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Balázs Vince  polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a leendő 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 2014. október 20-i ülés napirendi 
pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
5. Alpolgármester választása, eskütétele. 
6. A képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 
7. Egyebek  

 
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 46/2014.  
(X.20) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 20-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
5. Alpolgármester választása, eskütétele. 
6. A képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 
7. Egyebek 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: azonnal 
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Az ülés napirendi pontjai: 
  
 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 

Előadó: Kovács István HVB elnök 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 

Előadó: Balázs Vince polgármester 

3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 

4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 

5. Alpolgármester választása, eskütétele. 

Előadó: Balázs Vince polgármester 

6. Az képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 

Előadó: Balázs Vince polgármester 

7. Egyebek  

 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 1. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem Kovács Istvánt a HVB elnökét a választásról szóló tájékoztató megtartására. 
 
Kovács István HVB elnök: 
Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntöm Jegyző asszonyt. Szeretettel köszöntöm a 
Helyi Választási Bizottság és a választópolgárok nevében az új képviselő-testület 
tagjait. Tájékoztatásul elmondom, hogy 2014. október 12-én megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 81 fő választópolgár volt 
jogosult szavazásra.  

Szavazóként 67 fő jelent meg, ez a választópolgárok 82,7%-a. 
 
A polgármester választásnál az érvényes szavazatok száma: 67 szavazat volt. A 
polgármester jelöltek száma 3 fő volt. 
 

1. Káposztás Adrián Zsolt    13 
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2. Balázs Vince     37 

3. Gősi Roland     17 szavazatot kapott. 

 
Mérges Község polgármesteri tisztségét Balázs Vince Úr nyerte el 37 érvényes 
szavazattal. 
 
A képviselőjelöltek száma 4 fő volt. A lakosságszám alapján megválasztható 
képviselők száma 2 fő. 
A képviselők választásnál az érvényes szavazatok száma: 127 szavazat volt.  
 
A megválasztandó helyi önkormányzati képviselő-testület jelölt tagjai és érvényes 

szavazataik száma: 

1. Pintér Henrietta    24 

2. Horváth Gyöngyi    16 

3. Tóth Gyula     46 

4. Kozma Csaba    41 

A Képviselő-testület tagjai:  
 
1. Tóth Gyula    46 

2. Kozma Csaba    41 

 
A választással kapcsolatban kifogás nem érkezett, így az jogerős. 
 
 
Magam, a választási bizottság és a választópolgárok nevében erőt, egészséget és jó 
munkát kívánok a megválasztott új képviselő-testület tagjainak. 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 
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2. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER 

ESKÜTÉTELE 
 

Balázs Vince polgármester: 
Először a tisztelt képviselők teszik le az esküt, azután pedig én külön. Kérem 
mindannyian álljunk fel, majd kérem a képviselő urakat mondják a felolvasó után az 
eskü szövegét úgy, hogy az „Én” szó után mindenki a saját nevét mondja. 
 
Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem a képviselő urakat, hogy aláírásukkal hitelesítsék az esküokmányt, majd 
vegyék át. 
 
A képviselők az eskü letétele után aláírták és átvették az esküokmányt. 
 
Kovács István HVB elnök: 
Felkérem polgármester urat az eskü letételére, majd ezt követően az esküokmány 
aláírására és átvételére. 
 
Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A polgármester az eskü letétele után aláírta és átvette az esküokmányt. 
 
Mérges község polgármester Balázs Vince. Gratulálok a polgármester úrnak. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönöm szépen. 
 
3./ A POLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 
polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó jogszabályokat. 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
 
Köszönöm szépen. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 64§ (1) alapján a polgármester tisztségét főállásban 
vagy társadalmi megbízatásban láthatja el. A főállású polgármester illetményre, a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. 
A Mötv. 71§ (2) szerint a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre 
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jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 
Ez jelenleg 747 877 Ft. 
A Mötv. 71§ (4) a) szerint a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott 
összeg 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében. 
A Mötv. 71§ (5) szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat. A fentiek figyelembe vételével a polgármester úr 74787 Ft tiszteletdíjra 
jogosult. 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, nem kívánok a 
döntéshozatalban részt venni. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Vince polgármester úr 
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal a 
döntéshozatalból kizárja. 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 47/2014.(X.20.) számú 
határozata:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Vince polgármester úr 
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal a 
döntéshozatalból kizárja. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Balázs Vince polgármester: 
Ismertetem a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
Balázs Vince polgármester urat (sz. Győr, 1975.08.03., a.n.: Czencz Márta, lakcím: 
9136 Mérges, Fő u.6.) 2014. október 12-én megválasztották Mérges Község 
polgármesterének, az esküt 2014. október 20-án letette Mérges Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete előtt. 
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A képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ (2) ill. (4), (5), valamint a 2011. 
évi CXCIX tv. 224§ (1) ill. (3) alapján a polgármester tiszteletdíját 74787 Ft/hó azaz: 
Hetvennégyezer-hétszáznyolcvanhét Ft/hó összegben határozza meg megválasztásától 
(2014. október 12.) 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a polgármester tiszteletdíjának 
elfogadásáról. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 48/2014.(X.20.) számú 
határozata:  
Balázs Vince polgármester urat (sz. Győr, 1975.08.03., a.n.: Czencz Márta, lakcím: 
9136 Mérges, Fő u.6.) 2014. október 12-én megválasztották Mérges Község 
polgármesterének, az esküt 2014. október 20-án letette Mérges Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete előtt. 
A képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ (2) ill. (4), (5), valamint a 
2011. évi CXCIX tv. 224§ (1) ill. (3) alapján a polgármester tiszteletdíját  74787 Ft/hó 
azaz: Hetvennégyezer-hétszáznyolcvanhét Ft/hó összegben határozza meg 
megválasztásától (2014. október 12.) 
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
Határidő: szövegben adott 
 
