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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, és Jegyző Asszonyt a mai 
ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 3 fő jelen van. Az ülésünket megnyitom, hangfelvétel készül. 
 
 
Balázs Vince polgármester:  
Ismertetem a mai ülés tervezett napirendi pontjait. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 20-i ülés napirendi 
pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
 
1.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
2.Kamerarendszer vásárlása 
3.Kultúrház járólapozása 
4.Közvilágítás javíttatása 
5.Tájékoztatás az utak állapotáról 
6.Kultúrház fűtésének korszerűsítése 
7.Fogászati ügyeleti ellátás megállapodás 
8.Egyéb időszerű kérdések. 
 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a meghívóban kiküldött napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.  
(I. 20.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 20-i ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
2.Kamerarendszer vásárlása 
3.Kultúrház járólapozása 
4.Közvilágítás javíttatása 
5.Tájékoztatás az utak állapotáról 
6.Kultúrház fűtésének korszerűsítése 
7.Fogászati ügyeleti ellátás megállapodás 
8.Egyéb időszerű kérdések. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
2./ Napirendi pont 
Kamerarendszer vásárlása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
3./ Napirendi pont 
Kultúrház járólapozása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
4./ Napirendi pont 
Közvilágítás javíttatása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
5./ Napirendi pont 
Tájékoztatás az utak állapotáról 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
6./ Napirendi pont 
Kultúrház fűtésének korszerűsítése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
7./ Napirendi pont 
Fogászati ügyeleti ellátás megállapodás 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
8./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ 
HATÁROZATOKRÓL 

 
Balázs Vince polgármester: 
Az előző ülés óta történt eseményekről, intézkedésekről szeretnék beszámolni 
elsőként. A temető kerítésében keletkezett kárt a biztosító kifizette, Bogár Tibor helyi 
vállalkozó elvégezte a javítást. 
A karácsonyt megünnepeltük együtt a faluban, az időseket, gyermekeket külön 
köszöntöttük ezen alkalomból. 
A többi eseményre külön napirendi pontban fogok kitérni, így azokat most nem 
részletezném. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 

2. KAMERARENDSZER VÁSÁRLÁSA 
 
Balázs Vince polgármester:  
Decemberben megegyeztünk, hogy megveszem a másik rendszert is, de még nem 
vásároltam meg. A Metro áruházban nem tudtak teljes körű felvilágosítást adni, inkább 
szakboltban szeretnék érdeklődni. Olyan helyen, ahol az összeszereléshez, 
karbantartáshoz is tudnak szakembert vagy legalább felvilágosítást adni. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Ennek a rendszernek lesz felügyelője? 
 
Balázs Vince polgármester:  
Ennek nem valószínű, a meglévőnek van, az még garanciális is, annak a hibáját 
bejelentettem, mivel a 3 kamerából csak egy működik megfelelően jelenleg. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Szerintem is jobb lenne szakembertől vásárolni. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

3. KULTÚRHÁZ JÁRÓLAPOZÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
A postás által használt helyiség és az internetszoba járólapozása szerepel a terveink 
között, maradt egy kevés járólapunk az előző felújításból. 
 
Kozma Csaba képviselő: 
Ha lesz rá keretünk, készíttessük el, de szerintem van ennél fontosabb tevékenység is. 
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Balázs Vince polgármester: 
Rendben van, akkor visszatérünk rá, a ravatalozó felújítása szükségesebb lenne most. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 

4. KÖZVILÁGÍTÁS JAVÍTTATÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Sikerült felvennünk a kapcsolatot az Éhszer cég munkatársaival, akik a hivatal előtti 
lámpát ki is cserélték kérésünkre, így itt megoldódott a világítás. Tájékoztattak, hogy 
az E.ON átvette az Éhszer cég alkalmazottait, így az E.ON-t kell keresnünk a többi 
problémával. A Fő utcán komplett világítótest cserére van szükség, mivel az leszakadt 
és nincs is meg. A Fő utca és a Szőnyi Márton utca közötti közbe a középső 
villanyoszlopra igényelnünk kell egy lámpát, mivel ott nagyon sötét van. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 

