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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mérges lakosságát, 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. 
Jegyző Asszonyunkat már ismerik, ő Tét Város és a Téti Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője, Bereczkiné dr. Kovács Piroska.  
 
 
Balázs Vince polgármester:  
Ismertetem a mai ülés tervezett napirendi pontjait. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 09-i ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről 
2. 2015. évi költségvetési koncepció 
3. Az Önkormányzat gazdasági programjának ismertetése 
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. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2014.  
(XII. 09.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 09-i ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről 
2. 2015. évi költségvetési koncepció 
3. Az Önkormányzat gazdasági programjának ismertetése 
4. Egyéb időszerű kérdések 

Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
2./ Napirendi pont: 
2015. évi költségvetési koncepció. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
   Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
3./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat gazdasági programjának ismertetése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
    
4./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

 

 

1. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
Balázs Vince polgármester: 
Az idén befejeztük a ravatalozót. Köszönöm a társadalmi munka résztvevőinek a 
segítséget. 
Megtörtént az utak felújítása, a csapadékvíz elvezetése 1,5 millió Ft-ból. Ennek 
elszámolása, a teljesítés igazolás aláírása után a közeljövőben történik majd meg.  
Akkor fogom aláírni ezt, amikor a vállalkozó befejezi mindazt a munkát, amit 
megbeszéltem vele. 
Sajnos kevés pénzből kell gazdálkodnunk. A mindennapi teendőkre, mint a kocsi 
futás, az idősek, gyerekek ellátása sokat kell költenünk. 
Bízunk benne, hogy a 2015-ös év kedvezőbb lesz, folyamatosan keressük a 
lehetőségeket, hogy fejleszteni tudjunk a községben. 
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2. 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 
 
Balázs Vince polgármester:  
Megkérem Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző asszonyt, hogy ismertesse Mérges 
Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját, mire mennyit terveztünk 
be.  
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet és Mérges község 
megjelent lakosságát. Ismertetném a jövő évi gazdálkodás tervezett számait. 
Onnan kell indulnunk, hogy az állam milyen tervekkel vág neki a következő évnek. A 
tervek szerint a családok, az egészségügy, a rendvédelmi dolgozók és a pedagógusok 
kerülnek előtérbe. Értékálló béreket szeretnének és hogy minél többen 
hozzájuthassanak uniós forrásokhoz is. A bürokrácia csökkentését tűzték ki célul és 
hogy az ügyintézési határidők 21 napról 15 napra csökkenjenek. 
Stabil pénzügyeket szeretnének teremteni, tartós növekedést elérni, 2,5 %-os gazdasági 
növekedéssel és 2,4 %-os költségvetési hiánnyal számolva. A fő cél az államadósság 
csökkentése. 
E törvény alapján kell dolgoznunk, a mérgesi költségvetést is ennek megfelelően 
kellett elkészítenünk. 
 
Alig több, mint 10 millió Ft-ból kell megoldanunk minden feladatot. Csak néhány 
számot mondok, pl. a zöldterület kezelésre 111 ezer Ft normatívát kapunk és 525 ezer 
Ft-ba kerül évente. A közvilágításra 320 ezer Ft érkezik és 590 ezer Ft-ot kell 
kifizetnünk erre a célra. 
 
A kis települések nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Mérges mindent megtett eddig is, 
de látni kell, hogy fejlesztés csak pályázatokból elnyert pénzből lehetséges, hiszen 
nagyon kevés az önkormányzat bevétele. Ha lesz EU pályázat, azt ki kell használni, 
mert ez az egyetlen esélyünk. 
A falugondnok szolgálat fontos feladatot lát el, hogy Önök a hivatali ügyeket el tudják 
intézni, eljussanak kezelésekre, a recepteket ki tudják váltani, az időseket tudjuk 
segíteni mindennapi teendőik ellátásában. 
Én is szívesen jövök, amennyiben igény van rá, fordulhatnak hozzám bizalommal. 
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester:  
Köszönjük szépen. Amennyiben van kérdés a beszámolóval kapcsolatban, azt kérem 
tegyék fel most.  
 
