Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. augusztus 11-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.
Igazoltan távol van: Both László alpolgármester.
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 arra, hogy a meghívóban szereplő napirendek egészüljenek ki
a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával,
a hulladékgazdálkodási terv készítésével, valamint Tóth Ferenc normatív
lakásfenntartási támogatás kérelmével.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
napirendeket fogadta el:
Napirend:
1. Polgármesteri tájékoztató.
2. Saubermacher-Pannonia Kft. közszolgáltatási szerződése.
Előadó: Réti Alfréd polgármester
3. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Réti Alfréd polgármester
4. Hulladékgazdálkodási terv készítésére ajánlat.
Előadó: Réti Alfréd polgármester
5. Vízmű vagyon selejtezésére vonatkozó javaslat.
Előadó: Réti Alfréd polgármester
6. Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
7. Intézkedési Terv a belső ellenőrzés megállapítására.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
8. Pataki Anikó normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
9. Molnár Attiláné normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
10. Bóczi Károly normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
11. Tóth Ferenc normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

Napirend tárgyalása:
1. Polgármesteri tájékoztató.
Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a ravatalozó meszelése
megtörtént, a híd javításához 95 e Ft-ért hoznának mixerrel betont, amihez még
dróthálót kell venni.
A Képviselőtestület egyetértett azzal, hogy a híd javítása történjen meg.
Réti Alfréd: A Közösségi Házban a vakolathibákat kijavították szárítóvakolattal. Majd
ha kiszárad, akkor újra kell festeni. A vakolatjavítás anyagköltsége 20 e Ft volt.
Mihalicz Gyula: A templom hátsó falát is ki kell majd javítani.
Réti Alfréd: Lezajlott az ÖKO fesztivál, 500 e Ft-ba került a rendezvény. A falunapra
beadott pályázat bírálata még nem történt meg, ezért azt a költségek fedezeteként nem
tudja megjelölni. A hivatali épület gázdíj túlfizetés visszatérítése ( 400.000 Ft), a
könyvtár bérbeadása ( havi 20.000 Ft), és a Rajffeisen Bank 30.000 Ft-os falunapi
támogatása nem tervezett bevétel volt, ezért ha a pályázaton nem nyernek támogatást,
a rendezvény költségeinek fedezete akkor is biztosított.
A támogatók között volt még a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. aki
ingyen adta az ugráló várat, valamint a Vadásztársaság, aki egy vaddisznót adott az
étkeztetéshez.
2. Saubermacher-Pannonia Kft. közszolgáltatási szerződése.
Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy lejár a SaubermacherPannonia Hulladékgyűjtő Kft-vel kötött hulladékszállítási szerződés. A Kft. megküldte
az új szerződéstervezetet, mely szerint a díjból 25 % kedvezményt adnak, ha az idén
még megköti velük a szerződést az Önkormányzat. Ennek 50 %-át 2010-ben, másik 50
%-át 2011-ben juttatnák vissza szponzoráció, jóváírás, támogatás formájában. Mivel a
szolgáltatás díja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot, nem kell közbeszerzési eljárást
kiírni. Valószínűnek tartja, hogy más megyéből nem fognak ide jönni vállalkozók a
szállításra, olcsóbbak sem lesznek, ezért javasolja a szerződés elfogadását. Arról is
egyeztetett az ügyintézővel, hogy felülvizsgálják a kukát számát, mivel a
szerződéskötés óta több lakóház üres, ahonnét nem kell hulladékot szállítani.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület a szerződéstervezet szerinti időtartamra, 2020.
július 31-ig.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

19/2010.(VIII.11.) sz. határozat
1. Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat 2010. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig terjedő időre
közszolgáltatási szerződést kössön a Saubermacher-Pannonia Kft-vel, a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére és
ártalmatlanítására, és a szelektív hulladékgyűjtésre, a közszolgáltatási szerződés
tervezetben foglalt feltételekkel.
2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a ténylegesen ürített
hulladékgyűjtő edények számának megfelelő adatot kerüljenek a szerződésben
rögzítésre.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2010. szeptember 1,
Felelős: Réti Alfréd polgármester

3. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának

módosítása.
Réti Alfréd: A társulási megállapodás módosítására azért van szükség, mert Zalakomár
község Önkormányzata társulni kíván a mozgókönyvtári feladatellátásra. Erre minden
társult önkormányzatnak joga van.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
20/2010.(VIII.11.) sz. határozat
Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodása VI. sz. módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Réti Alfréd polgármester

