
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
8/2009. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 
30 órakor a mérgesi Községházban megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

 
  Balázs Vince  polgármester 

Kovács Tivadar  alpolgármester 
Káposztás Jánosné  képviselő 
Pintér Sándor   képviselő 

 
 Veilandics Eszter körjegyző 

 
Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 4 
képviselőből 4 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést 
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag 
fogadták el: 
 

N A P I R E N D 
 
 

1./Napirendi pont  
Falunap 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
2./ Napirendi pont  
Pintér Sándorné alkalmazása 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1./Napirendi pont  
Falunap 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
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Polgármester: 300.000 forintot szántunk falunapunk megszervezésére. Ezen összegre 
szükségünk is lesz, mivel a falunapi pályázatunk nem járt sikerrel. 
Javaslom a jól bevált régi műsorok megtartását, de új programok bevezetését is 
szorgalmazom. 
Már tárgyaltam zenészekkel és a tombolát is szervezzük a jegyzőnővel. 
Kérem a javaslatokat. 
 
A falunapi program megbeszélése megtörtént. 
 
2./ Napirendi pont  
Pintér Sándorné alkalmazása 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással (Pintér Sándor) a következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
Mérges Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy Pintér Sándorné 9136 Mérges szám alatti 
lakost 2009. július 1. napjától 2009.december 31. napjáig határozott időre alkalmazza a 
község intézményeinek tisztántartása és a parkok, közterületek rendbetartására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
Háziorvosi ügyeleti/védőnői társulási megállapodás módosítása 
 
Polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. 
Kérdés nem volt, kérem, kézfeltartással szavazzunk. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
Mérges Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány székhelyű háziorvosi 
ügyeleti/védőnői feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodást a következők szerint 
módosítja. 
 
A társulási megállapodás a következő ponttal egészül ki: 
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a háziorvosi ügyeleti/védőnői feladatokat a 
bősárkányi Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat keretében látja. A társult 
önkormányzatok a Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv feletti 
irányítói jogok gyakorlásával Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 
bízzák meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány Nagyközség 
Polgármesterét értesítse és a társulási megállapodás módosítását írja alá 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Falugondnoki beszámoló 
 
Polgármester: Ismerteti a falugondnok által elkészített beszámolót munkájáról. 
Kérdés nem volt, kérem, kézfeltartással szavazzunk. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
 

1./ A Képviselő-testület a 2008. évi a falugondnoki tevékenységről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(A beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz tartozik.) 

 
Falugondnoki kisbusz üléshuzatai 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
 
 Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
az új falugondnoki kisbusz épségének és tisztaságának megóvása érdekében üléshuzat 
vásárlásáról gondoskodjon 52.000 Ft + ÁFA értékben. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kultúrház felújítása 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
 
 Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
kultúrház felújítása kapcsán az égőtestek (csillár és tartozékai) illetve a függönyök 
megvételére gondoskodjon bruttó 70.000 Ft értékig. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Garázskapu-Kocsibeálló 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
 
 Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az új falugondnoki kisbusz biztonságos elhelyezése érdekében a garázskapu 
megnagyobbítását, a kocsibeálló elkészítését, lebetonozását bruttó 67.000 Ft- ért és az ezzel 
járó tereprendezési munkálatokat elvégeztesse 99.000 Ft + ÁFA áráért. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása 
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009 /VI.29./ H a t á r o z a t a  
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a TIOP 2.1.2./08/1 
pályázat pozitív támogatási döntését, melyet a Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ 
kialakítása” címmel került beadásra Tét város gesztorságában. A pályázat benyújtásakor 
megkötött Fejlesztési Megállapodás alapján a támogatás elnyerése esetén a társult 19 település 
nonprofit gazdasági társaságot hoz létre, mely létrejötte a Támogatási szerződés 
megkötésének feltétele is. A gazdasági társaság társasági szerződés tervezetének kialakítása 
folyamatban. 
A társasági szerződés aláírásához, illetve a társaság működésének keretfeltételeinek 
kialakításához a képviselő-testület számára a következő javaslatokat szükséges támogatni: 
 

1. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódóan a 
Fejlesztési Megállapodást aláíró többi településsel együtt létrehozza a nonprofit 
gazdasági társaságot, melyhez Mérges 50.000,- törzstőkével járul hozzá. 

2. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódóan a 
Fejlesztési Megállapodást aláíró többi településsel együtt a létrehozott gazdasági 
társaság működtetéséhez a megvalósítás és az üzemeltetés ideje alatt (max.2+5 év) évi 
összesen 3.000.00 Ft-tal , évenkénti befizetéssel járul hozzá, figyelembe véve az előző 
évi lakosságszámot, mely Mérges esetében 20.000 Ft-ot jelent (projekt megvalósítás 
kezdete: 2009. augusztus). 

3. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódóan a 
Fejlesztési Megállapodást aláíró többi településsel együtt a létrehozott projekt 
létesítmény eredményének fenntartása és működtetése érdekében 5 éven keresztül, 
évenkénti befizetéssel, évi összesen 3.000.000,--tal járul hozzá, figyelembe véve az 
előző évi lakosságszámot, mely Mérges esetében 20.000 Ft-ot jelent (első tervezett 
üzemév: 2011.).  

4. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódóan a 
Fejlesztési Megállapodást aláíró többi településsel együtt tudomásul veszi, hogy a 
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létesítmény 3.000.000,-t meghaladó esetleges veszteséges működése esetén a 
különbözetet Tét Város Önkormányzata vállalja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


