
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
7/2010. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13-

án 17. 00 órakor a mérgesi Községházban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

 
  Balázs Vince  polgármester 
   

 Pintér Henrietta képviselő 
 Pintér Sándor  képviselő 

  
 Távol: Káposztás Jánosné képviselő 
  
 Veilandics Eszter körjegyző 
 Németh Vincéné gazd. ea. 
 
Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 4 
képviselőből 3 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  
I. félévi beszámoló 
Előadó: Balázs Vince polgármester   
  Németh Vincéné gazd.ea.  
 
2./ Napirendi pont  
Jelentés a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
3./ Napirendi pont  
Bursa felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás kinyilvánítása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
4./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
 



Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./Napirendi pont  
I. félévi beszámoló 
Előadó: Balázs Vince polgármester   
  Németh Vincéné gazd.ea.  
 
2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
Németh Vincéné: 
2010. első félévének módosított bevételei a következők szerint alakultak:  

- működési bevételek:  
eredeti előirányzat 3.748 eFt 
módosított előirányzat 3.814 eFt 
módosítás összege 66 eFt 

- támogatások: 
eredeti előirányzat 5.804 eFt 
módosított előirányzat 6.132 eFt 
módosítás összege 328 eFt 

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 
eredeti előirányzat 1.635 eFt 
módosított előirányzat 1.635 eFt 
módosítás összege 0 eFt 

- támogatás értékű bevétel 
eredeti előirányzat 1.817 eFt 
módosított előirányzat 1.938 eFt 
módosítás összege 121 eFt 

- véglegesen átvett pénzeszköz: 
eredeti előirányzat 0 eFt 
módosított előirányzat 197 eFt 
módosítás összege 197 eFt 

- hitelek: 
eredeti előirányzat 5.597 eFt 
módosított előirányzat 5.669 eFt 
módosítás összege 72eFt 

- pénzforgalom nélküli bevételek: 
eredeti előirányzat 2.300 eFt 
módosított előirányzat 2.300 eFt 
módosítás összege 0 eFt 

Az összes bevétel alakulása: 
eredeti előirányzat 20.901 eFt 
módosított előirányzat 21.685 eFt 
módosítás összege 784 eFt 

 
Módosított kiadások 2010. első félévében: 

- Személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások: 
eredeti előirányzat 12.103 eFt 
módosított előirányzat 12.812 eFt 
módosítás összege 709 eFt 

- társadalom és szociálpolitikai juttatások: 
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eredeti előirányzat 1.480 eFt 
módosított előirányzat 1.480 eFt 
módosítás összege 0 eFt 

- támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás: 
eredeti előirányzat 2.776 eFt 
módosított előirányzat 2.851 eFt 
módosítás összege 75 eFt 

Összes kiadás alakulása: 
eredeti előirányzat 20.901 eFt 
módosított előirányzat 21.685 eFt 
módosítás összege 784 eFt 

 
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Mérges Község Képviselő-testületének 4/2010. (IX. 13.) rendelete a 2010. évi 
költségvetésről szóló 1/2010.(II. 09.) rendeletének módosításáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
1 félévi beszámoló 
 
Németh Vincéné: 
2010.első félévének bevételei a következők szerint alakultak:  

- működési bevételek:  
eredeti előirányzat 3.748 eFt 
módosított előirányzat 3.814 eFt 
teljesítés összege 1.771 eFt 

- támogatások: 
eredeti előirányzat 5.804 eFt 
módosított előirányzat 6.132 eFt 
teljesítés összege 3.201 eFt 

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 
eredeti előirányzat 1.635 eFt 
módosított előirányzat 1.635 eFt 
teljesítés összege 439 eFt 

- támogatás értékű bevétel 
eredeti előirányzat 1.817 eFt 
módosított előirányzat 1.938 eFt 
teljesítés összege 464 eFt 

- véglegesen átvett pénzeszköz: 
eredeti előirányzat 0 eFt 
módosított előirányzat 197 eFt 
teljesítés összege 197 eFt 

- hitelek: 
eredeti előirányzat 5.597 eFt 
módosított előirányzat 5.669 eFt 
teljesítés összege 0 eFt 

- pénzforgalom nélküli bevételek: 
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eredeti előirányzat 2.300 eFt 
módosított előirányzat 2.300 eFt 
teljesítés összege 0 eFt 

