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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. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 3-i nyilvános 
ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
 Rendelet a közterületek filmforgatási célú igénybevételének szabályairól. 
 Kamerarendszer kiépítésének megtárgyalása. 
 Ravatalozó előtető elkészítésének megbeszélése. 
 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának módosításáról szóló tájékoztató elfogadása. 
 Helyi Esélyegyenlőségi terv megvitatása és elfogadása. 
 Egyéb időszerű kérdések. 
 Döntés beiskolázási segélyről. 
 
 
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 49/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 3-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Rendelet a közterületek filmforgatási célú igénybevételének szabályairól. 
2. Kamerarendszer kiépítésének megtárgyalása. 
3. Ravatalozó előtető elkészítésének megbeszélése. 
4. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Alapító Okiratának módosításáról szóló tájékoztató elfogadása. 
5. Helyi Esélyegyenlőségi terv megvitatása és elfogadása. 
6. Egyéb időszerű kérdések. 
7. Döntés beiskolázási segélyről. 

Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 

1. Rendelet a közterületek filmforgatási célú igénybevételének szabályairól. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 

 
2. Kamerarendszer kiépítésének megtárgyalása. 

Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

3. Ravatalozó előtető elkészítésének megbeszélése. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
4. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának módosításáról szóló tájékoztató elfogadása. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

5. Helyi esélyegyenlőségi terv megvitatása és elfogadása. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

6. Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
7. Döntés beiskolázási segélyről. 

Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

1. RENDELET A KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL. 

 
Balázs Vince polgármester: 
2005-ben elfogadott a Képviselő-testület egy rendeletet a közterület használat 
rendjéről. Kaptunk egy felhívást miszerint rendeletet kell alkotnunk arra, hogy 
filmforgatás során mennyi pénzt kérjük. Készítettünk egy rendeletet a közterület-
használat szabályairól, a használati díj mértékének és fizetési módjának 
megállapításáról. Ez a rendelet a 2005-ben elkészített közterület használatos rendeletet 
tartalmazza és ki lett egészítve a közterület filmforgatási célú igénybevételével. 
 
Szavazást rendelek el a közterület-használat szabályairól, a használati díj mértékének 
és fizetési módjának megállapításáról szóló rendelet elfogadásáról. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013 (IX.19.) 
önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályairól, a 
használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a közterület-használat 
szabályairól, 

 a használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról 
 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya Mérges község közigazgatási területén az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre (út, járda, tér, park, 
stb.) terjed ki. 

 
2. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához hatósági szerződés megkötése 
szükséges. 
(2) A Képviselő-testület a hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos hatáskörét 
átruházza a polgármesterre. 
 
3. § (1) Közterület-használatához hatósági szerződést kell kötni 

a) árusító és egyéb fülke telepített elhelyezésére (pl. élelmiszer, cukorka, 
gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló helyiség), mely 
építési engedély köteles 

b) árusító automata elhelyezésére 
c) alkalmi és mozgó árusítást végző gépjármű, pult, utánfutó, sátor 

felállításához 
d) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, 

várakozóhely létesítéséhez 
e) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez 
f) távbeszélő fülke, postai levélszekrény, szerencsejáték szelvényeket 

gyűjtő láda, szekrény elhelyezéséhez 
g) önálló hirdető berendezés, tájékoztató és reklámtáblák, köztéri bútorok 

elhelyezéséhez 
h) anyagtároláshoz (építési anyag, törmelék, termény, áru, stb.) 
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i) vásárok, nyereségérdekeltségű szabadtéri rendezvények megtartásához 
j) vendéglátó ipari előkert létesítéséhez 
k) filmforgatás célú igénybevételhez. 

(2) Munkaterület átadás-átvételi eljárásban kell rendezni a közterület 
igénybevételét 

a) községi beruházásban megvalósuló, közcélú építkezések területigényét,  
b) infrastrukturális beruházások munkaterületét, 
c) egyéb, a község fejlődését szolgáló magánberuházások, közmű építések 

közterület igényét (pl. eü.ellátás, telekkialakítással kapcsolatos út, 
infrastruktúra építése stb.) 

