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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. szeptember 09-i nyilvános 
ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Döntés beiskolázási támogatás odaítéléséről 
2. 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 37/2015.  
(IX.09.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 09-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Döntés beiskolázási támogatás odaítéléséről 
2. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: -  
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
 Döntés beiskolázási támogatás odaítéléséről 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
2./ Napirendi pont 

Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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1. DÖNTÉS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
 

Balázs Vince polgármester: 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az óvoda- és iskolakezdésre való tekintettel a 
az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére a tavalyi évhez hasonlóan állapítsunk meg 
gyermekenként 5000 Ft összegű támogatást. Az idei évben 14 gyermeket érint. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Rendben van, egyetértek. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodás és iskoláskorú 
gyermekek részére 5000 Ft támogatást nyújt gyermekenként. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az összeg –összesen 70 000 Ft – kifizetésére a melléklet 
szerint.  

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a beiskolázási támogatás odaítéléséről. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2015.  
(IX. 09.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodás és iskoláskorú 
gyermekek részére 5000 Ft támogatást nyújt gyermekenként. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az összeg –összesen 70 000 Ft – kifizetésére a melléklet 
szerint. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

2. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
A kultúrházban ki kellene cseréltetnünk a gázkazánt, hiszen most is folyamatosan 
utána kell töltögetni a vizet, hogy megfelelően működjön. Ott dolgozik a postás, a 
családsegítő, ott a könyvtár, nem szeretném ha fagyoskodni kellene a dolgozóknak 
vagy a lakosságnak télen a nem megfelelő fűtés miatt. Felújítani nem érdemes már a 
meglévő kazánt. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Kérdezzünk meg fűtésszerelőt, mennyiért lehetne venni. 
 
Balázs Vince polgármester: 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 09-i ülésének jegyzőkönyve. 

Megkérdezem milyen kazánt lehetne helyette üzembe állítani, mennyibe kerülne. Ha 
130 ezer Ft értékben tudnánk venni, akkor mindenképpen szeretném megvásárolni 
ősszel.  
A kultúrház teteje is beázott az elmúlt időszakban a hirtelen jött heves zápor 
alkalmával. Ide is szakembert kell hívnunk, aki kijavítja a palát. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A belterületi utat is ki kell javíttatnunk hamarosan, hiszen nemsokára valószínűleg 
csapadékosabbra fordul az időjárás. Javaslom hívjuk ide Lakó Sándor vállalkozót és a 
panaszt benyújtó lakos jelenlétében beszéljük meg vele a munkálatok menetét.   
 
Balázs Vince polgármester: 
Felkeresem a vállalkozót és egyeztetek vele időpontot.  
Az idei évben is fogunk közmeghallgatást tartani, ennek időpontja várhatóan 
november első hetében lenne, 4-e szerda késő délutánra gondoltam. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Beszámolót kell írni az Önkormányzat elmúlt évi tevékenységéről, hogy a lakosságot 
megfelelően tudjuk tájékoztatni. 
 
Balázs Vince polgármester: 
A karácsonyi ünnepélyt december 4-én vagy 5-én szeretném megrendezni, attól 
függően, hogy a gyerekeknek mikor lesz az iskolai mikulás ünnepély. A könyvtár 
szervezésében műsoros előadás is lesz. 
 
Más téma: 
Szeretném megkérni jegyző asszonyt, hogy kérje meg az informatikust, látogasson 
meg bennünket. Szeretném, ha a hivatal körül a gyerekek használhatnák a hivatali 
internetet, ehhez kellene a wifit beállítani. Szinte mindenhol a környékben van már 
ingyenes internet hozzáférési lehetőség a faluk központjában, szeretném ezt én is 
biztosítani a helyi lakosságnak. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Lassító táblák kihelyezését tervezem, ehhez az egyik helyi lakostól anyagi 
hozzájárulást is kapunk ígérete szerint. Mivel sebességkorlátozó táblát mi nem 
rakhatunk ki, így valamilyen helyes ábrát pl. gyerekeket ábrázoló táblára gondoltam. A 
Közútkezelőhöz be kell jelentenünk, hogy szeretnénk ezt kihelyezni. 
 
A másik felajánlás egy helyi lakos részéről egy defibrillátor gép beszerzéséhez 
kapcsolódik. 200 ezer Ft hozzájárulást adna a vásárláshoz. Utána kellene nézni, hogy 
van-e kiírva pályázat ilyen jellegű beszerzésre. 
 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
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A jelenlegi fűnyíró traktor nagyon elkopott már, az adapter, amit ki kellene cserélni 
rajta kb.170 ezer Ft-ba kerül. Gazdaságosabb lenne, ha eladnánk ezt a gépet és az árát 
egy új gép vásárlására fordítanánk. Arra is gondoltam, hogy helyben meghirdetjük a 
szezon végén és akkor a helyi lakosoknak kínálnánk fel a lehetőséget először a 
vásárlásra. Aki többet adna érte, annak adnánk el. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban beszéltem egy rábaszentmihályi 
vállalkozóval, aki elvállalná ennek kivitelezését. A Béke térre kellene 1, a temetőhöz 4 
kamerát telepíteni. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 
a kamerarendszer bővítését a Béke téren és a temető környezetében. Felhatalmazza a 
polgármestert az árajánlat elfogadása után a vállalkozási szerződés aláírására és 
sikeres teljesítés esetén a szerződésben foglalt díj kifizetésére. 

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 39/2015.  
(IX. 09.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 
a kamerarendszer bővítését a Béke téren és a temető környezetében. Felhatalmazza a 
polgármestert az árajánlat elfogadása után a vállalkozási szerződés aláírására és sikeres 
teljesítés esetén a szerződésben foglalt díj kifizetésére. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Szóbeli észrevétel érkezett hozzám ismét, 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.  Az előző testületi ülés után 
tartott helyszíni szemlén nem találtunk bizonyítékot. Valóban hamu volt azon az úton, 
de semmilyen éles tárgyat nem találtunk benne. A bejelentő kifogásolta azt is, hogy az 
utcán közterületen rendszám nélküli autókat, roncsokat tart a tulajdonos. A közterület 
nem megfelelő használatáért felszólíthatjuk? 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Helyszíni bejárás során ellenőrizzük, hogy fennáll-e a probléma jelenleg is. 
Amennyiben bizonyítékot találunk, akkor természetesen figyelmeztetjük. 



8 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 09-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben van, köszönöm. 
Más téma: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez minden évben újra kell csatlakozni, 
amennyiben szeretnénk. 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására, a pályázati kiírás közzétételére. 

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 40/2015.  
(IX. 09.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására, a pályázati kiírás közzétételére. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2015.10.01. 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 15 30 órakor bezárom. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Balázs Vince   Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