4. Hulladékgazdálkodási terv készítésére ajánlat.
Réti Alfréd: Az önkormányzatoknak törvényi kötelezettsége, hogy
hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezzenek. Mivel több önkormányzat, köztük
Kerecseny sem rendelkezik ezzel, kistérségi társulási szinten kértek ajánlatokat annak
elkészítésére. A kistérségi társuláshoz 3 ajánlat érkezett, ebből a legdrágább az ÖKOHydro Kft-é, a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 36.400 Ft-ért, Majtényi
Melinda vállalkozó 31.640 Ft-ért készítené el a tervet.
A kistérségi társulás Majtényi Melinda ajánlatát támogatta, a társulásban részt vevő
önkormányzatok többsége vele kíván szerződést kötni.
Javasolta, hogy Kerecseny község Önkormányzata is Majtényi Melindát bízza meg a
hulladékgazdálkodási terv elkészítésével.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
21/2010.(VIII.11.) sz. határozat
Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete Kerecseny község
hulladékgazdálkodási tervének elkészítésével megbízza Majtényi Melinda vállalkozót,
az ajánlatában szereplő 31.640 Ft-os vállalkozási díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Réti Alfréd polgármester
5. Vízmű vagyon selejtezése és értékesítése.
Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a vízmű megkereste a
polgármestereket azzal, hogy a selejtes vagyontárgyak értékesítéséből befolyt bevételt
a Kanizsai Dorottya Kórház Alapítványa részére befizethesse. Mivel Alapítvány
részére történő vagyonátadás képviselőtestületi hatáskör, kéri, hogy a megkeresés
ügyében döntsenek.
22/2010.(VIII.11.) sz. határozat
Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. a selejtezésből visszanyert hulladékot értékesítse, és
az abból származó bevételt a Kanizsai Dorottya Kórház alapítványa részére befizesse.
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Réti Alfréd polgármester

6. Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Kálócziné Éberling Márta: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a helyi
választási bizottság megbízatása lejár, legkésőbb augusztus 22-ig a következő
önkormányzati általános választásokig terjedő időre meg kell választani az új
bizottsági tagokat. A bizottsági tagok személyére a jegyző tesz javaslatot. Ha a régi
bizottsági tagok többsége nem vállalta volna újra a megbízatást, akkor nem lett volna
Kerecsenyben választási Bizottság, ugyanis a felkért személyek vagy nem is reagáltak
a felkérésre, vagy ők, vagy hozzátartozójuk jelöltként indul az októberi választáson,
ezért nem lehetnek a bizottság tagjai.
A választási bizottság tagjainak javasolja Tóth Lászlónét, Molnár Attilánét, Tamás
Zoltánt, Tamás Istvánnét és Bekéné Magyar Nárciszt, póttagnak Tölli Lászlót.
23/2010.(VIII.11.) sz. határozat
Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság
tagjának
- Tóth Lászlóné Kerecseny, Deák F. u. 18.
- Molnár Attiláné Kerecseny, Deák F. u. 22.
- Tamás Zoltán Kerecseny, Deák F. u.32.
- Tamás Istvánné Kerecseny, Deák F. u. 4.
- Bekéné Magyar Nárcisz Kerecseny, Deák F. u. 31. szám alatti lakosokat,
póttagnak Tölli László Kerecseny, Kassay u. 22. szám alatti lakóst megválasztja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a bizottsági tagok eskütételéről, a megbízólevél átadásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2010. augusztus 22.
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
7. Intézkedési Terv a belső ellenőrzés megállapítására.
Kálócziné Éberling Márta: Az írásban kiküldött előterjesztéshez a következő
kiegészítést tette: Mivel körjegyzőségi ellenőrzés volt, az erről szóló jelentést és
intézkedési tervet mindkét önkormányzatnak el kell fogadnia.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

24/2010.(VIII.11.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete a Brokerbond Kft-nek a körjegyzőség
leltározására vonatkozó belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a következő intézkedési
tervet fogadja el:
I.

II.

III.

A Leltározási szabályzatban valamennyi, a leltározás alkalmazandó
bizonylatot fel kell sorolni.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
A jövőben a leltározási utasításnak tartalmaznia kell az Önkormányzatokon
kívül a körjegyzőséget is, mint költségvetési szervet.
Határidő:2010. december 31.
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
Az Önkormányzatok 2010. évi költségvetési rendeletét ki kell egészíteni
azzal, hogy teljes körű leltározásra az Önkormányzatoknál 2 évente kerül
sor.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármesterek és körjegyző