(3) Nem kell hatósági szerződés kötni az alábbi esetekben: 
a) mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén, 
b) egy napot meg nem haladó anyagtároláshoz, 
c) mozgó könyvárusítás esetén. 

(4) Közterület használati hatósági szerződés kell kötni a közmű elhelyezésére 
szolgáló építmények, tárgyak, oszlopok elhelyezéséhez, vagy a meglévő ilyen 
építmények, tárgyak, oszlopok által elfoglalt terület használatához. 

 
A hatósági szerződésben kiköthető határidők 
4. § (1)  A közterület-használati hatósági szerződés – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – maximum egy év időtartamra köthető. 
(2) A közterület használati hatósági szerződés a 3. §. (4) bekezdésben foglalt esetekben 
egy évtől öt évig terjedő időtartamra köthető. 
(3) A hatósági szerződésben rögzített határidő a lejárat előtt legalább 15 nappal 
benyújtott kérelemre meghosszabbítható. 
 
Közterület-használati díj 
 
5. § (1) A közterület használatáért – ha e rendelet kivételt nem tesz – a használó díjat 
köteles fizetni. 
(2) A használó a díjat a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére 
tekintet nélkül – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles megfizetni. 
(3 ) Nem kell megfizetni a díjat  

a) arra az időszakra, amikor a használó a Polgármesteri Hivatal intézkedése 
miatt kénytelen tevékenységét szüneteltetni. 
b) Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű 
célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 
napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film 
forgatása esetén a harminc napot. 

 
A közterület-használati díj mértéke 
 
6. § (1) A 3. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben 15.000.-Ft/év, de az elfoglalt 
terület nagysága a 20 m2-t nem haladhatja meg, 
(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 5.000.-Ft/év 
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(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 50.-Ft/m2/nap, de alkalmanként 
minimum 500.-Ft 
(4) A 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben 5.000.-Ft/év 
(5) A 3. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglalt esetekben a közterület használata 
díjmentes. 
(6) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az elfoglalt terület nagyságától 
függően  

a.) 0,5 m2-ig 2.000.-Ft/év 
b.) 0,51 m2-től 1 m2-ig 3.000.-Ft/év 
c.) 1 m2 felett 6.000.-Ft/év 

(7) A 3. § (1) bekezdés h) pontja esetében – az építőanyag tárolás kivételével – 10.-
Ft/m2/nap 
(8) Építőanyag tárolás az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított egyéb 
időtartamra díjmentes, ezt követően 10.-Ft/m2/nap 
(9) A. 3. § (1) bekezdés i) pontja esetén a közterület-használati díj mértékére a 
polgármester által az engedélyezéssel kötött hatósági szerződés irányadó 
(10) A 3. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt esetben 10.000.-Ft/év, de az elfoglalt 
terület nagysága az 50 m2-t nem haladhatja meg 
(11) A 3. § (1) bekezdés k) pontja esetén a fizetendő díj: 
 a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap, 
 b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap. 

c.) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg 
a 30 napot. 
d.) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 
napot, de a tényleges használat annál hosszabb a (11) bekezdés a)-b) pontja 
szerinti díjat kell megfizetni.  
e.) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes 
igénybevétel időtartamára az (11) bekezdés a)-b) pontja szerinti díj ötszörösét 
kell megfizetni. 

(12) A közterület használati díj mértékét a 3. §. (4) bekezdésében foglalt esetekben a 
közműszolgáltató vállalat és az önkormányzat szerződésben állapítja meg.  
 