Balázs Vince polgármester: 
Költségtérítést jelenleg igénybe kívánom venni. Felkérem Bereczkiné Dr. Kovács 
Piroska jegyző asszonyt, hogy ismertesse a költségtérítés megállapítására vonatkozó 
jogszabályokat. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A Mötv. 71§ (6) bekezdése szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 
polgármester, a megyei közgyűlés elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek értelmében a 
polgármester úr költségtérítése 11218 Ft/hó lehet. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, nem kívánok a 
döntéshozatalban részt venni. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Vince polgármester úr 
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal a 
döntéshozatalból kizárja. 
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Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 49/2014.(X.20.) számú 
határozata:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Vince polgármester úr 
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal a 
döntéshozatalból kizárja. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozati javaslat: 
Balázs Vince polgármester úr részére (sz. Győr, 1975.08.03., a.n.: Czencz Márta, 
lakcím: 9136 Mérges, Fő u.6.) a képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ 
(6) alapján 11218 Ft/hó azaz: Tizenegyezer-kettőszáztizennyolc Ft/hó összegű 
költségtérítést állapít meg megválasztásától (2014. október 12.) 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a polgármester tiszteletdíjának 
elfogadásáról. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 50/2014.(X.20.) számú 
határozata:  
Balázs Vince polgármester úr részére (sz. Győr, 1975.08.03., a.n.: Czencz Márta, 
lakcím: 9136 Mérges, Fő u.6.) a képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ 
(6) alapján 11218 Ft/hó azaz: Tizenegyezer-kettőszáztizennyolc Ft/hó összegű 
költségtérítést állapít meg megválasztásától (2014. október 12.) 
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
Határidő: szövegben adott 
 
 
4./ A SZERVEZETI  ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk elég régi, ennek felülvizsgálata és 
módosítása szükséges. 
 
Bereczkiné Dr.Kovács Piroska jegyző: 
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A vagyonnyilatkozatok vizsgálatával és összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó 
ügyrendi bizottság tagjait meg kell választanunk. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatára egy kis időt kérek, hogy a lehető legpontosabb módosítást 
tudjam bemutatni. Javaslom, hogy a képviselő-testület adjon megbízást számomra 
ennek elkészítésére. 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben van.  Mérgesben, mivel 100 főt meg nem haladó a lakosság száma, ezért a 
Mötv. 57§ (1) szerint a képviselő-testület látja el a kötelező bizottsági feladatokat. Az 
ügyrendi bizottság elnökének javaslom Kozma Csaba képviselő urat. A bizottság tagja 
lesz Tóth Gyula képviselő úr. 
 
Határozati javaslat: 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatok 
vizsgálatával és összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó Ügyrendi Bizottság 
elnökének Kozma Csaba képviselő urat, tagjának Tóth Gyula  képviselő urat 
megválasztja. 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el az Ügyrendi Bizottság tagjainak 
megválasztásáról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2014.  
(X.20.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatok vizsgálatával és összeférhetetlenségi ügyekkel 
foglalkozó Ügyrendi Bizottság elnökének Kozma Csaba képviselő urat, 
tagjának Tóth Gyula  képviselő urat megválasztja. 
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
Határidő: - 

 

 

Balázs Vince polgármester: 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy adjunk megbízást jegyző asszonynak az 
SZMSZ felülvizsgálatára és módosítására. 
 