 
Nem érkezett kérdés a lakosság részéről. 
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3. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK 
ISMERTETÉSE 

 
Balázs Vince polgármester: 
Bízunk benne, hogy élhető településünk lesz és fenn is tudjuk így tartani. Szeretném 
tájékoztatni a lakosságot a következő öt évre tervezett programról. Ezeket, ha 
kicsinyenként is, de szeretném megvalósítani. 
 A kamerarendszert szeretném kibővíteni, hogy a temetőnél is körben be legyen 

kamerázva. Ennek megvalósításához kb. 150-200 ezer Ft kell. 
 A templom megvilágítását szeretnénk megoldani, ha lesz erre kiírva pályázat. A 

tisztelendő úrral megbeszéltem, ez közös projekt lesz, az egyháznak kell beadni 
a pályázatot, de a terület az önkormányzaté. 

 Képviselő társaimnak volt egy remek ötlete, hogy a kultúrházban tartunk 
rendezvényeket, de nincs vizesblokk, ezt kiépíthetnénk, ha lesz rá forrás. A 
tervek szerint a kultúrház és a hivatal között lehetne egy folyosó a 
vizesblokkokkal, előtte pedig létrehozhatnánk egy kerékpártárolót. 

 A másik nagy álmom egy tájház vásárlása, fenntartása esetleg múzeummal, 
szálláshelyek kialakításával. Sajnos az ingatlanok, amiket néztünk és amik 
alkalmasak lettek volna erre a célra, értékesítésre kerültek. De nem adjuk fel, ha 
lesz EU pályázat mindenképpen részt veszünk benne. 

 Utcatáblákat szeretnék készíttetni, információs, útbaigazító jellegűt jobb 
minőségben, nem fából, ami hamar elkorhad. 

 Biztosan lesznek egyéb időszerű karbantartások, mint pl. a kazán cseréje. 
 Leginkább saját magunkra hagyatkozhatunk, így tavasztól társadalmi munkában 

szeretném megvalósítani a kisebb javítani valókat illetve ide a térre egy 
homokozót készíteni a gyerekeknek. A munkákról időben értesítünk majd 
mindenkit és kérem a lakosság segítségét az elmúlt évekhez hasonlóan. 

 A szociális étkeztetés kötelező feladat, súlyos terheket ró ránk. 
 A falugondnoki szolgálatra kapott normatíva kevés, szinte már a bérre sem 

elég, a kocsi futást az önkormányzat fizeti. Úgy határoztuk meg, hogy alanyi 
jogon mindenkinek egy évben egyszer jár a szolgáltatás, tehát ha nagyobb 
dolgot el kell hozni pl. Győrből, akkor ebben tudunk segíteni, de több 
alkalommal sajnos nem küldhetjük a kocsit ingyen.   

 
 
 

4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
A karácsonyi ünnepélyünket 12.17-én 17.30 órakor tartjuk, mindenkit szeretettel 
várunk. 
Akinek van kérdése, kérem tegye fel. 
 
Heller Tibor: 
10 millió Ft-ból gazdálkodhatunk a normatív támogatásokkal együtt, vagy ez csak a 
normatíva? 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ez az összes bevétele az Önkormányzatnak. 
 
Heller Tibor: 
Lehet-e pályázni valamilyen támogatásra, mint pl. amilyen az ÖNHIKI volt? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Igen, volt ilyen lehetőségünk, viszont csak működési célra lehetett igényelni. Beadtuk 
1,1 millió Ft-ra az igényt és kaptunk belőle 148 ezer Ft-ot. Bármikor közbejöhet 
valami, pl. elromlik a gázkazán, az 200 ezer Ft lenne. 
Itt nem tudunk startmunka programot sem elindítani, mert nincs munkanélküli. Csak 
összehasonlításképpen 8 évvel ezelőtt 18 millió Ft-ból gazdálkodhattunk. 
Már le kellett adni, hogy 2020-ig mire szeretnénk pályázni, de még semmi pályázat 
nincs kiírva. Igyekeztünk olyan dolgokat tervezni, amik kivitelezhetőek. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ez a koncepció, amit terveztünk, ez a legrosszabb verzió. Ha indul egy pályázat, amit 
elnyerünk, természetesen az összegével meg kell emelni a bevételi és kiadási oldalt és 
akkor ugye azt az adott célra költhetjük. Lobbizni kell felfelé, országgyűlési 
képviselőket meg kell keresni. 
Más téma: 
 
Kozma Kálmánné: 
Szeretném megkérdezni, hogy a lakhatási támogatás érvényben lesz-e még jövőre, 
mert a tévében úgy hallottam, megszűnik. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Az egész támogatási rendszer meg fog változni, teljesen átalakítják, több dolog át fog 
kerülni a járási hivatalok hatáskörébe. Tudom, hogy a lakásfenntartási támogatás is 
segítség, egy-egy számlára elég. Remélem, hogy a szegény embereket sem hagyja a 
kormány elveszni. Úgy tudom a rezsicsökkentést is folytatni fogják, értékálló 
nyugdíjakat szeretnének. 
 