Az összes bevétel alakulása: 
eredeti előirányzat 20.901 eFt 
módosított előirányzat 21.685 eFt 
teljesítés összege 6.072 eFt 

 
Kiadások 2010. első félévében: 

- Személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások: 
eredeti előirányzat 12.103 eFt 
módosított előirányzat 12.812 eFt 
teljesítés összege 5.151 eFt 

- társadalom és szociálpolitikai juttatások: 
eredeti előirányzat 1.480 eFt 
módosított előirányzat 1.480 eFt 
teljesítés összege 412 eFt 

- támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás: 
eredeti előirányzat 2.776 eFt 
módosított előirányzat 2.851 eFt 
teljesítés összege 1.300 eFt 

- felhalmozási kiadások: 
eredeti előirányzat 4.042 eFt 
módosított előirányzat 4.042 eFt 
teljesítés összege 295 eFt 

- céltartalék: 
eredeti előirányzat 500 eFt 
módosított előirányzat 500 eFt 
teljesítés összege 0 eFt 

Összes kiadás alakulása: 
eredeti előirányzat 21.901 eFt 
módosított előirányzat 21.685 eFt 
teljesítés összege 7.185 eFt 

 
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2010 /IX.13./ H a t á r o z a t a  
 
 

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja 
2010. évi fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség féléves gazdálkodásának elfogadása 
 
Németh Vincéné: 
 
A körjegyzőség 2010. féléves bevételei: felügyeleti szervtől kapott támogatás 9.239 eFt volt, 
pénzmaradvány 938 eFt, összes bevétel 10.177 eFt. 
A kiadások: személyi juttatások a járulékokkal és a dologi kiadások együtt 9.431 eFt. 
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2010 /IX.13./ H a t á r o z a t a  
 

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületei a módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. Rendelet 29.§. (7) bekezdése alapján Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 
Hivatala 2010. évi gazdálkodásáról szóló félévi beszámolót az alábbiak szerint hagyják 
jóvá: 
 
10.177 e Ft összes bevétellel és 9.431e Ft kiadással, ezen belül 
 
Személyi juttatás:    6.877 e Ft,- 
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.714 e Ft,- 
Dologi kiadások:   840 e Ft,- 
Feladattal terhelt maradvány:  938 e Ft,- 
  
 
Felkérik a körjegyzőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
 Felelős: körjegyző 
 Határidő: folyamatos 

 
2./ Napirendi pont  
Jelentés a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
2006-2010 
 
„Építkezések” 

- Hivatal felújítása (vis maior) 
- Kultúrház felújítása 

 
Önkormányzat alkalmazottjai. 

- 1 fő településőr pályázat útján alkalmazva állami pénzből 
- 1 fő takarítónő 
- 1 fő falugondnok 

 
Programok a faluban: 

- karácsonyi díszítés, ünnepség 
- falunap  

 
Pályázatok: 
LEADER  
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A pályázatok elbírálásra várnak. 
 
Vagyonnövekedés 

- Falugondnoki kisbusz 
- Kamerarendszer 

 
A jelentést a testület határozat nélkül jóváhagyta. 
 
3./ Napirendi pont  
Bursa felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás kinyilvánítása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IX. 13.) határozata 
 

/1/ Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben is részt kíván 
venni a „Bursa” Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton. 
 
/2/ A képviselő-testület ennek megfelelően felhatalmazza Mérges polgármesterét, hogy 
a részvételi szándékról nyilatkozzon, továbbá, hogy a pályázatot hirdesse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Beiskolázási támogatás 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 13.) határozata 
 

/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő- testülete óvoda és iskolakezdési 
támogatás címén 5000,- Ft támogatást nyújt a gyermekeknek. 

 
/2/ Mérges község Képviselő-testülete felhatalmazza Balázs Vince polgármestert a 
támogatások kifizetésére. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
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Címer alapításáról szóló rendelet 
 
Balázs Vince polgármester: Szinte az összes községnek van már címere, zászlója, mely a 
településre jellemző történelmi jellegzetességeket örökíti meg. Mérgesnek is készítettünk, 
mintát már a polgárőrség munkatársa rajzolt is. Jól fog mutatni a közintézményeinken. 
  
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/ 2010. ( IX. 13.) RENDELETE 

A HELYI CÍMER ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 

Kmf. 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


