Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
8/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án a Mérges
Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Kelemen Ilona
Veilandics Eszter

gazd.ea.
körjegyző

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
Beszámoló Mérges Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előadó: polgármester
2./Napirendi pont
Előirányzatok átcsoportosítása Mérges Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében –
szükség szerint
Előadó: polgármester
3./Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozás
Előadó: polgármester
4./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló Mérges Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előadó: polgármester
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Balázs Vince polgármester: Felkérem Kelemen Ilonát, ismertesse a beszámolót.
Kelemen Ilona gazdálkodási előadó:
A Mérges Község Önkormányzatának a bevételei - kiadásai a módosított előirányzatnak
megfelelően alakultak, kivéve a normatív kötött felhasználású és az egyéb központi támogatásokat,
melyet az alábbi táblázat %-os megosztásban is tartalmaz. A késedelmi pótléknál terveztünk
kevesebbet, de összegszerűségében nem jelentős.
Mérges Község Önkormányzata 2011. félévi
módosított költségvetésének bevételeinek teljesítése
Bevételek
megnevezése
1
I.
2.

2
Működési
bevételek
Önkormányzatok
sajátos működési
bevételei
Helyi adók

%-os megosztásban
Eredeti előirányzat
3

(ezer Ft
ban )
Módosított Teljesítés
Teljesítés
előirányzat
% - ban
4
5
6

3748

3386

1793

52,95

3748

3386

1793

52,95

36

36

26

72,22

36

36

3708

3346

1758

52,54

1141

1066

557

52,25

2187

1900

994

52,32

380

380

187

49,21

4

4

9

225,00

6315

6302

3446

54,68

6315

6302

3446

54,68

5597

5989

3132

52,30

3600

3600

1883

52,31

1997

2389

1249

52,28

718

287

288

100,35

26

26

100,00

1634

1634

547

33,48

1634

1634

547

33,48

Építményadó
Átengedett
központi adók
Szja helyben maradó
része
Jövedelemkülönbség
mérséklésére

-

Gépjárműadó

II.
1.

III.

1.

2.

Bírságok, pótlékok
és egyéb sajátos
bevételek
Támogatások
Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
Normatív
hozzájárulások
Lakosságszámhoz
kötött
Feladatmutatóhoz
kötött
Normatív kötött
felhasználású
támogatások
Egyéb központi
támogatás
Felhalmozási és
tőke jellegű
bevételek
Tárgyi eszközök,
immateriális javak
értékesítése
Önkormányzatok
sajátos
felhalmozási és
tőkebevételei
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Egyéb
önkormányzati
vagyon
bérbeadásából
származó bevétel
Osztalék bevétel
IV.

1634

Támogatás értékű
bevétel
Támogatás értékű
működési bevétel

1634

431

0
1652

1652

116
683

1652

1652

683

41,34
41,34

V.

Véglegesen átvett
pénzeszközök

96

1.

Működési célú
pénzeszköz átvétel
ÁH-n kívül
Fejlesztési célú
pénzeszközátvétel
ÁH-n kívül
Támogatási
kölcsönök
visszatérülése,
igénybevétele,
értékpapírok
kibocsátásának
bevétele
Hitelek

6

2.

VI.

VII.

26,38

90

7153

7048

5675

5570

1.
2.
VIII.
1.

Működési célú hitel
felvétele
Felhalmozási célú
hitel felvétele
Pénzforgalom
nélküli bevételek
Előző évi
pénzmaradvány
igénybevétele
BEVÉTELEK
FŐÖSSZEGE

1478

1478

480

480

480

480

-

20907

20502

6565

32,02

Mérges Község Önkormányzata 2011. I. félévi
módosított költségvetési kiadásai teljesítése %-ban

Kiadások megnevezése

1

2
Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi és egyéb folyó
kiadások
Társadalom
és
szociálpolitikai juttatások
Támogatásértékű
kiadás
végleges
pénzeszköz
átadás
Működési célra

