
1 

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

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges Béke tér 14.  
 
13-A/2015. 

 
 
 

 
 

J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V 

 

 

 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 24-én megtartott üléséről. 

 



2 

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

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges Béke tér 14.  
 
13-A/2015. 

 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült:  Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. november 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
 
Az ülés helye: Mérges Faluház (Mérges, Béke tér 1.) 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

Balázs Vince polgármester 
Tóth Gyula alpolgármester 
Kozma Csaba képviselő 
 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt:   
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
 
Lakosság részéről: 
9 fő jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyvvezető:   
Némethné Farkas Mónika 
 
 
 
 
 



3 

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

Balázs Vince polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent lakosokat, 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.  
 
A napirendi pontokat ismerik, a kiküldött meghívó szerint az alábbiak: 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 24-i 
közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az 
alábbiak alapján: 
1. Helyi adó rendelet elfogadása 
2. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának társulási 

megállapodásának elfogadása 
3. Belső ellenőrzés 2016.évi feladatainak meghatározása 
4. Leltározási Szabályzat elfogadása 
5. Megállapodás fogászati ügyeleti ellátásról 
6. Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi tevékenységéről 
7. Egyéb időszerű kérdések 
 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van –e kérdés, hozzászólás? 
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a  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 44/2015.  
(XI. 24.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 24-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Helyi adó rendelet elfogadása 
2.Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 
társulási megállapodásának elfogadása 
3. Belső ellenőrzés 2016.évi feladatainak meghatározása 
4. Leltározási Szabályzat elfogadása 
5. Megállapodás fogászati ügyeleti ellátásról 
6. Beszámoló az Önkormányzat 2015.évi tevékenységéről 
7. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
1. Helyi adó rendelet elfogadása 

Előadó: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
2./ Napirendi pont 
2. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának társulási 
megállapodásának elfogadása 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
3./ Napirendi pont 
3. Belső ellenőrzés 2016.évi feladatainak meghatározása 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
4./ Napirendi pont 
4. Leltározási Szabályzat elfogadása 
 Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
5./ Napirendi pont 
5. Megállapodás fogászati ügyeleti ellátásról 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
6./ Napirendi pont 
6. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
7./ Napirendi pont 
7. 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. november 24-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

1. HELYI ADÓ RENDELET ELFOGADÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem Jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a helyi adókat szabályozó 
rendelet megalkotásáról. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Mérges 
községben külön rendelet szabályozta eddig az építményadó és külön a kommunális 
adó megfizetésének szabályait. Ezek a rendeletek már elavultak, törvényességi 
felhívást is kaptunk a hibák kijavítására, így szükségszerűvé vált egy teljesen új, 
egységes rendelet megalkotása a helyi adózás szabályairól. Ismertetem a rendelet-
tervezetet. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az adó összegének módosítását szeretné-e a testület? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Úgy gondolom, az összegen nem szeretnénk változtatni.  
Köszönjük szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a helyi adókról szóló rendelet elfogadásáról. 
 

 
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 
az építményadóról 

 
Mérges Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben rögzített eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§ 

Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 
község közigazgatási területén építmény adót vezet be, melynek mértékét a helyi 
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok 
teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg. 
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ÉPÍTMÉNYADÓ 

Adókötelezettség, az adó alanya 
 

2. § 
 

(1) Adóköteles a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 11. § (1) 
bekezdése szerinti építmény.  

(2) Az adó alanya, akit a Htv. 12. §-a adóalanyként megjelöl. 
 

Adómentesség 
3. § 

 
Mentes az adó megfizetése alól: 

a) A Htv. 13. §-ában meghatározott építmény 
b) Az ingatlan nyilvántartási állapot szerint lakás, lakóház, családi ház céljára szolgáló 

építmény abban az esetben, ha a magánszemély adóalany a lakást tényszerűen 
bizonyíthatóan, életvitelszerűen lakásaként használja. A fentiekben leírt mentesség a 
tulajdonosokat a tulajdoni hányaduk arányában illeti meg. 

c) A garázs 
 

Az adó alapja, mértéke, adókötelezettség keletkezése, megszűnése 
4. § 

 
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete 
(2) Az adó éves mértéke 900,-Ft/m2 
(3) Adókötelezettség keletkezése és megszűnése esetén a Htv. 14. §-ában foglaltak az 
irányadók. 

Az adó bevallása és megfizetése 
5. § 

(1) Az adóbevallás szabályaira az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Art.) 32.§-ában foglaltak az irányadók. 
(2) Az építményadót és a magánszemélyek kommunális adóját az Art.2. számú melléklet II. 
fejezet A) pontjában meghatározott időpontokig kell megfzetni. 
 

Eljárási rendelkezések 

6. § 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény hatályos rendelkezései az irányadók. 