Határozati javaslat: 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Balázs Vince 
polgármester urat és Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszonyt, hogy a hatályos 
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jogszabályoknak megfelelően a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb a következő 
testületi ülésig végezzék el a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát és 
módisítását, a következő testületi ülésen terjesszék elő elfogadásra a képviselő-
testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a megbízásadásról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2014.  
(X.20.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Balázs 
Vince polgármester urat és Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszonyt, 
hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a lehető legrövidebb időn belül, 
legkésőbb a következő testületi ülésig végezzék el a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatát és módisítását, a következő testületi ülésen 
terjesszék elő elfogadásra a képviselő-testületnek. 
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska, Balázs Vince 
Határidő: következő testületi ülésig 

 
5./ ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
 
Mérges Község képviselő-testülete megalakult. A Mötv. 74§ (1) szerint a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert saját tagjai 
közül választ meg. A Mötv. 78§ szerint társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség 
esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízatásban tölthető be. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Az alpolgármesteri tisztség betöltésére Tóth Gyula 
személyére teszek javaslatot. Szeretném megkérdezni, hogy beleegyezik-e a nyilvános 
ülésen történő tárgyalásba. 
 
Tóth Gyula alpolgármester-jelölt: 
Igen, beleegyezem a nyilvános ülésen való tárgyalásba, egyben szeretném személyes 
érintettségemet bejelenteni, nem kívánok a döntéshozatalban részt venni. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének 
elfogadó szavazatával kell döntenie. A kis létszámból kifolyólag nem célszerű senkit 
kizárni a döntéshozatalból, ezért kérem, aki egyetért azzal, hogy Tóth Gyula  
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képviselőt az alpolgármester megválasztásából ne zárjuk ki, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Határozat javaslat: 
 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tóth Gyula alpolgármester 
jelölt  kizárását a döntéshozatalból egyhangúlag elutasította, a döntéshozatalban részt 
kell vennie a jelöltnek is, mivel a titkos szavazáshoz szükséges SZSZB-nek három tagja 
kell, hogy legyen. A jelölt a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult, ezt a 
testület elfogadja. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2014.  
(X.20.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tóth Gyula 
alpolgármester jelölt  kizárását a döntéshozatalból egyhangúlag elutasította, a 
döntéshozatalban részt kell vennie a jelöltnek is, mivel a titkos szavazáshoz 
szükséges SZSZB-nek három tagja kell, hogy legyen. A jelölt a nyilvános 
ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult, ezt a testület elfogadja. 
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska, Balázs Vince 
Határidő: azonnal 

 
 
Balázs Vince polgármester: 
 A titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot kell választanunk, 
amelynek három tagja van, így egyértelműen mindhárman tagjai vagyunk: Kozma 
Csaba, Tóth Gyula képviselő urak és jómagam Balázs Vince polgármester. 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének Balázs Vince polgármestert,tagjainak Kozma Csaba és Tóth 
Gyula képviselő urakat. 

Kérdés, hozzászólás?  
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el az SZSZB tagjainak elfogadásáról. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2014.  
(X. 20.) határozata: 
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Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja 
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Balázs Vince polgármestert,tagjainak 
Kozma Csaba és Tóth Gyula képviselő urakat. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Balázs Vince polgármester: 
Most kiosztjuk a szavazócédulákat, mindenkit megkérek, hogy a jelölt neve mellett két 
egymást keresztező vonalat tegyen az IGEN vagy a NEM mezőre és helyezze a 
cédulát a borítékba. 

 
A szavazatokat megszámlálta az SZSZB. 
 
Balázs Vince polgármester: 
A szavazatok számlálása megtörtént, a szavazás eredményes volt. A szavazás 
eredménye szerint  2 igen és 1 érvénytelen szavazattal Tóth Gyula képviselő úr lett az 
alpolgármester. 
 
Határozat javaslat: 
 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. október 20-tól a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára megválasztja Tóth Gyula képviselő 
urat alpolgármesternek. 
 
Kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban? 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2014.  
(X.20.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. október 20-tól a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára megválasztja Tóth Gyula 
képviselő urat alpolgármesternek. 
Felelős: Balázs Vince 
Határidő: azonnal 

 
Balázs Vince polgármester: 
Gratulálok, egyben felkérem Tóth Gyula alpolgármester urat az eskü letételére 
előmondásom alapján, majd ezt követően az esküokmány aláírására és átvételére. 
 
Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az alpolgármester az eskü letétele után aláírta és átvette az esküokmányt. 
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Tóth Gyula  alpolgármester: 
Köszönöm a bizalmat. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Az alpolgármester úr illetményét meg kell állapítanunk. Felkérem Bereczkiné Dr. 
Kovács Piroska jegyző asszonyt, ismertesse az erre vonatkozó jogszabályokat. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
 
Köszönöm szépen. A Mötv. 80§ (2) szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület  a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az 
önkormányzat anyagi helyzete alapján javaslom, hogy a polgármester úr 
tiszteletdíjának 70%-a összegű – 52351 Ft – tiszteletdíjat állapítsunk meg az 
alpolgármester úr részére. 
 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, nem kívánok a döntéshozatalban 
részt venni. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gyula alpolgármester úr 
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal a 
döntéshozatalból kizárja. 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 56/2014.(X.20.) számú 
határozata:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gyula alpolgármester úr 
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal a 
döntéshozatalból kizárja. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: azonnal 
. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Határozati javaslat: 
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Tóth Gyula alpolgármester urat (sz. Győr, 1952.08.03., a.n.: Eszik Mária, lakcím: 
9136 Mérges, Fő u.2.) 2014. október 20-án megválasztották Mérges Község 
alpolgármesterének, az esküt 2014. október 20-án letette Mérges Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete előtt. 
A képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ (2) ill. (4), (5), valamint 80§ (2) 
alapján az alpolgármester tiszteletdíját 52351 Ft/hó azaz: Ötvenkettőezer-
háromszázötvenegy Ft/hó összegben határozza meg megválasztásától (2014. október 
20.) 
 
Kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el az alpolgármester tiszteletdíjának 
elfogadásáról. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egybehangzó 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 57/2014.(X.20.) számú 
határozata:  
Tóth Gyula alpolgármester urat (sz. Győr, 1952.08.03., a.n.: Eszik Mária, lakcím: 9136 
Mérges, Fő u.2.) 2014. október 20-án megválasztották Mérges Község 
alpolgármesterének, az esküt 2014. október 20-án letette Mérges Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete előtt. 
A képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX törvény 71§ (2) ill. (4), (5), valamint 80§ 
(2) alapján az alpolgármester tiszteletdíját 52351 Ft/hó azaz: Ötvenkettőezer-
háromszázötvenegy Ft/hó összegben határozza meg megválasztásától (2014. október 
20.) 
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
Határidő: szövegben adott 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A tiszteletdíjam egy részéről szeretnék lemondani, csak a képviselőknek járó összegre 
tartok igényt. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozattal mondhat le róla a képviselő úr. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Rendben van. 
 
6./ A KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszonyt, hogy ismertesse az erre 
vonatkozó jogszabályokat. 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A Mötv. 35§ (1) alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek 
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének van érvényben lévő hatályos 
rendelete, 1/2011.(I.15.) a képviselői tiszteletdíj megállapításáról. Eszerint a 
képviselők tiszteletdíját megválasztásuktól havi bruttó 6200 Ft összegben határozza 
meg. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. Javaslom a képviselő uraknak, hogy amennyiben nem kívánnak 
módosítani az összegen, hagyjuk érvényben a hatályban lévő rendelet szerinti 
összeget. 
 
A képviselő-testület a hatályban lévő rendeleten nem kíván módosítani, azt érvényben 
hagyja. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
 
A Mötv. 39§ (1) szerint a polgármesternek és a képviselőknek, valamint velük egy 
háztartásban élő hozzátartozóiknak megválasztásuktól , majd ezt követően minden év 
január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van. Az 
ehhez szükséges nyomtatványokat hamarosan eljuttatjuk Önöknek. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
7./ EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
Minden évben rendeztünk karácsonyi ünnepséget, ezt idén is szeretném, ha 
megszerveznénk. Összekötnénk a szépkorúak köszöntésével, amennyiben lesz rá keret, 
műsort is szervezünk. 
 
Kozma Csaba képviselő: 
Az időpontot december elejére tegyük és inkább pénteki napra, akkor jobban ráérnek a 
lakosok. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Rendben van. Akkor december 5-e péntekre szervezzük. Szeretnék tartani és a törvény 
is előírja, hogy évente egyszer kell tartanunk közmeghallgatást. Ott elmondjuk a 
terveket, a gazdálkodást, reagálhatunk a lakosság felvetéseire. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
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A falugondnoki szolgálat kötelezettségeit át kell néznünk, ebben kérném Jegyző 
Asszony segítségét. Szabályoznunk kellene, hogy a lakókat hányszor szállítjuk pl. 
kezelésre, hogy mondjuk ha az orvos kiír 10 kezelést, arra természetesen elvisszük, de 
aki privát orvoshoz megy és 30-40 kezelést írnak neki elő, azt nem tudjuk teljesíteni, 
hiszen az önkormányzat anyagi helyzete sem túl jó. A képviselő-testület hatáskörébe 
kellene utalni ilyen esetekben a döntést.  
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Október elsején egy kamion elakadt a temetőnél, megrongálta azt, anyagi kár is 
keletkezett. A rendőrségnek írtunk kérelmet, hogy az ügyiratot kiadják a 
helyszínelésről, hiszen csak annak megléte esetén mehetünk a biztosítóhoz a 
kárigényünkkel. 
 
 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 16 50 órakor bezárom. 
 

 
 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince      Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