5. TÁJÉKOZTATÁS AZ UTAK ÁLLAPOTÁRÓL 
 
Balázs Vince polgármester: 
Szerződés módosítást írtunk alá a Magyar Közút Zrt-vel, mivel nem készültek el 
határidőre a megbeszélt munkákkal. A pénzt nem szeretném az államnak visszafizetni, 
ezért kitoltuk a határidőt áprilisra, mivel a téli időszakban nem lehet hatékonyan 
végezni a munkálatokat. Sajnos több helyen is rossz az út széle, a vízelvezetést meg 
kell még oldanunk. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A betonkorlát javítását is megoldják? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Azt ígérték, hogy hoznak korlátot is és le fogjuk rakni. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

6. KULTÚRHÁZ FŰTÉSÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Sajnos a kazán, amit kaptunk egy másik falutól ajándékba, elég régi. Félreértettük 
egymást a polgármesterrel, hiszen nem 1,5 éves a kazán, hanem 1,5 éve lett leszedve. 
Ezt sajnos nem lehet visszarakni, ami már egyszer le lett szedve máshonnan, ezt nem 
is engedélyeznék. Árajánlatokat kellene bekérnünk gázszerelőktől, hogy milyen 
lehetőségeink vannak. 
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Tóth Gyula alpolgármester: 
Javaslom, hogy ugyanolyan vagy nagyon hasonló típusú kazánt keressünk. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben van, utánanézek. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 

7. FOGÁSZATI ÜGYELETI ELLÁTÁS MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
A tavalyi évre megállapodást kötöttünk a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó 
sürgősségi ügyelet igénybevételére vonatkozóan, ez a megállapodás 2014. december 
31-én lejárt. Az ellátást igénybevevők után az ellátás költségét számlázzák és az 
önkormányzat fizeti meg. Véleményem szerint az idei évben is biztosítsuk ezt az 
ellátást a mérgesi lakosok részére, kössük meg ezt a megállapodást. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Javaslom a megállapodás megkötését, valószínűleg nem nagy összeget jelent, viszont 
szükség esetén nagyon sokat segíthet a lakosságnak. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Évente 1-2 fő vette eddig igénybe a tapasztalatok alapján. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi lakosok számára 
továbbra is biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és Szolgáltató 
Intézménynél a sürgősségi fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az intézménnyel 2015. december 31-ig szóló megállapodást megkösse. 
 
Van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a javaslat elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.  
(I. 20.) határozata: 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi lakosok 
számára továbbra is biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és 
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Szolgáltató Intézménynél a sürgősségi fogorvosi ellátást, ezért 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézménnyel 2015. december 31-
ig szóló megállapodást megkösse. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2015.01.31. 

 
8. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 

 
Balázs Vince polgármester: 
A Magyar Államkincstártól kaptunk egy levelet, miszerint a 2013. évi elszámolás 
ellenőrzése után 466445 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Megkérem a 
jegyző asszonyt magyarázza el számunkra, hogy miből adódik ez a kötelezettség. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ebből 110720 Ft a szociális étkezésre tévesen igényelt összegből származik, 355725 Ft 
pedig az önkormányzat által kapott támogatás nem megfelelő célú felhasználása miatt 
visszafizetendő. Sajnos az akkori ravatalozó felújításra elnyert pályázathoz 
biztosítanunk kellett az önrészt és ezt nem tudta az önkormányzat teljes mértékben a 
befolyt adók összegéből fedezni, a támogatásokból egészítette ki. Azonban a 
támogatások felhalmozási célú felhasználása nem megengedett. Javaslom, hogy a 
határidő végére teljesítsük a tranzakciót, illetve van lehetőség részletfizetési kérelmet 
beadni. Polgármester úr vegye fel a kapcsolatot Menyhártné Pölöskei Eleonóra 
gazdálkodási csoportvezetővel. 
Az ez évi költségvetést február 11-ig el kell fogadni, erről is tárgyalniuk kell a 
gazdálkodási csoportvezetővel.  
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A társadalmi munkát február végére tervezem, addig felmérjük a területeket. 
Mindenkit időben értesíteni fogok róla. 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy megjelentek a mai 
ülésünkön, meghallgattak bennünket, az ülést 18 15 órakor bezárom.  
 

K.m.f. 
 
 
   
 
 Balázs Vince    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
 polgármester                       jegyző 