 
Záró rendelkezések 

7. § 
 

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Mérges Község 

Önkormányzatának építményadóról szóló 7/1999. (VI.30.) rendelete és az azt 
módosító 11/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
Balázs Vince  Bereczkiné dr. Kovács Piroska 

 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendeletet Mérges Község Képviselő-testülete 2015. november 24. napján tartott testületi 
ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: A helyben szokásos módon, a hirdetőtáblán, 2015. november 25. 
 
    
 Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
 jegyző 
 

2. TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK 
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK  TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 

ELFOGADÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Megkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a jelenlegi helyzetről. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Az utolsó döntés arról született meg a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak társulási ülésén, hogy nem szűnik meg a társulás. A társulási 
megállapodást módosítják a változásoknak megfelelően, ehhez kérjük az Önök 
Képviselő-testületének jóváhagyását is. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása, a 2016. január 1-től hatályos változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását minősített többséggel elfogadja. 
 
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 45/2015.(XI.24.) számú 
határozata:  
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Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Téti Kistérség 
Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása, a 2016. január 1-től 
hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását 
minősített többséggel elfogadja. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: folyamatos, 2015.11.24. 

 
3. BELSŐ ELLENŐRZÉS 2016.ÉVI FELADATAINAK 

MEGHATÁROZÁSA 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Megkérem jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a belső ellenőrzés 
előírásairól. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. A belső ellenőrzés kötelező feladat minden évben. Ki kell 
választani a tisztelt Képviselő-testületnek egy témakört, amely ellenőrzésének az 
elvégzését kéri a velünk szerződésben álló Megoldás 2006 Kft. munkatársaitól. Az idei 
évben a vagyongazdálkodás teljes körű ellenőrzése történt meg. A mellékelt lista 
tartalmazza a lehetséges vizsgálandó területeket. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete megtárgyalta a 2016. évi 
belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
1. A képviselő-testület a rendelkezésére álló témakörök közül az alábbiak ellenőrzését 
kéri a 2016. évi belső ellenőrzés keretében: 

• 8. A tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata 
2. A belső ellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezet a 2016. évi önkormányzati 
költségvetésben betervezésre kerül. 
 
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 46/2015.(XI.24.) számú 
határozata:  
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Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete 
megtárgyalta a 2016. évi belső ellenőrzési tervre vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
1. A képviselő-testület a rendelkezésére álló témakörök közül az 
alábbiak ellenőrzését kéri a 2016. évi belső ellenőrzés keretében: 
• 8. A tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata 
2. A belső ellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezet a 2016. évi 
önkormányzati költségvetésben betervezésre kerül. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: folyamatos, 2015.11.30. 

 
 

4. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
A belső ellenőrzéskor kérték a leltározási szabályzatot, amit akkor nem tudtak itt 
bemutatni. Tét rendelkezett ezzel, csak nem lett aktualizálva a Közös Hivatal többi 
településére. A törvényi előírásoknak meg kell felelnünk, ennek figyelembe vételével 
készült a szabályzat. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a Leltározási 
Szabályzatot. 
 
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 47/2015.(XI.24.) számú 
határozata:  

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja 
a Leltározási Szabályzatot. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
5. MEGÁLLAPODÁS FOGÁSZATI ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL 

 
 
Balázs Vince polgármester: 
A győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keresett meg bennünket 
levélben, hogy a velük kötött fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodásunk 
ez év december 31-én lejár. Nyilatkoznunk kell róla, hogy szeretnénk-e ezt az ellátást 
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a település lakosai számára a továbbiakban is biztosítani. Évente egyszer történik 
elszámolás, kb.15-20 ezer Ft-ot szoktunk fizetni, az évben igénybevett kezelések 
mennyiségétől függően. Lehetőségünk van újabb határozott idejű illetve határozatlan 
idejű szerződés megkötésére is. Az én javaslatom az, hogy újabb egy évre kössük meg 
a megállapodást. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Egyetértek, jövő ilyenkor újra döntünk az ügyben. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben van. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi lakosok számára 
továbbra is biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézményen keresztül a sürgősségi fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az intézménnyel 2016. december 31-ig szóló megállapodást 
megkösse. 
 