A közterület használat megszüntetése 
 
7. § (1) A közterület használat közérdekből – a Képviselő-testület vagy a polgármester 
javaslatára – 15 napos határidővel bármikor megszüntethető. 
(2) A hatósági szerződés a polgármester részéről történő felmondását vonja maga után, 
ha a használó a közterületet nem a hatósági szerződésben rögzített célra és módon 
használja, vagy díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. 
(3) Amennyiben a használó a közterület használatot felmondással meg kívánja 
szüntetni, köteles ezt a szándékát az önkormányzat hivatalánál bejelenteni.  
(4) Amennyiben a használó a közterület használatot megszünteti vagy a hatósági 
szerződés a (2) bekezdés szerint felmondásra kerül, a használó köteles az eredeti 
állapotot saját költségén helyreállítani. 
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(5) Amennyiben a közterület használat a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt módon 
szűnik meg, a használó a már befizetett díjat vissza nem követelheti, ill. a megszűnés 
időpontjában esedékessé vált díjat köteles megfizetni.  
 
A közterület jogosulatlan vagy hatósági szerződéstől eltérő használatának 
jogkövetelményei 
 
8. § (1) A közterület jogosulatlan vagy hatósági szerződéstől eltérő használata 
szerződésszegésnek minősül. 
(2) Aki közterületet jogosulatlanul vagy a hatósági szerződéstől eltérő módon használ, 
köteles a Polgármesteri Hivatal felszólítására a használatot megszüntetni és a 
közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani. 
(3) A közterület jogosulatlanul használó kérelmének a közterület használatról hatósági 
szerződést lehet kötni, de a hatósági szerződés megkötése nem mentesít az (2) b) 
pontjában meghatározott jogkövetelmények alól. Ezt a körülményt a hatósági 
szerződésbe n kell foglalni. 
 
A közterületek filmforgatási célú igénybevétele 
 
9. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére az alábbi rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

a.) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja 
meg. 
b.) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanaz, vagy különböző 
engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt 
összességében az 1500 m2-t nem haladhatja meg. 

(2) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható 
károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén 
önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral 
fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított 
legkésőbb három órán belül megszünteti. 

a.) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon 
belül a közterület használatot biztosítani kell. 
b.) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell 
alkalmazni. 
c.) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti 
helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, 
vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a 
település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés 
befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot 
biztosítani kell. 

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a 
mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény 
végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó. 
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Záró rendelkezések 
 
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közterület-használat rendjéről szóló 8/2005.(X.31.) 
önkormányzati rendelet. 
 
  
Balázs Vince 
polgármester 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
jegyző  

 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i 
ülésén fogadta el. 
 
A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 
2013. szeptember 19-én megtörtént. 
 
         Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
                           jegyző 

 
 

2. KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Többször beszéltünk már a meglévő kamerarendszerünk bővítéséről. Mivel most jött 
meg a ravatalozó és az italbolt felújításának pályázati pénze, így most van 
lehetőségünk arra, hogy a Szőnyi Márton utcába, a temetőhöz, és a Béke térre 
helyezzünk el térfigyelő kamerákat. Ha megkapom a Képviselő-testület 
felhatalmazását akkor felveszem a kapcsolatot Pákozdi Csabával, ők telepítették a 
kamerarendszert. Ez a bővítés körülbelül 180 000 – 200 000 Ft-ba fog kerülni. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy meglévő 
kamerarendszerét kibővíti a Megoldás Kft-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Balázs Vince Polgármester Urat a kamerarendszer kibővítésével kapcsolatos ügyek 
intézésével. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a kamerarendszer 
kibővítésével kapcsolatban. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
meglévő kamerarendszerét kibővíti a Megoldás Kft-vel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Balázs Vince Polgármester Urat a kamerarendszer kibővítésével 
kapcsolatos ügyek intézésével. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
3. RAVATALOZÓ ELŐTETŐ ELKÉSZÍTÉSÉNEK 

MEGBESZÉLÉSE 
 
Balázs Vince polgármester: 
Korábban beszéltünk a ravatalozó előtető elkészítéséről. Úgy számoltam, hogy az 
előtető elkészítése (tető elkészítése, lambériázás, járólapozás) körülbelül 500 000 Ft 
lenne. Úgy gondolom, hogy felkeresek 3- 4 vállalkozót kérek tőlük árajánlatot, és 
amint megjönnek az ajánlatok választunk kivitelezőt. 
Arra gondoltam, ha marad pénzünk, akkor a ravatalozótól az első és a hátsó kapuig 
csináljuk meg az utat. Nem kellene térkövezni csak szegélykövet lerakni közé pedig 
murvát önteni. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy előtetőt 
készített a ravatalozó épületéhez. A Képviselő-testület felhatalmazza Balázs Vince 
Polgármester Urat, hogy a szükséges árajánlatokat megkérje. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a ravatalozó előtető 
elkészítéséről. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
előtetőt készített a ravatalozó épületéhez. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Balázs Vince Polgármester Urat, hogy a szükséges árajánlatokat megkérje. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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4. GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKOMÁNYZATI TÁRSULÁS 

