.
Az önerőnek előre rendelkezésre kell állnia, a pályázat előkészítésének is költségei
vannak, azt is az önkormányzatnak kell előteremtenie.
Az előkészítési költség 6 %-a elszámolható a költségek között. Az előzetes számítások
szerint az önerő itt kb. 260 e Ft lenne, ehhez a Lakástakarék Pénztári megtakarítás
felhasználható. A lakosságnak ezt az összeget 8 év alatt, havi 2020 Ft-os részletekben
kellene megfizetnie. Jelenleg még a lakás takarékpénztári megtakarításhoz az állam 30
%-os támogatást ad. A pályázatot csak úgy lehet beadni, ha megalakul a viziközmű
társulat és az érintettek 66 %+1 fő belép a társulatba.
Ismertette a LTP számlanyitással kapcsolatos költségeket.
A Képviselőtestületnek először döntenie kell arról, hogy akarja-e a
szennyvízberuházást, ezt követően a lakosságot tájékoztatni kell a költségekről és
arról, hogy milyen lehetőség van az önrész megfizetésére.
Március 13-ig meg kell tartani a lakossági fórumot, utána nyilatkoztatni kell a
lakosságot arról, hogy akarja-e a szennyvíz beruházást. Csak akkor lehet továbblépni,
ha a 67 %-os részvétel megvan. Ezt követően kerülhet sor az LTP számlanyitásra.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
9/2010. (III.4.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete támogatja a szennyvízberuházás előkészítését. A
lakosság tájékoztatása érdekében 2010. március 12-én lakossági fórumot hív össze.
A Képviselőtestület tagjai vállalják, hogy a lakossági fórumra a meghívókat
személyesen kézbesítik.
Határidő: 2010. március 9.
Felelős: Képviselőtestületi tagok
Lassú Imre és Kovács Istvánné ezt követően 19,30 órakor távozott.

2. Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
Kálócziné Éberling Márta: A kisebbségi önkormányzati választásra az önkormányzati
képviselők választásával egyidőben, várhatóan az ősszel kerül sor. Ma még senki nem
tudja, hogy lesz-e 30 fő, aki kéri a felvételét a kisebbségi névjegyzékbe. Eddig
Kerecsenyben még soha nem választottak kisebbségi önkormányzatot.
A jogalkotó sok mindenre nem gondolt, többek között erre sem, arra sem, hogy vannak
olyan települések, ahol egyáltalán nincs kisebbség és ott is meg kell választani a
Szavazatszámláló Bizottságot.
Mivel a parlamenti választást megelőző 20. napig kell megválasztani a bizottsági
tagokat, kéri hogy a javasolt személyeket válasszák meg, mindenkivel egyeztetett,
elfogadták a jelölést.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
10/2010.(III.4.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete a helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak
- Élő Józsefné Kerecseny, Deák F. u. 53.
- Orsós György Kerecseny, Kassay u 16.
- Bogdán Erzsébet Kerecseny, Erzsébet u. 30.
- Szoldatics Rozália Kerecseny, Kassay u. 23.
- Peidl Tímea Kerecseny, Deák F. u. 27. szám alatti lakosokat
megválasztja.
A Képviselőtestület ezt követően zárt üléssel folytatta a munkáját.
Kmf.

Réti Alfréd
Polgármester

Kálócziné Éberling Márta
körjegyző

