Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
9/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 9-én
17. 00 órakor a mérgesi Községházban közmeghallgatással egybekötött
üléséről.

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

polgármester

Pintér Henrietta
Pintér Sándor

képviselő
képviselő

Németh Vincéné

gazd.ea

Farkas Renáta

adóügyi ea., jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Veilandics Eszter

körjegyző

Megjelentek a lakosság részéről: 9 fő
Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 3
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:

NAPIREND
1./ Napirendi pont
2010. év értékelése
Előadó: Balázs Vince polgármester
2./ Napirendi pont
¾ éves költségvetési beszámoló
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd.ea.
3./ Napirendi pont
2011. költségvetési koncepció
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd.ea.

4./ Napirendi pont
2011. évi belső ellenőrzés feladatok
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
5./ Napirendi pont
Szakmai program és SZMSZ az étkezetésről
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
6./ Napirendi pont
Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
7./ Napirendi pont
Körjegyzőségi beszámoló
Előadó:Veilandics Eszter körjegyző
8./ Napirendi pont
Beszámoló a kistérségi fejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról
Előadó: Balázs Vince polgármester
9./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
2010. év értékelése
Előadó: Balázs Vince polgármester
Polgármester: 2010. évben lezajlott eseményekről, történésekről összefoglalóan:
parkosítás
szelektív hulladékgyűjtés (kukacsere)
pályázatok
Rába-nap
falunap
polgármesteri találkozó
2./ Napirendi pont
¾ éves költségvetési beszámoló
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd.ea.
Németh Vincéné ismerteti a beszámolót.
Kérdés nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010.(XI.09.) Határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdasági előadó
által elkészített, az önkormányzat 2010. évi 3. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: folyamatos
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
2011. költségvetési koncepció
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd.ea.
Németh Vincéné ismerteti a beszámolót.
Kérdés nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010.(XI.09.) Határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. évi
költségvetési tervkoncepcióját.
Felelős: körjegyző, polgármesterek
Határidő: folyamatos
(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
4./ Napirendi pont
2011. évi belső ellenőrzés feladatok
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
Farkas Renáta ismerteti 2011. évi belső ellenőrzés feladatok napirendi pontot.
Kérdés nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. /XI.09./ H a t á r o z a t a
/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évre a belső ellenőrzési
feladatok közül az alábbi ellenőrzését kéri:
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-A projekt elszámolási rendszer felülvizsgálata
/2/ A testület jóváhagyja a 2011-2014. évek stratégiai ellenőrzési tervét.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2010. november 15.
5./ Napirendi pont
Szakmai program és SZMSZ az étkezetésről
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
Farkas Renáta ismerteti az étkezésről szóló szakmai programot és SZMSZ-t.
Kérdés nem merült fel.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XI.09.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az étkeztetésről szóló szakmai
programot.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XI.09.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az étkeztetésről szóló szervezeti
és működési szabályzatot.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
6./ Napirendi pont
Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
Farkas Renáta ismerteti az adóztatásról szóló beszámolót.
Kérdés nem merült fel.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2010. (XI.09.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az adóról szóló beszámolót.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
7./ Napirendi pont
Körjegyzőségi beszámoló
Előadó:Veilandics Eszter körjegyző
Farkas Renáta ismerteti a körjegyzőségi beszámolót.
Kérdés nem merült fel.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2010. (XI.09.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyzőségi beszámolót.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2010. december 31.
