Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
8/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00
órakor a mérgesi Községházban megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről:
Balázs Vince

polgármester

Pintér Henrietta
Pintér Sándor

képviselő
képviselő

Kovács István

HVB elnök

Veilandics Eszter

körjegyző

Pintér Sándor korelnök bevezetésképpen a következőt mondta el:
Korelnök lévén nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy elsőként én köszönthetem tisztelettel
Mérges község képviselő-testületének tagjait és külön köszöntöm polgármester urat.
Mi, akiket Önök megválasztottak, szívünkön viseljük lakóhelyünk sorsát, szeretnénk továbbra is
kedves, minden értelemben és minden téren virágzó, élhető faluvá Mérgest.
Úgy gondolom, az akarat mindenkiben megvan, hiszen ezért választották meg újra polgármestert és
a régi képviselő-testületet. Bízva együttműködő szándékukban, kívánok mindnyájunknak erőt,
egészséget és kitartást az elkövetkező feladatok végrehajtásához.
E néhány gondolattal az alakuló ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott képviselők száma a polgármesterrel együtt 3 fő, a
megválasztott képviselők megjelentek, az ülés határozatképes.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: HVB elnök
2./ Napirendi pont
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: korelnök
3./ Napirendi pont
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: korelnök

4./ Napirendi pont
Alpolgármester választás
Előadó: polgármester
5./ Napirendi pont
Polgármesteri program ismertetője, gazdasági program 2010-2014.
Előadó: polgármester
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: HVB elnök
Pintér Sándor korelnök felkéri Kovács Istvánt, a HVB bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselő-testületet a választás eredményéről
Kovács István a HVB elnöke elmondja, hogy 2010. október 3-án községünkben lezajlottak a
helyhatósági választások.
Ennek során polgármestert, helyi képviselő-testületet választottunk, illetve szavaztunk a Megyei
Közgyűlés összetételére is. A választás érvényesnek és eredményesnek tekinthető.
A községben 1 szavazókör működött, így a vonatkozó jogszabály értelmében a Szavazatszámláló
Bizottság feladatait is a Helyi Választási Bizottság látta el.
Szeptember 3-a, a jelöltajánlások lezárása után a választási bizottság 1 polgármester jelöltet, illetve
2 képviselő-jelöltet rögzített, vett nyilvántartásba.
A nyilvántartásba vett települési polgármester és képviselő-jelöltek független polgármesterként és
települési képviselő-jelöltként kerültek nyilvántartásba.
A választás nyugodt légkörben, zökkenőmentesen zajlott le.
A választók nyilvántartásában a szavazás napján 79 választópolgár szerepelt, ebből választóként
megjelent 31 választópolgár.
A választás eredménye: Balázs Vince polgármester (független)
Pintér Henrietta és Pintér Sándor képviselők (független)
Kovács István HVB elnöke köszöntötte a megalakuló képviselő-testületet, munkájukhoz erőt,
egészséget kívánt.
Pintér Sándor korelnök megköszönte Kovács Istvánnak a választás eredményéről szóló
tájékoztatását.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
2./ Napirendi pont
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: korelnök
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Pintér Sándor korelnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a
képviselő-testület tagjainak esküt kell tennie, így felkérte Kovács Istvánt HVB elnökét, hogy az
eskü szövegét olvassa elő.
A képviselők eskütétele megtörtént, Kovács István átadta a megbízóleveleket.
Pintér Sándor korelnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 32. §-ában rögzítettek szerint a polgármesternek is esküt kell tenni.
Felkérte Kovács Istvánt, a HVB elnökét, hogy Balázs Vince polgármesternek olvassa elő az eskü
szövegét.
Az eskütétel után Kovács István átadta Balázs Vince polgármester részére a megbízólevelet.
3./ Napirendi pont
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: korelnök
Pintér Sándor korelnök felkérte Veilandics Eszter körjegyzőt, hogy ismertesse az ide vonatkozó
jogszabályi előírásokat.
Veilandics Eszter körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának
kérdéseit.
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között, a
választással létrejövő, saját közszolgálati jogviszony.
A polgármesteri tisztséget főállásban és társadalmi megbízatásban is el lehet látni.
A törvény értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményéről vagy tiszteletdíjáról az
alakuló ülésen dönt.
A polgármester illetményét, tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény szerinti illetményalap és a már hivatkozott 1994.évi LXIV. Törvény által a település
kategóriánkra megállapított szorzószám szorzataként kell megállapítani.
A képviselő-testület a polgármester illetményének tiszteletdíjának, költségtérítésének
meghatározásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.
A polgármester tiszteletdíja közérdekű adat, így tárgyalását nyílt ülésen kell folytatni.
Pintér Sándor korelnök megköszönte Veilandics Eszter körjegyző tájékoztatását. A jogszabályi
előírások figyelembevételével javasolja, hogy képviselő-testület a polgármester illetményét 2010.
október 3. napjától 38.650,- Ft alapilletmény figyelembevételével 2,5-es szorzó alkalmazásával
96.6250,- Ft összegben határozza meg. Költségtérítés 20-30% közötti összeg lehet.
Kéri a képviselőket, hogy a tiszteletdíj elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak.
Balász Vince polgármester személyes érintettségét bejelentette, így a szavazásban nem vesz részt,
melyet a testület egyhangúlag határozat nélkül tudomásul vesz.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (X.08.) határozata
a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Vince polgármester tiszteletdíját –
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) rendelkezéseire –38.650,-Ft illetményalap
figyelembevételével, 2,5 szorzószám alkalmazásával, - 2010. október 3 napjától 96.625,- Ft-ban
állapítja meg. Költségátalányát a fent említett törvény 18.§ (2) bekezdése alapján 30%-ban
határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a tiszteletdíj és költségátalány folyósításával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
Pintér Sándor korelnök felkéri Balázs Vince polgármestert, hogy folytassa az alakuló ülést.
Balázs Vince polgármester köszöntötte a képviselő-testületet.
4./ Napirendi pont
Alpolgármester választás
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület saját tagjai
közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére alpolgármestert választ.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
Balázs Vince polgármester Pintér Sándor személyére tesz javaslatot, az alpolgármesteri tisztség
betöltésére.
Tekintettel arra, hogy az alpolgármester személyének megválasztása titkos szavazással történik.
Pintér Sándor személyes érintettségét bejelentette, így a szavazásban nem vesz részt, melyet a
testület egyhangúlag határozat nélkül tudomásul vesz.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 2 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (X.08.) határozata
alpolgármester megválasztásáról
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 34. §-ában foglaltakra Pintér Sándor képviselőt alpolgármesterré megválasztotta
és tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján bruttó 6200 Ft
ban állapítja meg.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
A megválasztást követően Pintér Sándor az 1990. évi LXV. Törvény 32. §. szerinti esküt letette a
képviselő-testület és a jelenlévők előtt. Az eskü szövegét Balázs Vince polgármester olvasta elő.
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Pintér Sándor megköszönte a bizalmat. Elmondja, hogy mindenki segítségére számít, mert csak
összefogással lehet dolgozni.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta a
képviselői tiszteletdíj megállapításáról
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2010.(X.08.) rendelete a képviselői tiszteletdíj megállapításáról
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (X.08.) határozata
a Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával és Összeférhetetlenségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tagjainak megválasztása
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával és
Összeférhetetlenségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnökének Pintér Henriettát, míg tagjainak
Pintér Sándort és Kozma Csabánét választja.
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
Balázs Vince polgármester megköszönte a támogatást, örömét fejezte ki, hogy a képviselők ilyen
sok szavazatot kaptak. Mindenki segítségére számít, előadja, hogy a képviselő-testület nagy
elszántsággal indul a következő évek elé.
Körjegyző: Tájékoztatom a polgármestert és a megválasztott képviselőt, hogy a megválasztástól
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének tegyen eleget.
5./ Napirendi pont
Polgármesteri program ismertetője, gazdasági program 2010-2014.
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester tájékoztatja a testületet 2010-2014 évekre szóló terveiről, ismerteti
gazdasági programját.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (X.08.) határozata
a gazdasági program elfogadásáról
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által készített 20102014-től szóló Mérges Község gazdasági programját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
(A gazdasági program a jegyzőkönyv része.)
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6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
SZMSZ módosítás
Körjegyző: Szervezeti és Működési szabályzatunk felülvizsgálatra szorul. A lényegi pontokat
ismerteti pl. képviselők létszáma, bizottsági tagok összetétele
A képviselő bejelentik érintettségüket, hozzájárulnak a nyilvános tárgyaláshoz.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2010.(X.08.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
11/2009. (IX.01.) rendelet módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv része.)
KKÁMK együttműködési megállapodás
Körjegyző: Minden évben a normatíva lehíváshoz szükséges a KKÁMK együttműködési
megállapodás aláírása és elfogadása. Átnéztem a megállapodást, jogszabályi elírást találtam benne,
felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel ezek pontosítására. Módosításuk után javaslom a
polgármesternek aláírásra.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (X.08.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a intézmények közös fenntartására
létrehozott megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balázs Vince polgármester
LEADER
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (X.08.) határozata
/1/ Mérges község önkormányzati Képviselő – testülete ülésén úgy határozott, hogy a LEADER III.
tengelyében meghirdetett témakörben az alábbiak szerint
A pályázat célterületének azonosítója 6.352.01.01
A pályázat célterület-megnevezése : a 135/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Falumegújításra és –
fejlesztésre igénybe vehető támogatás
A pályázat célja:
Ravatalozó külső felújítása
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Többfunkciós önkormányzati épület külső felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Mérges Község (72 és 24/1 hrsz.)
Az önkormányzat a pályázatban igénybe vehető maximális támogatására pályázik, amely 3 434 984
Ft.
/2/ Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2010. október 8.
Felelős: Balázs Vince polgármester
Falugondnoki szolgálat szakmai programja
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (X.08.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a falugondnoki szolgálat módosított
szakmai programját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Megállapodás házi segítségnyújtás ellátásáról
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (X.08.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és a Téti Kistérség
Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye közötti házi segítségnyújtás
ellátásáról szóló megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balázs Vince polgármester
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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