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

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

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Horváth Viktorné

körjegyző

A lakosság részéről 12 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 egyhangúan
elfogadta

NAPIREND
1./ Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2011 évi tevékenységéről.
Előadó: Balázs Vince polgármester
2./ Napirendi pont:
Beszámoló a körjegyzőség munkájáról.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző.
3./ Napirendi pont:
Beszámoló az adóztatásról.
Előad: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról.
Előadó: Balázs Vince polgármester
5./ Napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi munkatervének megalkotása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

6. Napirendi pont:
Az ivóvíz 2012. évi hatósági árának meghatározása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
7./ Napirendi pont:
Hulladékgazdálkodási díjak 2012. évi megállapítása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
8./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
9./ Napirendi pont:
Falugondnok anyagi elismerése.
Előadó: Balázs Vince polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2011 évi tevékenységéről.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Polgármester: Tájékoztató a 2011. évi tevékenységről
- 2 megnyert pályázat (ravatalozó és az önkormányzati épület elkészültek már csak a
kivitelező általi számlázás van hátra,
- falunap,
- iskolások támogatása,
- szépkorúak köszöntése, támogatása,
- Körjegyzői Hivatalban történt személyi változások.
2012. évi tervek:
- ravatalozó előtető kialakítása,
- temetőben út és világítás megoldása,
- Rába partra a kistérségtől kapott padokat ellopták, kaptunk új padokat, amit a
megmaradt pénzből finanszírozott a kistérség. Ezeket a padokat nem a Rába parton
állítjuk fel, oda készítünk fából és társadalmi munkában felállítjuk.
Hozzászólások:
Horváth Gyöngyi: A bolt épületének elmaradt festését említi.
Balázs Vince polgármester: A falumegújítási pályázatban az épület tetőszerkezetének
falújítására kapunk pénzt. A festéket megvesszük és a vállalkozó befejezi a munkát.
Sovány Endréné: A háziorvos helyzetét veti fel.
Horváth Viktorné körjegyző: Dr. Vass Károly háziorvos 2012. január 31. napjával átadta a
paraxis jogot Rábacsécsény Község Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzatnak.
Január hónapban már nem Vass doktor rendel, dr. Balázs Mihály háziorvos helyettesíti.

A Rábacsécsényi Önkormányzat 2012. február 1. napjától pályázat útján meghirdette a
háziorvosi állást, ha nem lesz pályázó helyettessel kell a feladatot megoldani.
Bogár Tibor: Minden szép és jó csak a bolt egész héten nincs nyitva.
Balázs Vince polgármester: A bolt nyitvatartási ideje: kedd, csütörtök. Az alap ellátás
biztosítva van. A mozgóárusokat említi, ha a lakosság tőlük vásárol, akkor a bolt árú készlete
megmarad.
Pintér Henrietta: Polgárőrség működését kérdezi.
Balázs Vince polgármester: Igen többször is körülnéznek a faluban.

2./ Napirendi pont:
Beszámoló a körjegyzőség munkájáról.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző.
Körjegyző: Ismerteti a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót
(Beszámoló jegyzőkönyv mellékelte.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan
3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2011 /XII. 13./ Ha t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyzőség 2001. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. december 31.
3./ Napirendi pont:
Beszámoló az adóztatásról.
Előad: Horváth Viktorné körjegyző
Körjegyző: Ismerteti az adóügyi előadó által készített beszámolót.
(Beszámoló jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan
3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011 /XII. 13./ Ha t á r o z a t a

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az adóról szóló
beszámolót.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. december 31.
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Polgármester: Tájékoztatja a testületet a kistérségi tanács munkájáról.
Az ülések megszervezéséről, levezetésérő,l a munkaszervezet tevékenységéről.
A Téti gyógyító ház helyzetéről.
Kérdés hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan
3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011 /XII. 13./ Ha t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által tartott
beszámolót a kistérségi munkáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.
5./ Napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi munkatervének megalkotása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)
Az előterjesztés alapján Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan
3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2011 /XII. 13./ Ha t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja az önkormányzat 2012. évi munkatervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

6. Napirendi pont:
Az ivóvíz 2012. évi hatósági árának meghatározása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: A Pannon-Víz Zrt. előterjesztése alapján a 2012. évi vízdíjak
emelkednek. A magánszemélyek, az önkormányzat és intézményei által fizetett vízdíj 3,72 %kal, egyéb fogyasztók által fizetett vízdíj 5,63 %-kal emelkedik. Az alapdíj 3,70 % és 4,84 %
közötti összeggel emelkedik.
A szennyvízcsatorna-használati díj amely magában foglalja a környezetterhelési díjat
lakossági fogyasztók, valamint intézmények esetében 3,96 %-kal, közületi fogyasztók részére
4,07 %-kal emelkedik.
A környezetterhelési díj 2012. évben 6 Ft/m3 + ÁFA.
Hozzászólás nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (XII. 15.) rendelete
az önkormányzati vízközműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi)
7./ Napirendi pont:
Hulladékgazdálkodási díjak 2012. évi megállapítása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Tanács 2011. november 18-án tartott ülésén úgy határozott, hogy a hulladékokról
szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek hatályba lépése után tesz javaslatot új
közszolgáltatási díj megállapítására, jelenleg a 2011. január 1. napjával bevezetett díj
változatlan mértékű marad.
A 9/2010.(XII. 30.) a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendeletünk rendelkezéseit a hatályos közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, 2020.
december 31-ig kell alkalmazni, ezért módosítása most nem szükséges.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette határozatot nem hozott.
8./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Lesz pályázati lehetőség megújuló energia forrásra
(napelemek), ehhez mérték fel a közelmúltban az önkormányzat épületeit.

A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági
ügyek kerülnek elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K.m.f.

Balázs Vince
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

