
Készült a kerecsenyi Képviselőtestület 2010. április 22-én 19 órakor megtartott 
üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52.

Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester, Bonyai József, Mihalicz Gyula, Németh 
István és Sipos Lászlóné képviselőtestületi tagok.

Tanácskozási joggal jelen van: Kálócziné Éberling Márta körjegyző.

Réti Alfréd: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület 
ülése határozatképes, mert azon a 6 megválasztott önkormányzati képviselőből 5 fő 
jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendekre, melyet a Képviselőtestület vita 
nélkül, egyhangúlag elfogadott.

Napirend:

1. Polgármesteri tájékoztató.
2. A Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
3. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
4. Polgármester beszámolója a Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
5. Beszámoló a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásáról.

Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
6. Bogdán Zoltánné átmeneti szociális segély kérelme.

Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
7. Bogdán Erzsébet normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.

Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
8. Cser István normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.

Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
9. Egyebek.



Napirend tárgyalása:

1. Polgármesteri tájékoztató.

Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a szennyvízkezelés 
megoldására vonatkozó felmérésre 26 igen nyilatkozat érkezett vissza. Ez nem elég 
ahhoz, hogy a beruházást el lehessen kezdeni. Legalább még 30 igen nyilatkozatra 
lenne szükség.
 
Bonyai József: Az a véleménye, hogy személyesen próbálják meg újra meggyőzni az 
embereket.

Mihalicz Gyula: Újra küldjenek ki nyilatkozatokat, meg kell próbálni.

Kálócziné Éberling Márta: Az a javaslata, hogy olyan tájékoztató menjen ki a 
nyilatkozatok mellé, amiben a lakosság figyelmét felhívjuk a környezetterhelési díj 
fizetésére, ha nem lesz csatornázás.

A Képviselőtestület egyetértett azzal, hogy  mégegyszer próbálják meg az igényeket 
felmérni.

Réti Alfréd: Kaszás Péter kilimáni lakós kérelmet nyújtott be a Lujza hegyen lévő 
1750/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. Az Önkormányzati terület nagysága 1760 m2, 
ami közvetlenül szomszédos Kaszás Péter ingatlanával. Még egy önkormányzati 
terület van Kaszás Péter ingatlana mellett,  az 1750/2 hrsz-ú 887 m2 területű gyep.

Mihalicz Gyula: Ne adják el, nem kell minden önkormányzati ingatlant eladni.

Bonyai József: Milyen áron lehetne eladni?

Réti Alfréd: 15-20 Ft-ért adtak el legutóbb zártkerti ingatlanokat.

Bonyai József: 20 Ft/ m2 áron adják el, szavaztassa meg a polgármester.

Réti Alfréd: Javasolja, hogy kérjenek érte 50.000 Ft-ot.

Mihalicz Gyula: Csak akkor adják el, ha megveszi a másik önkormányzati területet is, 
a kettőért fizessen 70 e Ft-ot.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:



12/2010.(IV.22.) sz. határozat

Kerecseny község Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő kerecsenyi 
1750/4 hrsz-ú, 2342 m2 területű  gyep művelési ágú ingatlant értékesíti Kaszás Péter 
Kilimán, Petőfi u. 77. szám alatti lakosnak.
Az ingatlan vételárát 50.000 Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Réti Alfréd polgármester

2. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása.

Réti Alfréd: Az írásban kiküldött előterjesztéshez a következő kiegészítést fűzte: A 
2009. évi költségvetés módosítására a zárszámadásban szereplő tényadatok miatt van 
szükség.  A zárszámadásban és a rendelet módosításban szereplő adatok megegyeznek.

Mihalicz Gyula: Megkérdezi, hogy mi a  kereset kiegészítés a zárszámadásban?

Réti Alfréd: A kiskeresetű dolgozóknak adott juttatás, mivel a 13. havi illetményüket 
2009. II. félévben a központi költségvetés elvonta. Egyetlen ember részesül kereset 
kiegészítésben, a falugondnok.
Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a gelsei intézményeknek a 
beszámolóban szereplő hátralék kifizetésre került. Ebben az évben csak az étkeztetést 
fizetjük, mivel a mai napig nincs Gelsén elfogadott intézményi költségvetés.

Kéri, hogy a körjegyzőség költségvetésének végrehajtásáról írásban kiküldött 
előterjesztésről is szavazzanak.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

13/2010.(IV.22.) sz. határozat

Kerecseny község Képviselőtestülete Alsórajk-Kerecseny községek Körjegyzősége 
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
13.480 e Ft bevétellel
12.938 e Ft kiadással
     566 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.
A Képviselőtestület a 2009. évi pénzmaradványt nem vonja el, azt a 2010. évi 
finanszírozásba beszámítja.

 



A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2010.(V.5.) sz.  
rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 4/2009.

(II.12.) sz. rendelet módosításáról.

( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása.

Réti Alfréd: Az írásban kiküldött előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestületének  3/2010.(V.5.) sz.  
rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról.

( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Polgármester beszámolója a Kistérségi Társulásban végzett 
tevékenységéről.

