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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 24-i ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a 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. 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 24-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. HEP felülvizsgálata 
2. Falunapi megbeszélés 
3. Lakossági panasz kivizsgálása 
4. 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,kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015.  
(VII.24.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 24-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. HEP felülvizsgálata 
2. Falunapi megbeszélés 
3. Lakossági panasz kivizsgálása 
4. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: -  
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
 HEP felülvizsgálata 
 Előadó: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
2./ Napirendi pont 

Falunapi megbeszélés 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
3./ Napirendi pont 

Lakossági panasz kivizsgálása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

4./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 24-i ülésének jegyzőkönyve. 

1. HEP FELÜLVIZSGÁLATA 
 

Balázs Vince polgármester: 
Megkérem Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyzőt, hogy ismertesse a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat.  
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 
esélyegyenlőségi program (a továbbiakban: HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ( Ebktv.) 31.§-
a írja elő a települési önkormányzatok számára. 

Fentiek alapján Mérges  Képviselő-testülete 2013. évben elkészítette programját, 

melyet 56/2013.(IX.3.) számú határozatával elfogadott. 

A program kétévenkénti felülvizsgálata jogszabályi követelmény, de a mentori hálózat 
ajánlása szerint célszerű áttekinteni az eltelt egy évet is. Lehetséges, hogy már most 
található olyan intézkedés az intézkedési tervben, mely létrejötte kétséges a megjelölt 
határidőre. Helyette megjelölhető más, időközben előtérbe került probléma 
megoldására tett javaslat. 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testület  nyilatkozatát arról, hogy a 2013 szeptember 3-án 
elfogadott HEP felülvizsgálatát szükségesnek tartják annak elkészítését a felelős 
munkatársnak kiadják. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 
szeptember 3-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 
szükségesnek tartja, egyben felkéri Szalai Lászlóné esélyegyenlőségi szakértőt a 
felülvizsgálat elvégzésére és a felülvizsgált és kijavított HEP képviselő-testület elé 
terjesztésére. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 35/2015.(VII.24.) 
számú határozata:  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 24-i ülésének jegyzőkönyve. 

Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2013. szeptember 3-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát szükségesnek tartja, egyben felkéri Szalai Lászlóné 
esélyegyenlőségi szakértőt a felülvizsgálat elvégzésére és a felülvizsgált és 
kijavított HEP képviselő-testület elé terjesztésére. 
Felelős: Szalai Lászlóné esélyegyenlőségi szakértő 
Határidő: 2015.09.03. 
 

 
2. FALUNAPI MEGBESZÉLÉS 

 
Balázs Vince polgármester: 
Az idei augusztus 1-i falunapra is érkeztek felajánlások, a vadászoktól kapunk 
vaddisznóhúst. Németh Jenő szerez körmöt, segít a körömpörkölt elkészítésében is. 
A tombolán mikrohullámú sütő, grill sütő és kávéfőző lesznek a fődíjak, több apró 
nyeremény mellett. A fűszereket, üdítőt, sütit is be kell még szereznünk. 
A műsorról: 12-14 óráig lesz az ebéd, Szórádi Árpád zenél ez alatt az idő alatt. 14-15 
óráig a Győri Nemzeti Színház színészei operett és csárdás slágereket énekelnek. 15-
16 óráig Mérges településről elszármazott Sovány Sándor gyermekeinek népdal és 
néptánc előadását láthatjuk. 16-17 óráig a rábaszentmihályi Álom lovas klub 
bemutatója lesz a plébánia melletti füves területen. 16-18 óráig tart a kugliverseny. 18-
19 óráig bohóc szórakoztatja a gyermekeket. 19 órától tartjuk a tombola sorsolást, 20 
órától pedig utcabálon szórakozhatnak a vendégek. 
 
 
 
 

3. LAKOSSÁGI PANASZ KIVIZSGÁLÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Kovács Tivadar kereste meg levélben a hivatalt, illetve engem személyesen is. Az 
útfelújítás során elvégzett munkát kifogásolja, mivel az esővíz így az ő házuk előtti 
árokban áll meg és nem folyik le az útról sem. A munka során és az előző időszakban 
csak szikkasztó árkok lettek megvalósítva, átereszek nem, így nem tud lefolyni a víz. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Átereszt vagy kisebb árkot kellene csináltatnunk, hogy le tudjon folyni a víz. A képek 
alapján tényleg nem tölti be funkcióját az a terület. Javaslom az ülés után nézzük meg 
a helyszínen is, hogy mit lehetne tenni a probléma megoldása érdekében. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Ez jó ötlet, úgy könnyebb lesz a döntés. Még a csapadékos időszak beállta előtt 
szeretném megoldani a problémát, hogy ne legyen kellemetlensége ebből a 
lakosságnak. 
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3. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 

 
Balázs Vince polgármester: 
Heller Tibor keresett meg azzal az ötlettel, hogy garázsvásárt szeretne tartani az 
önkormányzat tulajdonában lévő garázsban. Itt régi, de működőképes eszközöket 
szeretne árusítani és a bevételt elfelezné az önkormányzattal. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ez engedélyköteles tevékenység lehet, nem biztos, hogy szerencsés a hivatalnak 
ilyenbe belevágni. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Nem is szeretnék a garázsba idegeneket beengedni, hiszen ott tároljuk a fűnyírókat is, 
nem tudnám megoldani az őrzésüket. 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem adja 
ki a tulajdonában lévő 9136 Mérges, Fő u.16. alatti garázs helyiséget árusítás céljára. 

Kérdés, hozzászólás ?  

 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015.  
(VII. 24.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem adja 
ki a tulajdonában lévő  9136 Mérges, Fő u.16. alatti garázs helyiséget árusítás céljára. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Szóbeli észrevétel érkezett hozzám, hogy Sovány Endre a házuk mellett lévő földútra 
hamut borított ki több alkalommal, melyben szegek, éles tárgyak is voltak, emiatt 
egyik helyi lakos gépjárműve defektet is kapott. Felszólíthatjuk a lakost, hogy hagyjon 
fel a helytelen tevékenységgel? 
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Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Helyszíni bejárás során ellenőrizzük, hogy fennáll-e a probléma jelenleg is. 
Amennyiben bizonyítékot találunk, akkor természetesen figyelmeztetjük. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben van, köszönöm. 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 9 45 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Balázs Vince   Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


