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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Rábacsécsény, Bezi és Mérges Községek Önkormányzati Képviselő-

testületeinek 2011. január 15-én 10. 00 órai kezdettel a bezi Községházban 
tartott együttes üléséről. 

 
 
Jelen vannak: Rábacsécsény Község Képviselő-testülete részéről: 

 
Kovács Teodóra polgármester 

Horváth Attila  alpolgármester 

Greszler Jenő, Kertics Imre, Novák Gábor képviselők 

 
Bezi Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Bősze Kornél  polgármester 

Bősze Kolozs  alpolgármester 
 
 ifj. Dóra Vilmos, Gayer Csaba, Varga Kálmán képviselők 
 

 
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Balázs Vince  polgármester 

Pintér Sándor  alpolgármester 
 
Igazoltan távol: Pintér Henrietta képviselő 
 
Veilandics Eszter körjegyző 
 
Nagy Györgyné gazdálkodási ea. 

 
A polgármesterek köszöntik a megjelenteket.  
A polgármesterek a jelenléti ívek alapján megállapítják a Képviselő-testületek 
határozatképességét. 
Rábacsécsény község Képviselő-testülete részéről 5 képviselőből 5 fő, tehát valamennyi 
képviselő megjelent.  



Bezi község Képviselő-testülete részéről 5 képviselőből 5 fő, tehát valamennyi képviselő 
megjelent.  
Mérges község Képviselő-testülete részéről 3 képviselőből 2 fő megjelent. 
 
A Képviselő-testületek határozatképesek, az ülést megnyitja a polgármester. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javaslatára a Képviselő-testületek a következő napirendi 
pontok tárgyalását fogadták el: 
 

N A P I R E N D 
 

1./Napirendi pont  
Törvényességi észrevétel megbeszélése 
Előadó: Kovács Teodóra polgármester 
 Bősze Kornél polgármester 
 Balázs Vince polgármester 
 
2./Napirendi pont 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 
Előadó: Kovács Teodóra polgármester 
 Bősze Kornél polgármester 
 Balázs Vince polgármester 

Nagy Györgyné gazd.ea. 
 

3./Napirendi pont 
2011. évi önkormányzati munkatervek elfogadása 
Előadó: körjegyző 
 
4./Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Kovács Teodóra polgármester 
 Bősze Kornél polgármester 
 Balázs Vince polgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
A napirendek tárgyalása előtt a polgármesterek bemutatják a testületek új tagjait. 
 
1./Napirendi pont  
Törvényességi észrevétel megbeszélése 
Előadó: Kovács Teodóra polgármester 
 Bősze Kornél polgármester 
 Balázs Vince polgármester 
 
Bősze Kornél polgármester: Felkérném körjegyzőnket tájékoztassa a testületeket a 
törvényességi észrevételekről. 
 
Körjegyző: Az alakuló ülés jegyzőkönyveiben eljárási és mulasztásban megnyilvánuló 
jogszabálysértést állapított meg a törvényességi felügyeleti osztály.  



Mivel mindhárom testületnél a jegyzőkönyvek tartalmilag egy alapra készültek, a 
hiányosságok megegyeznek. 5 fő pontban vázolnám a javítandó témákat. 
 
1. pontban: Az eskü letételekor nem szerepelt az alakuló ülés jegyzőkönyvében esküokmány 
aláírására utalás, melyet orvosolni tudunk az aláírt esküokmány becsatolásával. 
 
2. pontban: Az alpolgármesterek megválasztása mindhárom testületnél titkos szavazással 
történt, ezt jeleztem is a jegyzőkönyvben, de a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet nem 
csatoltam. 
 
3. pontban: Rábacsécsény és Mérges esetében rendeletet alkottunk a tiszteletdíjak 
megállapításáról. Ezen rendelet megalkotásakor figyelmen kívül hagytam egy hatályban lévő 
rendeletet, illetve a havi és a bruttó szó nem szerepel a rendelet szövegében, tehát nem 
egyértelmű. 
Mindkét rendeletet hatályon kívül helyeztem, és egy újat alkottam, természetesen október 3-
tól jár a bruttó x ft –os tiszteletdíj, tehát tartalmilag változás nem lesz. 
 
4. pontban: Döntés született egy napirendben nem szereplő témában, a jövőben a napirendet 
minden esetben jelezni kell, illetve előterjesztőjét, tanácskozás lényegét. 
 