 
Balázs Vince polgármester: 
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól érkezett egy 
tájékoztatás miszerint módosítani kívánják az alapító okiratot.  
 
Az Alapító Okirat módosításának előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását az 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az Alapító Okirat módosításának elfogadásáról a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tárulást a határozat megküldésével értesítse. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának elfogadásáról a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tárulást a határozat 
megküldésével értesítse. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
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Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1. számú mellékletben foglalt és átvezetett, módosításokat tartalmazó Alapító Okirat 
aláírására. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. számú mellékletben foglalt és átvezetett, módosításokat 
tartalmazó Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tag 
önkormányzata általi elfogadást követő 30 nap 

 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására azzal, 
hogy a Társulási Tanács részére ez a dokumentum akkor kerül majd megküldésre, 
amikor a Társulási Tanács az Önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása 
miatt az Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére megküldte. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Felhatalmazó 
levél” aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács részére ez a dokumentum 
akkor kerül majd megküldésre, amikor a Társulási Tanács az Önkormányzat 
fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az Önkormányzat pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az 
Önkormányzat részére megküldte. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
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Határidő: a Társulási Tanács beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
határozatának az Önkormányzat általi kézhezvételtől számított 5 munkanapon 
belül 

 
5. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MEGVITATÁSA ÉS 

ELFOGADÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Következő napirendi pontunk a Helyi Esélyegyenlőségi Terv megvitatása és 
elfogadása. A tervet kötelezően, jogszabályi előírás alapján el kell fogadnunk, a 
későbbiekben pályázatokhoz szükséges. Ezt a tervet bizonyos szempontok alapján 
kellett elkészíteni. Egy mentornak kell véleményeznie a tervet, de mentori vélemény 
nélkül is elfogadhatjuk, amennyiben ír elő javaslatokat, hogy mit módosítsunk a 
tervben, akkor újra napirendre tűzzük a tervet. 
A helyi esélyegyenlőségi terv kiküldtük a Képviselő társaknak.  
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.12.) EMMI rendelet 
alapján elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Balázs Vince polgármestert, hogy Atyimov 
Marianna Esélyegyenlőségi mentornak (Türr István Képző és Kutató Intézet 
Szombathelyi Igazgatóság) esélyegyenlőségi szakértőnek véleményezés céljából az 
elfogadott tervet küldje meg. 
 
Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás a tervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs 
szavazást rendelek el annak elfogadásáról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet és a 
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helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 
2/2012. (VI.12.) EMMI rendelet alapján elkészített Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Balázs Vince polgármestert, hogy 
Atyimov Marianna Esélyegyenlőségi mentornak (Türr István Képző és Kutató 
Intézet Szombathelyi Igazgatóság) esélyegyenlőségi szakértőnek 
véleményezés céljából az elfogadott tervet küldje meg. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
6. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 

 
Balázs Vince polgármester: 
A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok gondozásával kapcsolatos döntés kell 
hoznunk. Van egy jogszabály, ami a Magyar Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról 
szól. Azt mondja ki ez a jogszabály, hogy a Nemzeti Értékek, megóvandó értékek, 
azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételében, folyamatos 
frissítésében, gondozásában települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok, 
hatáskörrel rendelkező állami szervek általuk felkért szakmai testületek működhetnek 
közre. Mi, mint települési önkormányzat települési értéktárat hozhatunk létre. Döntést 
kell hoznunk, hogy kívánunk-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 
Mivel a településen nincs semmi olyan turisztikai attrakció, vagy olyan étel, vagy 
olyan technológia, műszergyártás, amit be lehetne venni, ezért úgy gondolom egyelőre 
nem kívánunk élni a települési értéktár létrehozásával. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelenleg a 
települési értéktár megállapítására bizottságot nem hoz létre. 
 