Eredeti
Előirányzat

Ezer Ft-ban!
Módosított Előirányzat

Teljesítés
Teljesítés
%-ban

3

4

5

4688

4708

1716

36,45

1338

1344

471

35,04

6209

6209

1458

23,48

1551

1120

370

33,04

2871

2871

1753

61,06

380

1309

1362

104,05

Fejlesztési célra

1562

1562

391

25,03

Körjegyzőségnek folyósított
támogatás

929

3

Felhalmozási kiadások

3750

3750

Felújítások áfával

3750

3750

Céltartalék

500

500

Működésre

500

500

20907

20502

Kiadások összesen

0

-

0

-

5768

28,13

* csak a körjegyzőség részére folyósítandó támogatást tartalmazza

Kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag a
következő határozatot alkotja:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011 /IX.13./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
2./Napirendi pont
Előirányzatok átcsoportosítása Mérges Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében –
szükség szerint
Előadó: polgármester
Balázs Vince polgármester: Felkérem Kelemen Ilonát, ismertesse a költségvetési rendelet
módosítását.
Kelemen Ilona gazdálkodási előadó:
Az önkormányzat költségvetési rendelete meghatározza, hogy a Képviselő Testület egy évben két
alkalommal dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
Az I. félév során az önkormányzat előirányzatát a bérkompenzáció előirányzatával növeli,
csökkenti a költségvetésbe betervezett normatív kötött támogatás előirányzatnak egy részével. A
normatív kötött támogatás csökkentésére azért volt szükség, mert a bérpótló juttatásban részesülők
száma csökkent az eredeti előirányzathoz képest.
Kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag a
következő rendeletet alkotja:
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (IX. 13.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv része.)
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3./Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozás
Előadó: polgármester
Veilandics Eszter körjegyző: Nem kaptunk még tájékoztatást az jövő évi felsőoktatási támogatásról,
jelenleg még a csatlakozás lehetőségét sem küldték meg az önkormányzatoknak.
4./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Mérges község ravatalozójának és többcélú önkormányzati épületének LEADER pályázat
útján történő felújítása
Balázs Vince polgármester: Több vállalkozóval egyeztettem és kértem be árajánlatát a ravatalozó és
az önkormányzat épületének felújítására.
A legkedvezőbb árajánlatot a G-TEAM Mérnöki Iroda Kft. mérgesi cég adta.
Kérdezem a testületet, megbízhatom e céget a munka lebonyolítására.
Hozzászólás hiányában kérem, szavazzuk meg e napirendi pontot.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011 /IX.13./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja G-TEAM Mérnöki Iroda Kft.
mérgesi székhelyű cég árajánlatát, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Telekalakítási kérelem
Balázs Vince polgármester: Póczi István és Póczi Magdolna kérelmet nyújtott be a Mérges, Fő utca
18. szám alatti beépítetlen terület telekhatárának módosítására.
Az önkormányzat területét is érinti. Megtörtént a kimérés, 63 nm területről lenne szó.
A terület ellenértékeként egy jelképes összeget javasolnék elfogadni 15 ezer forintot.
Hozzászólás hiányában kérem, fogadjuk el a kérelmet.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011 /IX. 13./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 25., 26. és 27 hrsz.-ú terület
összevonásához, egyben jóváhagyja a telekalakítási kérelmet oly módon hogy a kérelmezők az
önkormányzat részére 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint összeget megfizetnek a 49. hrsz.-ú
önkormányzati területből kivonásra kerülő 63 nm területnagyságért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fogorvosi ügyelet
Balázs Vince polgármester: Felkérem körjegyzőnket, tájékoztassa a testületet a fogorvosi ügyelet
változásáról.
Veilandics Eszter körjegyző: Győr város saját költségvetéséből finanszírozta a környező települések
lakosai számára a sürgősségi fogorvosi ellátást. 2011. október 1-től érvényesen megkötött
megállapodás keretében biztosítja ezt a szolgáltatást. Mivel OEP finanszírozást nem vesz igénybe
az önkormányzatnak költséget számol fel a jövőben.
A Győr környéki településekkel- több érintett önkormányzattal egyeztettem- kötöttek már
megállapodást és évek óta fizetnek is e szolgáltatásért.
Települési önkormányzati feladatnak írják, de véleményem szerint a sürgősségi ellátás nem az,
ellenben ha nem szerződünk, nem fogadják a mérgesi lakosokat. Megbecsülni az összeget nem
tudom, tavaly egy ember sem kereste fel az intézményt.
Balázs Vince hozzászólás hiányában kérem, fogadjuk el a megállapodás megkötését.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011 /IX. 13./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi lakosok számára továbbra is
biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és Szolgáltató Intézménynél a sürgősségi
fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézménnyel 2011. októbertől
határozott időre 2012. december 31-ig a megállapodást megkösse.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: polgármester, körjegyző
Folyószámla hitel
Balázs Vince polgármester: Ahhoz hogy az MVH Leader pályázatot el tudjuk kezdeni, illetve az
önerő biztosítva legyen, folyószámla hitelfelvételére szorulunk.
Gazdálkodási munkatársunk beszélt az OTP Bank kollégájával és kicsivel több, mint egy millió
forintot tud számunkra nyújtani.
Sajnos anyagi helyzetünk miatt mondhatjuk nincs más választásunk.
Kérem, a testületet szavazza meg a hitel felvételét.
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A polgármester kérésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011 /IX. 13./ H a t á r o z a t a
1./ Mérges Község Képviselő-testülete folyószámla hitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja : Likviditási problémák áthidalása, mivel a bevétel átmenetileg nem elég a kiadások
fedezetére.
A hitel összege : 1.100.000 Ft azaz egymillió egyszázezer forint
A hitel futamideje : 1 év
Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal:
- a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
- a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint
mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését, továbbá az
Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes, Mérges, Béke tér 14. szám alatti 3 hrsz-ú,
valamint Mérges, Fő u.16. szám alatti 24/1 hrsz-ú ingatlanokat.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt
hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/
bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a
Bankkal megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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