Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
10/2011.

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

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Kelemen Ilona
Horváth Viktorné

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 egyhangúan
elfogadta

NAPIREND
1./Napirendi pont
¾ éves költségvetési beszámoló (önkormányzat és körjegyzőség).
Előadó: Balázs Vince polgármester
Kelemen Ilona gazd. ea.
2./ Napirendi pont:
2012. évi költségvetési koncepció (önkormányzat és körjegyzőség)
Előadó: Balázs Vince polgármester
Kelemen Ilona gazd. ea.
3./ Napirendi pont:
2012. évi belső ellenőrzési feladatok
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont:
Folyószámla hitel
Előadó: Balázs Vince polgármester
5./ Napirendi pont:
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

6./ Napirendi pont:
Háziorvosi állásra pályázat kiírása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
7./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
l./ Napirendi pont:
¾ éves költségvetési beszámoló (önkormányzat és körjegyzőség).
Előadó: Balázs Vince polgármester
Kelemen Ilona gazd. ea.
Kelemen Ilona gazd. ea.: Ismerteti az önkormányzat ¾ éves költségvetési beszámolóját.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2011. (XI.15.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdálkodási előadó
által elkészített, az önkormányzat 2011. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
2012. évi költségvetési koncepció (önkormányzat és körjegyzőség)
Előadó: Balázs Vince polgármester
Kelemen Ilona gazd. ea.
Kelemen Ilona gazd. ea : Ismerteti az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2011. (XI.15.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepcióját.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.
( A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
2012. évi belső ellenőrzési feladatok
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
( Előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2011. (XI.15.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre a belső ellenőrzési
feladatok közül az alábbi ellenőrzését kéri:
Dologi kiadások felülvizsgálata 2011. évben.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. november 15.
4./ Napirendi pont:
Folyószámla hitel
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: A LEADER pályázathoz az önerő biztosítására és a kivitelezés
megkezdéséhez szeptember hónapba folyószámla hitel felvételéről döntöttünk. Az OTP a
jelzálog bejegyzésére a Béke tér 14. szám alatti ingatlant nem fogadta el, mert a Földhivatali
nyilvántartásban hiba van. A folyószámla hitelhez fedezetként elegendő a Mérges, Fő u. 16.
szám alatti ingatlan. Kérem, a képviselő-testületet korábbi határozatát vonja vissza és ismét
döntsön a folyószámla hitelfelvételéről.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról döntött.
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2011. (XI.15.) 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 engedményezést,
továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes, Mérges, Fő u 16. szám alatti
24/1. hrsz.-ú ingatlant.
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.
3./ Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 28/2011. /IX.13./ Határozatát visszavonja.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester
5./ Napirendi pont:
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A 2011. évben a népszámlálással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat alaptevékenységként kell kimutatni a „841173 Statisztikai tevékenység”
szakfeladaton. Szerepeltetni kell a Körjegyzőség Alapító okiratában.
Továbbá szerepeltetni kell az alapító okiratban:
„841112 Önkormányzati jogalkotás” szakfeladatot, ezen kell könyvelni a körjegyző bérét és
hozzá kapcsolódó kiadásokat,
„841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés” szakfeladatot, ezen kell könyvelni
az adóügyi ügyintéző bérét és a hozzá kapcsolódó kiadásokat.
Szerepelnek a Körjegyzőség Alapító Okiratában a 2009. december 31-ig érvényben volt
szakfeladatok, ezeket a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásból már törölte, így az Alapító
Okiratban sem kell szerepeltetni.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2011. (XI.15.) H a t á r o z a t a
1./ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges
Körjegyzőségének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat III. pontja
Alaptevékenysége:
841173
Statisztikai tevékenység
841112
Önkormányzati jogalkotás
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
szakfeladatokkal egészül ki.

„Szakfeladatok 2009. december 31.
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751922
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
törlésre kerül.
2./ Az önkormányzat Képviselőtestülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőségének
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 1.
Felelős: Polgármester
6./ Napirendi pont:
Háziorvosi állásra pályázat kiírása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Dr. Vass Károly háziorvos bejelentette, hogy 2012. február 1.
napjával lemond a Rábacsécsényi háziorvosi körzet praxis jogáról, mert külföldön vállalt
munkát. A praxis jogot Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
gesztorságával vállalják át az önkormányzatok. A Rábacsécsényi háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettséggel ellátja Mérges községben is a háziorvosi teendőket.
Bízzuk meg Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a
Rábacsécsényi háziorvosi körzet praxis jogát átvegye, a háziorvosi állásra hirdessen
pályázatot, illetve gondoskodjon az állás betöltetlensége esetén a háziorvos helyettesítéséről.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (XI.15.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Rábacsécsényi háziorvosi körzet praxis jogát Rábacsécsény Község
Önkormányzata Képviselő-testülete mint gesztor település átvegye, azzal hogy
Mérges község részére a területi ellátási kötelezettséget biztosítsa.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Egyre több mozgóárus árusít községünkben, kérdésem kötött-e
mindegyik közterület használati megállapodást és fizetik-e a díjat.
Horváth Viktorné körjegyző: A hivatalban tudjuk megnézni, hogy melyik mozgóárus kötött
közterület használati megállapodást.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