8./ Napirendi pont
Beszámoló a kistérségi fejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról
Előadó: Balázs Vince polgármester
Polgármester: Tájékoztatja a testületet a kistérségi munkáról.
A vezetők személyéről, megválasztásuk menetéről. A bizottsági munkára is kitér.
Az ülések megszervezéséről, melyet a munkaszervezet végez, levezetéséről.
Téti gyógyító házról illetve az oda való eljutásról esik szó.
Turisztikai pályázatról, jelzőrendszeres segítségnyújtásról.
Kérdés nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (XI.09.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által tartott
beszámolót a kistérségi munkáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
9./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince polgármester
Körjegyzőség ¾ éves gazdálkodása
Németh Vincéné ismerteti a körjegyzőségi ¾ éves beszámolóját.
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Kérdés nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2010.(XI.09.) határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdasági előadó
által elkészített, a körjegyzőség 2010. évi 3. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Felelős: körjegyző, polgármesterek
Határidő: folyamatos
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Körjegyzőség 2011. koncepciója
Németh Vincéné ismerteti a körjegyzőségi koncepciót.
Kérdés nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2010.(XI.09.) Határozata
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyzőség 2011. évi
költségvetési tervkoncepcióját.
Felelős: körjegyző, polgármesterek
Határidő: folyamatos
(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
További ügyek:
Polgármester:- Idősek napja tavalyihoz hasonlóan megszervezésre kerül.
- Vállalkozók száma megnövekedett Mérgesben köszönhetően az iparűzési adó
eltörlésének.
- - Árkok rendbe tétele folyamatos
- -Temető sírok rendbetétele megtörtént
- -Bokrok kivágása
- -Híd- bedőlt korlát visszaállítása megtörtént
- -településőri pályázat jövőre megszűnik
- -kamerarendszer kibővítése
- -polgárőrség támogatása
- -címer- Mérges főbb értékei
- -honlap
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Hozzászólások:
Pintér Andrásné: Járhatatlan a tagi út.
Polgármester: Papír szerint magántulajdon, árulják.
Pintér Andrásné: Tehetnénk oda törmeléket.
Tekler Gábor: Gősi Lajosné tulajdona, állítólag fát kapott érte, de nem íratta alá.
Pintér Andrásné: Tulajdonos dolga lett volna az átírás.
Polgármester: Szóbeli megegyezés történt, de ez keveset ér.
Pintér Sándor: Feljelentették volna azokat, akik törmelékkel próbálták volna feltölteni.
Pintér Andrásné: Szennyvízátemelő büdös, mit lehet tenni?
Polgármester: Nem igazán van lehetőség ezen változtatni, ez nyomós rendszer, sokkal
rosszabb, mint a gravitációs. Az átemelőket ki kellett volna bélelni. Nem szabadott volna a
falu közepére tenni. Tuja ültetésen kívül nem tudunk mást tenni.
Pintér Andrásné: Heller Tibor levelei ellenére nem történt semmi.
Sovány Endréné: Rábacsécsény felől vasárnap 6:40 kor , este az éjféli busz bejöhetne
Mérgesbe.
Polgármester: Ismerteti a Kisalföld Volán levelének tartalmát.
Pintér Andrásné: A polgármester nem ajánlott semmit a fiatalok részére, hogy a faluban
maradjanak.
Polgármester: Születési segéllyel támogatjuk a kismamákat, beiskolázási segéllyel a tanuló
gyerekek szüleit.
Letelepedési segély is szóba jöhet az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten. A
környékbeli önkormányzatoknál nincs ilyen támogatás.
Pintér Andrásné: Miért nem deríti ki a polgármester, hány éves a vadkörtefa?
Polgármester: Levéltárban lehet róla anyag.
Pintér Sándor: A tisztelendő Úr járt a levéltárban.
Pintér Andrásné: A levéltárban van ismerős. Pusztai Csaba. Több száz éves lehet, katonai
térképen szerepelt.
Polgármester: A község megismertetésén fáradozik, „reklámozni” kell a falut, kevesen
ismerik.
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Növelni kell a beköltözők, letelepülők (Devecser, Kolontár) számát és az itt lakókat
Mérgesben kell tartani. Rendszerváltáskor kijöttek a falvakba az emberek, de a
munkalehetőség hiánya és a drága közlekedés miatt ez megtorpant. 3-4 eladó ház van a
faluban. A gyorsforgalmi elkerülő M85 miatt Bezi mellett megy el a fejlődés itt sajnos
megállt, ez ellen kell tennünk.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester 18.30 kor bezárta az ülést.
Kmf.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

Farkas Renáta
jegyzőkönyvvezető
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