5. pontban: A személyes érintettséget köteles a képviselő bejelenteni, ez megtörtént ugyan, de 
a kizárásról a testületek nem hoztak döntést. Illetve az alakuló ülésen az alpolgármester és a 
bizottsági elnökök tagok megválasztásakor az Ötv. zárt ülésre vonatkozó 12.§(3) bekezdését 
kell alkalmazni. A testületeink esetében nyilvános ülésen történt a megválasztás, melyhez az 
érintettek beleegyezése szükséges. 
 
Kérdés nem merült fel. 
 
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I.15.) Határozata 

 
Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyólag tudomásul veszi az alakuló ülés jogszabálysértésről 
szóló törvényességi észrevételt. 
Elfogadja a körjegyző tájékoztatóját a hiányosságokról és azok 
pótlására tett intézkedéseit.  
  

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011. január 15. 

 
Rábacsécsény község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet hozta: 
 

RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2011.(I.15.) rendelete a képviselői tiszteletdíj megállapításáról 

( A rendelet a jegyzőkönyv része.) 
 



Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 15.) Határozata   
 

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag 
tudomásul veszi az alakuló ülés jogszabálysértésről szóló 
törvényességi észrevételt. 
Elfogadja a körjegyző tájékoztatóját a hiányosságokról és azok 
pótlására tett intézkedéseit.  
  

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011. január 15. 

 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 15.) Határozata 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag 
tudomásul veszi az alakuló ülés jogszabálysértésről szóló 
törvényességi észrevételt. 
Elfogadja a körjegyző tájékoztatóját a hiányosságokról és azok 
pótlására tett intézkedéseit.  
  

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011. január 15. 

 
Mérges község önkormányzatának képviselő-testülete 2 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
hozta a képviselői tiszteletdíj megállapításáról 
 

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2011.(I.15.) rendelete a képviselői tiszteletdíj megállapításáról 
 

( A rendelet a jegyzőkönyv része.) 
 
2./Napirendi pont 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 
Előadó: Kovács Teodóra polgármester 
 Bősze Kornél polgármester 
 Balázs Vince polgármester 

Nagy Györgyné gazd.ea. 
 

Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgynét, ismertesse a költségvetést. 
 
Nagy Györgyné gazd.ea.: Ismerteti a főbb kiadási és bevételi összegeket, az idei költségvetés 
tavalyival való összehasonlítása, a változások átbeszélése megtörtént. 
 
Körjegyző: A költségeket megpróbáltuk csökkenteni, ez meglátszik például a belföldi 
kiküldetésen is, melyre 150e Ft kevesebbet terveztünk be idénre. 



Kertics Imre képviselő: Véleményem szerint nem fogtok beleférni a keretbe ilyen növekvő 
benzin, gázolaj áraknál. 
 
Dóra Vilmos képviselő: Bezi község körjegyzőségi hozzáadása folyamatosan nő. Valami új 
rendszert kellene kitalálni, nem személyi csökkentésre gondolok, nem is a napi kiadásokra. 
 
Körjegyző: Jelenleg a leghatékonyabban működünk, ennél jobban nem tudjuk meghúzni a 
nadrágszíjat.  
 
Nagy Györgyné gazd.ea.: Egy község nem jelentene plusz pénzt, 5 községnél 20e Ft állami 
támogatás lenne. 
 
Kovács Teodóra polgármester: 6 község esetén, nem tudom, hogy tudnánk megosztozni a 
jegyzőn. Szeretném, ha így maradna, jól működik a körjegyzőség, jövőben a kormányban kell 
bízni, hogy segíti a vidéket. 
 
Horváth Attila alpolgármester: Rábacsécsény része, melyet most fizetnie kell a körjegyzőség 
költségvetéséhez még mindig költségtakarékosabb, mint a korábbi 4 fős körjegyzőségé. 
 
Bősze Kolozs alpolgármester: A költségvetést nem nézve nem mellékes a jó viszony a 
községek között, ha Bezi község is visszatekint, nem mindig mondhatta ezt el. 
 
Dóra Vilmos képviselő: Visszakérném a szót, mert úgy hangzik, mintha nem lennék 
megelégedve a körjegyzőség költségvetésével. Azt szerettem volna kifejezni, hogy az éves 
szinten 20 millió forintos hozzájárulást másra is el tudnánk költeni, csak az állam sok 
feladathoz ne ad támogatást. 
 
Kertics Imre képviselő: Amikor én képviselő lettem, bőven volt pénz mindenre. Most épp a 
működésre, a fejlesztést el kell felejteni. Tényleg nagyon fontos, hogy nincs vita a testületek 
között, mert régebben Rábacsécsény is küzdött ezzel a problémával. 
 
