
Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott 
üléséről.

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

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

Tanácskozási joggal jelen van: Kálócziné Éberlin Márta körjegyző.

Réti Alfréd: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület 
ülése határozatképes, mert azon valamennyi megválasztott önkormányzati képviselő 
jelen van. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyet a 
Képviselőtestület vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.

Napirend:

1. Polgármesteri tájékoztató.
2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
3. Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
4. 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
5. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása.
Előadó: Réti Alfréd polgármester

6. Bogdán Zoltánné  normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

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

8. Szőllősi Mónika normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

9. Pati József normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

10. Bogdán Mária normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

11. Egyebek.



Napirend tárgyalása:

1. Polgármesteri tájékoztató.

Réti Alfréd: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy lehetőség van az FVM-hez 
pályázatot benyújtani falunap támogatására. A Zalakarosi Kistérségi Társulástól a 
közmunkaprogramhoz kapcsolódóan 4 db talicskát és damilt kaptak. A program 
költségvetéséből 2 millió Ft maradt meg, amit ha az irányító hatóság engedélyez, 
akkor üzemanyag vásárlásra lehet fordítani. Az autóbuszvárókba készülnek a padok, 
hamarosan felszerelésre kerülnek. A hivatali épület tetőterébe vásároltak székeket. 
Március 13-án a falu részére bált tartanak, a belépődíj 2000 Ft/fő, amiben a vacsora ára 
is benne van. Szeretett volna a tetőtérbe asztalokat csináltatni, de a legolcsóbb is 38 e 
Ft-ba kerül.
A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása pályázaton nyert támogatást a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központ épületének felújítására és gépkocsi vásárlására.
A gelsei polgármester hitelfelvételhez kérte a Zalakarosi Társulást, hogy az amerikai 
iskolabusz jelzálogjoggal történő megterheléséhez járuljon hozzá, ezt azonban a 
Társulás elutasította. A kiserdőben kb. 100 m3 száraz fa van, amire tavasszal vágási 
engedélyt kérünk.

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése.

Réti Alfréd: Az írásban kiküldött előterjesztéshez a következő kiegészítést fűzte:
A kiküldött anyagban szereplő gelsei intézményi hozzájárulás megítélése szerint 
kevesebb lesz. Az a javaslata, hogy az  étkeztetéssel kapcsolatos költségek kerüljenek 
ki a gelsei költségvetésből, az Önkormányzat rendezze az étkezési költségeket a 
vállalkozó felé. Ezzel a megoldással az Önkormányzat támogatni tudja az arra 
rászoruló családokat. Péntek délelőtt mennek egyeztetni az intézményi költségvetést a 
gelsei polgármesterrel, illetőleg ma kerül elfogadásra az orosztonyi óvoda 
költségvetése is. Az ott elfogadott számok kerülnek a költségvetési rendeletbe.

Sipos Lászlóné: Megkérdezi, hogy mi lesz a költségvetési hiánnyal?

Réti Alfréd: A működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot fogunk 
benyújtani, remélhetőleg az elmúlt évekhez hasonlóan kapunk is támogatást.

Sipos Lászlóné: Az étkezők térítési díjával kapcsolatosan van észrevétele. A 
szociálisan rászorulók 20 % kedvezményt kapnak. Az, aki otthon főz, nem részesül 
kedvezményben.

Németh István: Sipos Lászlóné és mások is kérhetnek ebédet, aki jogosult rá, az 
megkapja a támogatást.



A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010.(II.25.) sz. rendelete  
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve.

Réti Alfréd: Az elmúlt évhez hasonlóan az Önkormányzat közfoglalkoztatási tervét a 
Zalakarosi Kistérségi Társulás készíti. A RÁT-osok foglalkoztatására csak ez alapján 
kerülhet sor. Az elmúlt évi foglalkoztatáshoz képest annyi a változás, hogy akinek a 
200 ledolgozott napja megvan, annak a  foglalkoztatását megszüntetjük, utána jogosult 
munkanélküli ellátásra. Összességében a munkanélküliségi adatokat figyelembe véve 
30-35 fő foglalkoztatásával lehet számolni 2010-ben.

Bonyai József: Ennyi ember mellé mindenképpen kell egy  olyan személy, aki 
irányítja és ellenőrzi őket. A 6 órás foglalkoztatásért kapott 44 e Ft-ért csináljanak is 
valamit.

Both László: A testületi tagok többsége itthon van, nem dolgozik, ezért osszák be, 
hogy ki, mikor ellenőrzi a közmunkásokat.

Réti Alfréd: Ennyi embernek nem lehet értelmes munkát adni. Arra gondolt, hogy egy-
két belterületi önkormányzati ingatlant fel lehetne szántani, ahová szedret, málnát 
lehetne ültetni, ez hasznot is hozna és értelmes munkát is biztosítana az embereknek.

A Képviselőtestület az utóbbi javaslatra a következő ülésén visszatér.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:

1/2010. (II.10.) sz. határozat

1. Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 37/A.§.(1) bekezdése alapján Kerecseny 
községre vonatkozóan közfoglalkoztatási feladatainak ellátására a jegyzőkönyv 
mellékletét képező 2010. évi közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja.

2. A Képviselőtestület felkéri és megbízza Zalakaros Kistérség Többcélú 
Társulását a 2010. évi kistérségi közfoglalkoztatási terv elkészítésével, 
folyamatos felülvizsgálatával, a közfoglalkoztatás megszervezésével.



Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát Zalakaros Kistérség 
Többcélú Társulásának küldje meg.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Réti Alfréd polgármester

2/2010.(II.10.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 37/A.§.(1) bekezdése alapján a jegyzőkönyv 
mellékletét képező Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi 
közfoglalkoztatási tevét jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát Zalakaros Kistérség Többcélú 
Társulásának küldje meg.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Réti Alfréd polgármester

4. 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása.

Réti Alfréd: Mivel előre nem lehet tudni, hogy a munkanélküliekből hány fő lesz 
jogosult RÁT-ra, ezért nagyobb foglalkoztatással számolt az Önkormányzat és a 
Kistérségi Társulás is 2009-ben. A tényleges foglalkoztatásnak megfelelően a 2009. 
évi közfoglalkoztatási tervet módosítani kell.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

3/2010.(II.10.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
ellátásról szóló 1993. évi III.tv. 37/A.§. (1) bekezdése alapján a jegyzőkönyv 
mellékletét képező Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervének módosítását jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát Zalakaros Kistérség Többcélú 
Társulásának küldje meg.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Réti Alfréd polgármester



5. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása.

Réti Alfréd: A Társulási Megállapodást egyrészt a Szivárvány Központot érintő 
változás miatt, másrészt a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok számának 
változása miatt kell módosítani. A Társulási Tanács a megállapodás módosítását 
elfogadta, de azt az Önkormányzatoknak is minősített többséggel el kell fogadnia.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

4/2010. (II.10.) sz. határozat

1. Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zalakaros Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 5. sz. módosítását az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására.
Határidő. azonnal
Felelős: Réti Alfréd polgármester

6. Egyebek.

Bonyai József: Javasolja, hogy valamilyen éjjeli őrjáratot szervezzenek a faluban, 
rengeteg az idegen gépkocsi éjszakánként.

Both László: Ezt akár a közfoglalkoztatottakkal is meg lehetne csinálni, egy részük 
éjszaka dolgozna.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület ezt követően zárt 
üléssel folytatta a munkáját.

                                                   Kmf.

               Réti Alfréd                                           Kálócziné Éberling Márta
               Polgármester                                                  körjegyző