Réti Alfréd: A zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás munkájában a Közbeszerzési 
Bizottság és a Pénzügyi bizottság elnökeként vesz részt. Közbeszerzések esetében 
társulási tanácsi ülés előtt kétszer üléseznek, mindkét bizottság megtárgyalja az 
előterjesztéseket és véleményezi azokat.
A közbeszerzési bizottságnak  jelentős számú ülése volt, ők bírálták el a családsegítő 
szolgálat épültének felújítására vonatkozó közbeszerzési pályázatot, ugyancsak a 
családsegítő szolgálat részére gépjárművek vásárlására vonatkozó közbeszerzési 
pályázatot ( amiben csak háromszori pályáztatás után született eredmény), ők bírálták 
el a gelsei iskolabusz beszerzésére vonatkozó pályázatot. Most a zalakarosi iskolabusz 
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.
A Pénzügyi bizottság előzetesen véleményezi a Társulás költségvetését, 
zárszámadását, pénzügyi beszámolóit és minden pénzügyi tárgyú előterjesztést. A 
legutolsó ülésen nem támogatták a gelsei polgármester azon kérését, hogy az 



önkormányzat 12 milliós hitelfelvételéhez fedezetként az amerikai iskolabuszt jelöljék 
meg.   

A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

14/2010.(IV.22.) sz. határozat

A Képviselőtestület a polgármester Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

5. Beszámoló a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásáról.

Kálócziné Éberling Márta: Az írásban kiküldött előterjesztéshez annyi kiegészítést 
kívánt fűzni, hogy soha ennyi problémás család nem volt a községben, mint most van.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2010.(IV.22.) sz. határozat

Kerecseny község Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a beszámolót a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Zala megyei Kirendeltségének 
küldje meg.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

6. Egyebek.

Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy Bogdán Zoltán Deák F. u. 
128. szám alatti lakóst a bíróság 40 nap közérdekű munkavégzésre kötelezte. A 
pártfogója kérte, hogy fogadja munkavégzésre, amit először nem akart, de könyörgésre 
elfogadta. Az első munkanapján nem jelent meg, amit jeleztünk a pártfogónak, aki 
közölte, hogy heti egy napot kell csak dolgoznia. 3 napot dolgozott, de ezeken a 
napokon is 11 órakor már Kilimánban találkoztak vele. Ezek után írásban közölte a 
pártfogóval, hogy nincs olyan közérdekű munkavégzésre alkalmas munkahely 



Kerecsenyben, ahol 40 hétig heti egy alkalommal lehet dolgozni. Nem beszélve arról, 
hogy ha ezen idő alatt Bogdán Zoltán elmegy dolgozni, akkor hétvégén kellene 
ledolgoznia a büntetését. Szombat, vasárnap azért senki nem jön be dolgozni, hogy 
kiadja neki a munkát és a szerszámokat.
A magánvéleménye az, hogy nem büntetés az, amit közel egy évig heti egy napon kell 
ledolgozni.

Mihalicz Gyula: A szivattyúhoz vezető kábelt valaki elvágta, sürgősen le kell venni, 
nehogy valakit áramütés érjen.
Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak okozott rongálás ügyében történt-e valami.

Réti Alfréd: Az ügyészség vádemeléssel áttette az ügyet a bírósághoz.

Mihalicz Gyula: Megkérdezi, hogy mikor lesz leaszfaltozva a buszforduló, már egy 
éve nem történik semmi.

Réti Alfréd: Ha tartósan jó idő lesz, akkor kijavítja a vállalkozó.

Sipos Lászlóné: Megkérdezi, hogy a ravatalozót nem lehetne-e a közmunkásokkal 
kimeszeltetni.
Személyes  gondja, hogy a nyári óvodai leállás idején nem tudja megoldani unokája 
felügyeletét. Szerinte nem csak neki van ilyen gondja, 2 hónap szabadsága senkinek 
nincs.

Németh István: A horgosban lévő híd balesetveszélyes, meg kellene csináltatni.
A  zsiliphez vezető híd korlátját is bedobálták a tóba.

Réti Alfréd: A gyermekfelügyelet megoldási lehetőségének utána néz. A hidat a 
közmunkások a közeljövőben lebetonozzák. A hídkorlátot nem először dobálják bele a 
tóba, a zsilip fémkorlátját is levágták.

Sipos Lászlóné: Az egyik közmunkás a buszmegállónál nem vett észre, hogy ő is ott 
van, és a háta mögött szarházinak nevezte, mivel hivatalos ügyeit intézni volt bent a 
hivatalban, amit a közmunkás árulkodásnak vett. Nem foglalkozik velük, ha egész nap 
fekszenek az árokparton, az sem érdekli, de azt senkitől nem tűri el, hogy így beszéljen 
róla. Nem kötelező itt dolgozni, akinek nem tetszik a napi 6 órás munka és fizetés, az 
menjen el a Flex-be dolgozni 58 e Ft-ért.

Mihalicz Gyula: Megkérdezi, hogy a falugondnok főnöke-e a közmunkásoknak. 
Ugyanis hallotta, hogy az egyik önkormányzati képviselő telefonon megfenyegette a 
falugondnokot azért, hogy milyen munkát adott Szoldatics Rozáliának.

Réti Alfréd: A falugondnok az ő megbízásából adja ki a munkát és a szerszámokat.

Mihalicz Gyula: Nem ártana egy-két fegyelmit kiosztani a közmunkásoknak, akkor 
talán nagyobb fegyelem lenne.



Sipos Lászlóné: Nem a testületi tagok akarták, hogy ezek az emberek itt dolgozzanak, 
örüljenek neki, hogy itt dolgozhatnak.

Réti Alfréd: Ez a teljesítmény, amit ezek az emberek végeznek, néhány kivételtől 
eltekintve egy nagy nulla. Csak az a gond, hogy nem lehet olyan munkát adni ennyi 
embernek, ami teljesítményben mérhető, mert akkor számon is lehetne kérni a végzett 
munkát.

A Képviselőtestület ezt követően zárt üléssel folytatta a munkáját.

                                                           Kmf.

             Réti Alfréd                                                  Kálócziné Éberling Márta
             polgármester                                                       körjegyző

 