Bősze Kolozs alpolgármester: A költségvetést a jubileumi jutalom is megnöveli, e mögé sincs 
pénz téve. 
 
Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban további kérdés nem volt. 
 
A polgármesterek közös javaslatára Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangú 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Bezi Község Képviselő-testülete 
egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül és Mérges Község 
Képviselő-testülete egyhangú 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I.15.) Határozata 
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 15.) Határozata   
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 15.) Határozata 

 
Rábacsécsény, Bezi és Mérges Községek Önkormányzati Képviselő-
testületei elfogadják az előterjesztés szerint a körjegyzőség 2011. évi 
költségvetését, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. 
  



Felelős: polgármesterek, körjegyző 
Határidő: 2011. február 15. 

 
3./Napirendi pont 
2011. évi önkormányzati munkatervek elfogadása 
Előadó: körjegyző 
 
Körjegyző: Az előterjesztés szerint kérem a testületeket a munkatervek elfogadására. 
 
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(I.15.) határozata   
 

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
évre szóló munkatervét megtárgyalta és elfogadta. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(I.15.) határozata   
 

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre 
szóló munkatervét megtárgyalta és elfogadta. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(I.15.) határozata   
 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2011. évre 
szóló munkatervét megtárgyalta és elfogadta. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Kovács Teodóra polgármester 
 Bősze Kornél polgármester 
 Balázs Vince polgármester 
 
Bezi községet érintő ügyek: 
 



Bősze Kolozs alpolgármester: Tájékoztatást ad az átdolgozás alatt lévő rendezési terv 
állásáról. 
 
Bősze Kornél polgármester:  

- Tájékoztatja a testületet a közfoglalkozatási pályázatról. Hosszútávú programban 1 fő, 
míg a rövidtávú programban 5 fő pályázható, a lehetséges személyek átbeszélése 
megtörténik, a munka folytonossága miatt a személyeket folyamatosan kérjük ki. 

 
- Ismerteti a tavasszal kiírásra kerülő kerékpár tároló pályázati lehetőségről a testületet. 

95%- os támogatottságú. 
 

Varga Kálmán képviselő: Hova tervezzük? 
 

Dóra Vilmos képviselő: A pontos kiírást meg kell várni bármilyen döntés meghozatala előtt, 
például színben el kell térnie az úttól, a buszmegállótól 200 m távolságban kell lennie. 

 
- Tüdőszűrés: 400 fő jogosult Bezi községben tüdőszűrőre, melyet 74 fő vett igénybe 

tavalyi évben. Idén Győrsövényházára kellene átmennünk.  
 
Varga Kálmán képviselő: Az időpont nem volt jó, senkit nem engednek el a munkahelyéről 
tüdőszűrő miatt. 
 
Bősze Kolozs alpolgármester: Déltől este 6-ig lenne a tüdőszűrő buszra szükség. 
 
Bősze Kornél polgármester: Felveszem az illetékesekkel a kapcsolatot és délelőtt 11- este 6-ig 
kérnénk a tüdőszűrőt, így mind a délelőttös és a délutános dolgozók is részt tudnának venni. 
 

- Nyugdíjba vonulás 40 éves munkaviszony  
 
Bősze Kornél polgármester: A dajka jelezte, hogy nyugdíjba szeretne menni, megkezdődött 
az intézményvezetőkkel az egyeztetés ez ügyben. 
 

 
Rábacsécsény és Mérges Községet érintő ügyek 
 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács új tag 
választása 
 
Polgármesterek: Az előterjesztés elkészítésére és kiküldésére az utolsó pillanatban adódott 
lehetőségünk, amennyiben valamelyik képviselő nem olvasta, kérem, jelezze. 
 
Kérdés nem merült fel. 
 
 
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011.(I.15.) határozata 
 



Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának VII/1. pontjában foglaltak alapján a Társulási Tanácsba 
„Tét régió” képviseletével Varga Pétert – Vaszar Község 
polgármesterét – bízza meg.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás címére (9021 Győr, Városház tér 1.) 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács Teodóra polgármester 
 

 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011.(I.15.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának VII/1. pontjában foglaltak alapján a Társulási Tanácsba 
„Tét régió” képviseletével Varga Pétert – Vaszar Község 
polgármesterét – bízza meg.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás címére (9021 Győr, Városház tér 1.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Balázs Vince polgármester 

 
 

További hozzászólás hiányában a polgármesterek berekesztették az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Kovács Teodóra         Bősze Kornél         Balázs Vince 
polgármester                                           polgármester                                       polgármester 
 
 
 
 
       Veilandics Eszter 
             körjegyző 


