
Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. szeptember 20-án 19 órakor 
megtartott 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.

Igazolatlanul távol van: Bonyai József képviselőtestületi tag.

Tanácskozási joggal jelen van: Kálócziné Éberling Márta körjegyző.

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

Napirend:

1. Polgármesteri tájékoztató.
2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Réti Alfréd polgármester
3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

beszámoló.
Előadó: Réti Alfréd polgármester

4. A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

5. Orosztonyi Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: Réti Alfréd polgármester

6. Választási Bizottság póttagjának megválasztása.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

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

8. Horváth Istvánné normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

9. Szoldatics Rozália normatív lakásfenntartási támogatás kérelme.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző.

10. Egyebek.



Napirend tárgyalása:

1. Polgármesteri tájékoztató.

Réti Alfréd: Az utolsó testületi ülésen túl sok mindent nem akar mondani. Az elmúlt 
testületi ülésen beszéltek a híd felújításáról, az, az állandó esőzés  miatt nem készült el.
A mai napon e-mailben küldte el a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása a  2008-
2014. évekre vonatkozó Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálati anyagát. A 
jogszabály szerint az Intézkedési Tervet 2 évente felül kell vizsgálni, ezért kéri, hogy 
annak elfogadásáról döntsön a Képviselőtestület.

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

30/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Képviselőtestülete a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 
Közoktatási Intézkedési Terve ( 2008-2014) 2010. évi felülvizsgálatát megtárgyalta és 
azt elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonatát a Társulásnak küldje meg.
Határidő:2010. szeptember 30.
Felelős: Réti Alfréd polgármester

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Réti Alfréd: Az írásban kiküldött rendelettervezethez a következő kiegészítést fűzte: A 
rendelet módosításra a közalkalmazottak kereset kiegészítése és a nyári szociális 
gyermekétkeztetéshez kapott normatíva miatt van szükség. A költségvetés egyéb téren 
nem módosult.

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

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010.(X.05.) sz.  
rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.

(II.25.) sz. rendelet módosításáról
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
beszámoló.

Réti Alfréd: Az írásban kiküldött előterjesztéshez a következő kiegészítést fűzte.
Minden tekintetben tartotta az Önkormányzat az időarányos előirányzatokat. 
Intézményfinanszírozással tartoznak a gelsei Önkormányzatnak, az étkeztetést fizették, 
de az intézményfinanszírozást nem, mivel minden kérés ellenére nem volt évek óta 
zárszámadás. Az államháztartási törvény egyértelműen kimondja, hogy a 
költségvetésből adott támogatásokkal el kell számolni, ha ezt valaki nem teszi meg, 
akkor a finanszírozást fel kell függeszteni.  A gelsei polgármester a szülőkön keresztül 
üzengetett, holott írásban többször is felkérték, hogy ha nem ért egyet az 
intézményfinanszírozás elmaradásával, akkor forduljon bírósághoz. Ezt azon 
önkormányzatok esetében sem tette meg, akik nem tagjai az intézményfenntartó 
társulásnak, és évek óta nem fizetnek. Pedig erről együttes ülésen hozott döntés is van.
Ha továbbra sem finanszírozzák a gelsei intézményeket, akkor nem lehet beadni a 
működésképtelen önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot, ugyanis egész 
félévben pozitív volt a költségvetési számla egyenlege. Ha a gelsei intézményeket 
finanszíroznák, akkor működési hiányos lenne az önkormányzat.

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

  
31/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót
12.025 e Ft bevétellel
14.728 e Ft kiadással elfogadja.

4. Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
beszámoló.

Réti Alfréd: A körjegyzőségi dolgozók részére a költségvetésben 1 havi jutalom került 
betervezésre. Javasolja, hogy ezt a dolgozók kaphassák meg, mert az utánuk jövők ezt 
nem biztos, hogy megadják, ugyanis nem tudják megítélni a hivatal munkáját.

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



32/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
6905 e Ft bevétellel
6905 e Ft kiadással elfogadja.
A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a körjegyzőségi dolgozók részére a 
költségvetésbe betervezett jutalom szeptemberben kifizetésre kerüljön.

5. Az Orosztonyi Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról beszámoló.

Réti Alfréd: Az írásban kiküldött előterjesztéshez a következő kiegészítést fűzte: a 
költségvetés módosítására a pályázati támogatások miatt van szükség, a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló most is ugyanolyan korrekt, mint az elmúlt években 
volt.

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

33/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete az Orosztonyi Napköziotthonos 
Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítását 
18.032 e Ft bevételi
18.032 e Ft kiadási előirányzattal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonatát Orosztony község 
Polgármesterének küldje meg.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Réti Alfréd polgármester

34/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete az Orosztonyi Napköziotthonos 
Óvoda 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót
8.321 e Ft bevétellel
8.321 e Ft kiadással elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát Orosztony község 
Polgármesterének küldje meg.
Határidő:2010. szeptember 30.
Felelős: Réti Alfréd polgármester



6. Választási Bizottság póttagjának megválasztása.

Kálócziné Éberling Márta: A Választási Bizottság póttagja, Tölli László jelöltként 
indul az október 3-i önkormányzati választáson, ezért a bizottsági póttagságáról 
lemondott. Kovács Sándorné Deák F. u. 33. szám alatti lakóst javasolja helyette 
póttagnak, aki a jelölést elfogadta.

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

35/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság 
póttagjának Kovács Sándorné  Kerecseny, Deák F. u. 33. szám alatti lakóst 
megválasztja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a póttag eskütételéről, valamint részére  a megbízólevél 
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző

7. Egyebek.

Réti Alfréd: A testületi ülés elején kiosztásra került megállapodás tervezethez a 
következő kiegészítést tette: Holli László vállalkozónak ( Gelse Gasztro Kft.) adta 
vállalkozásba a gelsei önkormányzat az iskola konyháját. A normatíván felül fizetendő 
támogatásról a vállalkozó és az önkormányzat közötti megállapodást tartalmazza a 
kiosztott anyag. Ebben tételesen kimutatásra kerül a normatíva, a szülők által fizetendő 
hozzájárulás, a kedvezményes étkeztetést igénybevevők, stb. A  megállapodást ők 
készítették elő, amit a vállalkozó elfogadott. Korábban sem az volt a gond, hogy az 
önkormányzatok nem fizettek az étkezéshez normatíván felül hozzájárulást, hanem az, 
hogy azt a gelsei Önkormányzat nem adta át a vállalkozónak. Az, hogy a normatívát 
most átadja-e a gelsei önkormányzat, az a vállalkozó kockázata, erre az 
Önkormányzatnak befolyása nincs.
A vállalkozó egy hónap előleget kért, amit elfogadhatónak tart. Javasolja, hogy a 
Képviselőtestület fogadja el a megállapodás tervezetet.

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



36/2010.(IX.20.) sz. határozat

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a Gelse Gasztro Kft-vel kötendő, 
a gelsei iskolai és óvodai intézményi étkeztetés finanszírozására vonatkozó 
megállapodás tervezettel egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:2010. szeptember 30.
Felelős: Réti Alfréd polgármester

Sipos Lászlóné: Megkérdezi, hogy a rongálással kapcsolatos ítéletet megkapta-e az 
Önkormányzat.

Kálócziné Éberling Márta: Nem, s ezért ő a hibás, mert elfejeltette a bíróságtól 
megkérni az ítéletet.

A Képviselőtestület ezt követően zárt üléssel folytatta a munkáját.

                                                           Kmf.

                 Réti Alfréd                                           Kálócziné Éberling Márta
                Polgármester                                                   körjegyző