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 48/2015.(XI.24.) számú 
határozata:  

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi 
lakosok számára továbbra is biztosítani kívánja a győri Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézményen keresztül a sürgősségi 
fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
intézménnyel 2016. december 31-ig szóló megállapodást 
megkösse. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
Balázs Vince polgármester: 
Röviden összefoglalom az idei év történéseit az Önkormányzat szempontjából. 
Tavasszal a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokon részt vettünk, mind az 
útfelújításra, mind az orvosi rendelő felújítására adtunk be pályázatot. Sajnos egyik 
sem nyert, a megyéből is csak 2-3 település kapott lehetőséget. A bejárati ajtót 
szeretnénk kicserélni a hivatal épületén, ezt a testülettel már megbeszéltük, kb.140 
ezer Ft-ba fog kerülni. Várunk azért pályázatra, amennyiben lesz ilyen lehetőség, 
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természetesen nagyobb felújítást is betervezünk. A faluházban a gázkazán nagyon 
rossz állapotú már, egy új kazán vásárlása sem lenne sokkal drágább, mint ennek a 
javíttatása. Jó lenne ezt még az idei évben kicserélni, hiszen január 1-től már csak 
kondenzációs gázkazán beépítése lehetséges a jogszabályok alapján. Kb. 200 ezer Ft-
ból tudnánk most kicseréltetni. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. befejezte tavasszal az utak felújítási munkálatait, 2 
hete a lakosok által reklamált területeket is rendbe rakatta az Önkormányzat, így talán 
már mindenhol megoldott lesz a megfelelő vízelvezetés. 
A temető melletti bekötőút felújítása adományból történt, ezúton is köszönjük szépen a 
segítséget. 
A kamerarendszer bővítését egy rábaszentmihályi fiatalember fogja elvégezni, 4 fej 
kiépítése várható a temetőnél, így minden irányból be lesz kamerázva a falu. 
A falugondnoki busz kötelező szervize jelentett nagyobb összegű kiadást az elmúlt 
időszakban. 
 

7. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
A közútkezelő nem tud kitenni lassító táblákat a faluban, pedig már régóta szeretnénk. 
Az Alfa-Girod Kft. gyárt ilyet, kb.70.000 Ft egy tábla. A szabályok szerint kettőt 
kellene kirakatni egymástól meghatározott távolságra.  Fekvőrendőrt nem rakathatunk 
ki, csak magánútra, ennek a gyártási költsége is kb. 25 ezer Ft/ 40 cm. Kérvényt 
kellene írnunk Győrbe a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez, hogy Mérges 
zsáktelepülés, a gyerekek miatt szeretne kihelyeztetni lassító táblát úgy, hogy az 
Önkormányzat állná a költségeket, így kaphatnánk rá engedélyt. 
 
Káposztás János lakos: 
Előbb az utakat meg kellene csináltatni rendesen. Sokan azért hajtanak ilyen gyorsan, 
hogy ne érezzék az utak egyenletlenségét. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Szeretnénk a „szedresnek” hívott területről a fát értékesíteni. Erdészt fogadtunk, aki 
tájékoztatott, hogy tarvágás nem engedélyezett erre a területre. Kitermelni lehet belőle, 
biztosítva van az erdőgazdálkodás. A befolyó összeget ingatlan vásárlására vagy saját 
útjaink felújítására költhetnénk el, esetleg felhasználhatnánk a jövőben kiírt pályázatok 
önrészeként. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Várjuk a kérdéseiket, hozzászólásaikat. 
 
Kiss Zoltán lakos: 
A fekvőrendőrt hova tervezték? Csak az autók puffanó hangja miatt kérdezem, az ott 
lakót valószínűleg zavarná, mert elég hangos. 
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Balázs Vince polgármester: 
Igyekeznénk olyan helyre rakatni, ahol a legkevésbé zavarná a lakosságot. Lehet, hogy 
a tábla jobb megoldás lenne, a pszichés ráhatás is elég, hogy lassítsanak. 
 
Káposztás János lakos: 
A kamerarendszer a temetőnél ugyanilyen kábeles lenne, mint a faluközpontban? Meg 
lehetne oldani wifivel is, az a rendszer 20 évvel tovább jó lenne. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Az a probléma azzal, hogy sokkal drágább. Ha jól tudom pl. Bezin 1,5 millió Ft-ba 
került egy ilyen rendszer kiépítése. 
 
Káposztás János lakos: 
Ha jól tudom, ki kell rakni egy olyan táblát is, hogy kamerával őrzött település, 
különben nem fogadják el a felvételeket bizonyítékként bármilyen eljárásnál, sőt, ha 
nincs kint, esetleg még az Önkormányzatot büntetik meg. 
 
Németh Gábor lakos: 
Nekem azzal van problémám, hogy vasárnap este egyetlen egy buszjárat sem jön be a 
faluba, így éjszakára nem tudok bemenni a munkahelyemre busszal. A 16.40-essel el 
kellene mennem, vagy Eneséig kocsival. Lehet kérni a Kisalföld Volántól, hogy ezen 
változtassanak? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Sajnos évente csak egyszer van egyeztetés, de az ott elmondottak alapján sem történik 
általában sok változás. Megpróbálhatjuk, hogy írunk egy levelet a Volán társaságnak, 
de sok reményt nem fűzök hozzá. 
 
Németh Gábor lakos: 
Köszönöm szépen. 
 
Balázs Vince polgármester: 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 18 10 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince   Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


