Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
2-A/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én a Mérges
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Veilandics Eszter
Németh Vincéné

körjegyző
gazd.ea.

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.
A meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot az
alábbiak szerint, melyet az egyéb időszerű kérdéseknél tárgyal:
Körjegyzőségi költségvetés módosítása
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Mérges Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása
Előadó: jegyző
4./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
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Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Mérges Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: Felkérem Németh Vincéné gazdálkodási előadót, tájékoztassa a
testületet a költségvetés tervezetéről.
Németh Vincéné gazdálkodási előadó: Ismerteti a tervezetet.
Az önkormányzat igazgatás tevékenység tartalmazza a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését
és a képviselők tiszteletdíját. ezen felül dologi kiadásokat. Pénzeszköz átadásokat. Felújítást: az
italbolt-bolt épületét, leader pályázatra adtuk be. A város és községgazdálkodás szakfeladaton belül
egy fő 6 órás takarító bérét, ennek járulékait, dologi kiadásokat tartalmaz. Közvilágítás csak a
dologi kiadásokat foglalja magában. Közhasznú foglalkoztatás szakfeladatra 1 fő 8 órás
minimálbéres alkalmazottat terveztünk. Köztemető fenntartáshoz ravatalózó felújításon kívül a
dologi kiadások szerepelnek. Falugondnoki szolgáltatás szakfeladaton a falugondnok bére és
járulékai, valamint a gépkocsi üzemanyagköltsége és dologi kiadások vannak. Szociálpolitikai
szakfeladatokon az előző évhez képest terveztünk. Könyvtári tevékenységhez dologi kiadásokat
terveztünk. Összes kiadás 20.907,- Ft.
Pintér Sándor alpolgármester: A falugondnok bérénél a 12x 16.100,- Ft összeg mit jelent?
Németh Vincéné gazdálkodási előadó: A falugondnok kötelezően adandó egyéb pótléka a
gépjárművezetésre.
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az rendeletet alkotja:

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: A 2011. évi kötelezettségvállalások a következők:
Leader pályázat 3.750.000,-Ft összegben az önrész 750.000,- Ft
Körjegyzőségi tartozás 584.397,-Ft összegben, az utalások a tavalyi évben pénz hiányában
nem történtek meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011 /II.15./ H a t á r o z a t a
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Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. évre áthúzódó
kötelezettségvállalásokról a tájékoztatót a következők szerint:
-

Leader pályázat 3.750.000 Ft összegben
Körjegyzőségi tartozás 584.397 Ft összegben
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Napirendi pont
A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása
Előadó: jegyző
Körjegyző: Az előterjesztés alapján áttekinti a testülettel a kitűzött célokat.
Kérdés nem merült fel.
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011 /II.15./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselőkkel szemben
meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló előterjesztést és úgy
határoz, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§ (3) bekezdése
alapján e határozat melléklete szerint dönt a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező célokról.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények
alapján gondoskodjon a körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Körjegyzőség köztisztviselői 2011. évi
egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
4./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Körjegyzőségi költségvetés módosítása
Németh Vincéné gazdálkodási előadó: A körjegyzőség költségvetésének január 15.-i elfogadása
után értesültünk egy továbbképzési lehetőségről, mely 70.000 FT+ÁFA összegbe kerül.
Előzetes polgármesteri megbeszélésre terjesztjük most a testület elé.
Mérges Községet 6.597 Ft összeggel érinti a módosítás.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011 /II.15./ H a t á r o z a t a
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Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetését, 70.000 Ft +Áfa összeggel az egyéb dologi kiadásokat jogcímen.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Balázs Vince polgármester: Felkérem Németh Vincéné gazdálkodási előadót, tájékoztassa a
testületet a 2010. évi költségvetés módosításairól.
Németh Vincéné gazdálkodási előadó: 2010. év módosított kiadásai összességében csökkentek. A
dologi kiadások áfával, támogatás értékű működési kiadások, szociális juttatások, működési
kiadások, működési célú pénzeszköz átadás összességében csökkentek. A módosított felhalmozási
kiadások is csökkentek. A módosított bevételek összességében csökkentek. A módosított sajátos
működési bevételek kis mértékben nőttek.
Kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az rendeletet alkotja:

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011 (II. 15.) Rendelete
Mérges Község Önkormányzatának többször módosított 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági ügy
kerül elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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