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Mérges Község Képviselő-testületének 2013.július 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt a mai 
ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 3 fő jelen van, az ülésünket megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
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 39/2013.  
(VII. 2.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 2-i nyilvános 
ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetése. 
2. Megállapodás háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására. 
3. Falunap lebonyolításának megbeszélése. 
4. Egyéb időszerű kérdések. 

Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetése. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

2. Megállapodás háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
3. Falunap lebonyolításának megbeszélése. 

Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

4. Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
Meghívó, hirdetmény jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013.július 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

1. HÁZIORVOSI ÜGYELETI TÁRSULÁS 
MEGSZÜNTETÉSE 

 
Balázs Vince polgármester: 
Megkaptuk Bősárkány Önkormányzattól a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához 
szükséges megállapodást. Ahhoz, hogy ezt a megállapodást el tudjuk fogadni a régi 
megállapodásunkat fel kell bontani. 
Ismertetném a háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodást. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Kérdés, hozzászólás a háziorvosi ügyeleti társulás megszüntetésével kapcsolatban? 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a megszüntetésről. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013.  
(VII. 2.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi 
ügyeleti társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodást, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 

 

2. MEGÁLLAPODÁS HÁZIORVOSI ÜGYELETI 
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 
Balázs Vince polgármester: 
Ismertetném a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 
tervezetét. 
 
A megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a megállapodás 
elfogadásáról. 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013.július 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013.  
(VII. 2.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi 
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodást, valamint felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 

 

3. FALUNAP LEBONYOLÍTÁSÁNAK MEGBESZÉLÉSE 
 
Balázs Vince polgármester: 
A korábban megbeszélt július 20-i falunapot úgy gondolom, hogy át kellene tennünk 
augusztusba, mivel július 13-án lesz a Rába nap. Véleményem szerint az augusztus 18-
a vasárnap megfelelő lenne, mivel az augusztus 20-a miatt hosszú hétvége lesz. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Egyetértek. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Egyetértek. 
 
Balázs Vince polgármester: 
A szerény anyagi helyzetünk miatt nem tervezünk nagy falunapot. Kaptunk két 
vaddisznót, abból főzünk vadpörköltet, és halászlét szeretnénk főzni. Kugli versenyt, 
és ping-pong versenyt tervezünk. Szeretnénk tombolát is, körülbelül 30 E Ft-ot 
költünk majd a tombolatárgyakra, de reményeink szerint ez az összeg vissza is jön a 
tombola szelvények árából. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Úgy gondolom kisebb értékű tombolatárgyakat vegyünk, 5 E Ft-nál ne legyen drágább 
egyik sem. 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013.július 2-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
Egyebek között szeretnék a szúnyoghelyzetről beszélni. Délutáni, esti órákban nem 
lehet kimenni a szabadba annyi a szúnyog. Utána jártam, hogy milyen lehetőségek 
vannak szúnyoggyérítésre. Körülbelül 150 E Ft-ért lehetne vásárolni egy motoros 
permetezőt, ugyanazzal a vegyszerrel lehet permetezni vele, mint a repülőgépes 
irtásnál. Arra gondoltam, hogy ezt a permetezőt kellene megvásárolnunk, és minden 
ingatlannál permetezni, így nem kell várni a repülőgépes irtásra, és hosszú távon 
anyagilag is kedvezőbb lenne. Győrszentivánon jól működik ez a módszer. A vegyszer 
16 E Ft-ba kerül, ami 10 hektárra elég. Az irtás házanként körülbelül 1 E Ft-ba 
kerülne, arra gondoltam, hogy az első irtást az önkormányzat fizetné. A további 
szúnyoggyérítésért szednénk pénzt. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Véleményem szerint kommunális adót kellene kivetni, ez fedezhetné a 
szúnyoggyérítés költségeit. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Van a településen egy régi parasztház, amit árvereznek. Arra gondoltam, ha a jövőben 
úgy engedi az anyagi helyzetünk, akkor megvehetné az önkormányzat ezt a házat, és 
kialakíthatnánk belőle egy tájházat. A házhoz tartozó kertet, pedig a startmunka 
mintaprogram keretében művelhetnénk, így tudnánk munkát adni a 
munkanélkülieknek és hasznot termelhetnénk. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Hozzánk fog tartozni a Téti Kistérség, ők majd tudnak segíteni a pályázatokkal 
kapcsolatban. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Több ingatlan is van a településen, ahol méteres gaz van, ami teli van szúnyogokkal. 
Írni kellene egy értesítést, amit minden házhoz bedobunk. 
Ezen ingatlanok tulajdonosai télen a havat sem takarítják el a házuk elől. Milyen 
büntetést lehet kiszabni ezekre a tulajdonosokra? 
Küldjünk értesítést a lakosság részére a falunap időpontjáról, a szúnyoggyérítésről, és 
küldjünk egy tájékoztatót arról, hogy a fűnyírással valamint a hó eltakarítással 
kapcsolatos feladatok elhagyása szankciókkal fog járni. 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A helyi önkormányzat már nem bírságolhat, a Járási Hivatalhoz kell bejelenteni, hogy 
ki az a személy, aki nem tesz eleget a síkosság mentesítésnek, és ezzel veszélyezteti a 
közlekedést. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Van egy fiatalember, akit a rendőrség közmunkára rendelt. A fiatalember festőként 
dolgozik. Arra gondoltam, hogy nyáron mikor a doktor úr szabadságon lesz 
kifesthetné az orvosi rendelőt, és az önkormányzatot. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a Rába napra kell vennünk a vadpörkölt elkészítéséhez 
fűszereket, és üdítőket, ásványvizet, ez körülbelül 15 E Ft-ba fog kerülni. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Jövő héten jönni fog 20 gyerek a gyülekezeti házhoz táborozni, majd a ház körül le 
kellene nyírni a füvet. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben. 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljött mindenki a 
mai ülésünkre az ülést 09 55 órakor bezárom.  
 
 

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