Kovács István falugondnok: 
A temetőnél sikerült elintézni a biztosítóval a kár rendezését? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Igen sikerült, elég sokáig húzódott az ügy, mivel több iratot be kellett szereznünk, 
rendőrségi jegyzőkönyvet, árajánlatot. Végül az árajánlatban megadott összeg nettó 
értékét kaptuk meg, így helyre tudjuk hozatni a kerítést. 
 
Kovács István falugondnok: 
A temetőbe is csináltathatnánk vizesblokkot. 
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Balázs Vince polgármester: 
Most már ülepítőt nem lehet csináltatni a talajterhelés miatt, rá kellene kötni  a 
szennyvíz rendszerre, az pedig több, mint 300 ezer Ft-ba kerülne. 
 
Kovács István falugondnok: 
A sok leszedett koszorút el lehetne vitetni a temetőből? 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Szerintem most már várjuk meg, míg a halottak napi koszorúkat is leszedik és utána 
vitessük el. 
 
Balázs Vince polgármester: 
40-45 ezer Ft-ért hoznak ki egy darab 5 m3konténert, lehet, hogy egy nem is lenne 
elég, visszatérünk rá. 
 
Gősi Roland: 
Az útépítők hova tűntek? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Hozták a teljesítés igazolást, nem írtam alá, mert nem fejezték be, amit megbeszéltünk. 
December 20-ra ígérték, hogy jönnek. Sajnos ennyi pénzből csak a foltozást tudtuk 
volna megcsináltatni, így a padkák lenyesése és a vízelvezető árkok rendbe hozatala 
maradt. 
 
Kovács István falugondnok: 
Most már jobb lenne, ha hagynák tavaszig. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Igen, ez lenne az ésszerű, de a pénzt meg el kell költenünk, el kell számolnunk vele. 
 
Heller Tibor: 
Lesz-e hókotró a falu útjain? 
 
Balázs Vince polgármester: 
150 ezer Ft volt erre tervezve annak idején. Most Pátka Miklós jelentkezett, hogy 
elvállalná, de még szerződést kell kötnünk vele. 
 
Kovács István falugondnok: 
Előre le kellene vele  tisztázni, hogy szükség esetén már a korai buszok előtt végezze 
el a hókotrást. 
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Heller Tibor: 
A falu bejáratánál lévő Üdvözöljük Mérgesen tábla szövege szerencsésebb lenne pl. 
úgy, hogy Üdvözöljük községünkben. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Amúgy is felújításra szorul, cseréjénél majd megfontoljuk a szövegezést. 
A közintézményeink rendben vannak, az utak vannak még mindig rossz állapotban. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A korlátot is helyre kell állíttatni a falu bejáratánál. 
 
Heller Tibor: 
Nem gondolkodtak még azon, hogy esetleg egy találkozót szervezhetnénk, ahová az 
elszármazottakat is meghívnánk? Lehet, hogy akár 200 ember is összejönne, akik 
segíthetnének a falun és tenni is akarnának érte. 
 
Balázs Vince polgármester: 
A régi iskola épületét ha meg tudnánk venni, tájházat és szálláshelyet kialakítani 
benne, egy ilyen esemény megnyitójára szívesen meghívnám az elszármazottakat is. 
De akár a falunapunkra is meghívhatjuk őket, ez egy jó gondolat. 
 
Heller Tibor: 
Ismerkedési estet vagy teaestet is tarthatnánk, sok új beköltöző van, akikkel szinte alig 
találkozunk, itt megismerkedhetnénk velük. Nem tudjuk, ki mivel foglalkozik, a 
társadalmi munkát is könnyebb lenne szervezni, ha tudnánk kihez milyen kéréssel 
fordulhatunk. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Ezt én is fájlalom, hogy pl. nincs nyugdíjasklub, holott a falu lakosságának nagy része 
időskorú. 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy megjelentek a mai 
ülésünkön, meghallgattak bennünket, az ülést 18 15 órakor bezárom.  
 
 

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