 
Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013.  
(IX. 3.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jelenleg 
a települési értéktár megállapítására bizottságot nem hoz létre. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása ismételten 
megküldte a házi segítségnyújtás 2012. évi elszámolását. A bevételek és a kiadások 
különbözete 576 156 Ft, amit az önkormányzatnak kell kifizetnie. Ezt az összeget az 
önkormányzat nem tudja kifizetni. Beadjuk az ÖNHIKI pályázatot, ha megnyerjük, 
akkor abból az összegből ki tudjuk fizetni a házi segítségnyújtás elszámolásából 
fennmaradó összeget. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Ez az összeg nem szerepel a költségvetésünkben, nem tudjuk kifizetni akkor, ha nem 
nyerjük meg az ÖNHIKI-s pályázatot. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Ha nem nyerjük meg a pályázatot nem tudunk fizetni. Ebben az esetben pályázzon a 
Kistérség, mivel a házi gondozónk az ő alkalmazásukban volt, mi csak a munkavégzés 
helyét biztosítottuk. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
A kisbuszunk akkumulátora olyan rossz állapotban van, hogy minden nap tölteni kell. 
Nem lehet tovább halasztani már egy új akkumulátor vásárlását. Döntenünk kellene 
arról, hogy mennyiért vegyünk akkumulátort. Úgy gondolom maximum 30 000 Ft-os 
értékhatárt szabjunk meg, ennyi pénzért már lehet venni egy jó minőségűt, amire 
legalább 2 év garanciát adnak. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Egyetértek. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Egyetértek. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
Többször beszéltünk már Fábián Péterről, akit a rendőrség közmunkára ítélt. 
Megbeszéltem a Péterrel, hogy a hivatal épületét kellene kifesteni, és lejárólapozni, 
mivel a falugondnokunk megoldja a faluban a fűnyírást és a közterületek rendben 
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tartását. Mi megvennénk a festéket, a járólapot és a ragasztót, maximum 100 000 Ft-
ból meglenne a hivatal épületének belső felújítása. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
Arra gondoltam, ha kijönnek a Megoldás Kft-től a kamerarendszert bővíteni, 
megkérem őket, hogy a garázshoz szereljenek fel mozgásérzékelőket és egy riasztó 
panelt, mivel ott tároljuk a falubuszt, fűnyírót és több szerszámot is. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Egyetértek. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Körülbelül mennyi plusz költséggel jár ez? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Véleményem szerint körülbelül 20 000 Ft-ba kerül a riasztó kibővítése. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Rendben, köszönöm. 
 
Más téma: 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Útfelújítás lesz a településen? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Augusztusban megcsinálták a faluba vezető bekötő utat, illetve a buszfordulótól 
egészen a Pátka Miklósig. A Szőnyi Márton utcában és a Béke téren kellene még az 
útburkolatot megcsináltatni. Erre a két útra kérni fogok árajánlatot.  
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
Tudom még egy kicsit messze van az idősek napja, és a falukarácsony, de meg kellene 
beszélni, hogy mit fogunk főzni, mivel a falunapról még maradt vaddisznó. De több 
embertől is visszahallottam már, hogy mindig vadpörköltet főzünk. Ötlet arra, hogy 
mit főzünk idősek napjára? 
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Pintér Henrietta képviselő: 
Esetleg babgulyás? 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Nekem megfelelő. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
Az önkormányzat rendelkezésre álló eszközei nagyon hiányosak, ezért arra gondoltam, 
hogy legalább egy fúrógépet, flexet, villáskulcs készletet, csavarhúzó készletet, 
kalapácsot kellene vásárolnunk maximum 20 000 Ft értékben. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Rendben. 
 
 
A polgármester zárt ülést rendel el, mert hatósági ügy kerül elbírálásra. 
  
 

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


