
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
3/2010. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-én 

16. 30 órakor a mérgesi Községházban megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

 
  Balázs Vince  polgármester 
  
 Káposztás Jánosné képviselő 

 Pintér Henrietta 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  
Alpolgármester választás 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
2./ Napirendi pont  
Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1./Napirendi pont  
Alpolgármester választás 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Polgármester: Utóbbi ülésen tájékoztattalak benneteket alpolgármester úr lemondásáról. 



Az időközi választáson szavazatot kapott Pintér Henrietta február hónapban esküt tett és 
vállalta a képviselői megbízatást. 
 
A jogszabályoknak megfelelően javaslatomat teszem alpolgármester titkos szavazással 
történő megválasztására, személyében Pintér Sándort jelölöm meg. 
Egyben az eskütétel után a tiszteletdíjáról is döntsünk, a képviselői tiszteletdíjat javaslom 
megállapítani. 
 
Pintér Sándor a jelölést elfogadja, személyes érintettségét bejelenti, a tiszteletdíjra vonatkozó 
javaslattal egyetért. 
A testület titkos szavazást tart, mely részleteit az 1. számú melléklet tartalmaz. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2010 /III.22/ H a t á r o z a t a  
 
 
1./ Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Sándort alpolgármesternek 
megválasztja, tiszteletdíját 6200 Ft –ban (vele egyetértésben) állapítja meg. 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Pintér Sándor alpolgármester a képviselő testület előtt leteszi az esküt. 
 
2./ Napirendi pont  
Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2010 /III.22/ H a t á r o z a t a  
 
 
1./ Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bozó Lászlót a szavazatszámláló 
bizottság tagjának megválasztja. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, vegye az esküt, és adja ki részére a 
megbízólevelet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. március 22. 
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3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Polgármester tájékoztatást ad a múltkori ülés óta történtekről. 
 
A község kamerával való felszerelése megtörtént.  
Megkezdték a parkosítást, fenyőfát vásároltak a hivatal elé, illetve tujákat, a virágosítás is 
folyamatosan zajlik, összesen 50-60 ezer forintot költenek el. 
Májusban a kistérségi polgármesterek találkozójának helyszíne Mérges lesz, a vendéglátás 
megszervezése a mi feladatunk. 
A következő ülésen a falunap tervezése is megkezdődhet. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 

Kmf. 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