8. Egyebek.
Mihalicz Gyula: A közvilágítás a villámcsapás óta több helyen nem ég. Javasolja,
hogy az Önkormányzat a szabálysértés közérdekű munkára történő átváltoztatásához
ne járuljon hozzá, mert nincs visszatartó ereje.
Réti Alfréd: A körjegyzővel megbeszélték, hogy a jövőben nem foglalkoztatnak
közérdekű munkára elítéltet, a munkájuk nem ér semmit, van így is épp elég
közmunkása az önkormányzatnak. Jelenleg egy fő dolgozza le a szabálysértési
bírságot.
Bonyai József. Ő ezzel nem ért egyet.
A Képviselőtestület 4 igen és 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta:
25/2010.(VIII.11.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a jövőben a
szabálysértési bírság meg nem fizetése esetén a közérdekű munkára történő
átváltoztatáshoz ne járuljon hozzá, a bíróság, illetve a szabálysértési hatóság ilyen
irányú megkeresése esetén jelentse ki, hogy Kerecseny község Önkormányzatánál
közérdekű munka végzésére alkalmas munkahely nincs.

Határidő: azonnal
Felelős: Réti Alfréd polgármester
Sipos Lászlóné: Bonyai József azért nem ért egyet a javaslattal, mert érintetett az
ügyben, testvére nevelt fiának van rendőrségi szabálysértése, amit nem fizetett meg.
Németh István: Megkérdezi, hogy a közelmúltban történt élelmiszer segélyosztás, az
hogy volt, kik kaptak élelmiszercsomagot.
Kálócziné Éberling Márta: A Caritas segélyszervezet osztott élelmiszer segélyt, ők
határozták meg, milyen jövedelmi és egyéb feltételek mellett kaphatnak élelmiszert a
rászorultak. A feltételek alapján a listát mi állítottuk össze. Idős kisnyugdíjasok,
szociális ellátottak, sokgyerekesek kaphattak élelmiszercsomagot. Akik kapták azok
sem voltak megelégedve, akik nem kaptak, ők azért reklamáltak, ezért úgy döntöttek,
hogy a jövőben segélyosztásban nem működnek közre.
Az, akinek 80.000 Ft nyugdíja van, ne akarjon élelmiszersegélyt kapni.
Réti Alfréd: Csak olyan segélyosztást tud elfogadni, ahol mindenki egyenlően kap,
akkor nincs reklamálás, veszekedés.
Mihalicz Gyula: Megkérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak pénze, mert kellene
venni a tóba 1 q amurt.
Réti Alfréd: A Jakabfai kastély felől nem jön víz, addig a tó nem is fog feltelni, amíg a
vízutánpótlás nem lesz megoldva. Fel kéne venni a kapcsolatot a Kisbalatoni Vízi
Társulattal, hogy pályázzanak a patak meder tisztítására, amihez az önkormányzat
szükség esetén az önerőt biztosítja.
Bonyai József: Megkérdezi, hogy hogyan volt a tulipánlopás miatti szabálysértés.
Kálócziné Éberling Márta: Tavasszal, amikor nyílni kezdtek a tulipánok, akkor vették
észre, hogy több magánház udvarán olyan tulipánok nyílnak, mint a közterületeken.
Ezeket az udvarokat a polgármester lefényképezte és feljelentést tett. A szabálysértési
tárgyaláson mindenki össze-vissza hazudozott, négyszemközt bevallották, hogy az
Önkormányzattól származnak a hagymák. Volt olyan, aki azt mondta, hogy bedobták
az udvarába a virághagymát, úgy kelt ki. Az elkövetőkre 5 és 10 ezer Ft közötti
bírságot szabott ki, úgy gondolja, hogy aki a munkáltatóját meglopja, az szigorúbb
büntetést érdemel. Egyébként is lopás esetében 100 e Ft a maximálisan kiszabható
pénzbüntetés.
Sipos Lászlóné: Mivel őt vádolták a feljelentéssel, most kiderült, hogy nem ő tette.
Bonyai József: Az önkormányzatot nem érte akkora kár, szerinte elég lett volna a
figyelmeztetés.

Kálócziné Éberling Márta: A szabálysértés jegyzői hatáskör, ahhoz a
Képviselőtestületnek semmi köze, hogy ő milyen összegű bírságot szab ki. Még akkor
sem, ha a testvéréről van szó.
Bonyai József: Mi az, hogy nincs köze ehhez a testületnek, kiabálva távozott a testületi
ülésről.
Réti Alfréd: Az ügyészséget meg kell kérdezni, hogy a rongálás miatti feljelentés
ügyében kit marasztaltak el, mert polgári peres eljárásban kártérítést fog kérni az
elkövetőktől.
A Képviselőtestület ezt követően zárt üléssel folytatta a munkáját.

Kmf.

Réti Alfréd
Polgármester

Kálócziné Éberling Márta
körjegyző

