Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 14.
1-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17-én a Mérges
Községházban tartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Balázs Vince
Pintér Sándor

polgármester
alpolgármester

Pintér Henrietta

képviselő

Horváth Viktorné

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
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 2012. évi költségvetése
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
2./ Napirendi pont
Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
3./ Napirendi pont:
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 2012. évi költségvetése
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: Ismerteti a körjegyzősség 2012.évi költségvetését.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv részér képezi.)
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I.17.) H a t á r o z a t a
Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség
2012. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően
16.200.700 Ft bevétellel és
16.200.700 Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2012. február 15.
2./ Napirendi pont
Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása szükséges
több jogszabályváltozás következtében 2012. január 1. napjától életbe lépett az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
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.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a
költségevetési szervet gazdálkodási jogköre alapján kell besorolni önállóan működő vagy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként.

A korábbi négy tevékenységtípus (alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási) helyett, két
tevékenységtípus maradt (alap és vállalkozási), ezért az alapító okirat VIII. pontjából a
„kisegítő” szövegrészt törölni kell.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (I.17.) 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.
Az alapító okirat V. pontja helyébe új V. pont lép:
„V./ Irányítói, alapítói jogokkal felruházott irányító szerve(k) neve, székhelye
Az alapító okirat VI. pontja helyébe új VI. pont lép:
„VI./ Gazdálkodási jogköre alapján besorolása.
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A alapító okirat VIII. pontjában szereplő „kisegítő” szövegrész törlésre kerül.
2./ Az önkormányzat Képviselőtestülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőségének
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester, Körjegyző
3./ Napirendi pont:
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Kisbabot Község bejelentette csatlakozási szándékát a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított házi

segítségnyújtás feladatellátáshoz. A csatlakozási szándékot minden önkormányzatnak el kell
fogadni, valamint jóvá kell hagyni a Társulási Megállapodás módosítását.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (I.17.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisbabot Község csatlakozási
szándékát a Téti kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása
által biztosított házi segítségnyújtás feladatellátáshoz tudomásul veszi és
hozzájárul.
A Társulási megállapodás módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Horváth Viktorné körjegyző: Megjelent a járások kialakítására vonatkozó javaslat, a
megyében 7 járási székhely került kialakításra Győr, Sopron, Csorna, Kapuvár
Mosonmagyaróvár, Tét, Pannonhalma a jelenlegi kistérségeknek megfelelően. Mérges község
jelenleg a Téti Kistérséghez tartozik, van lehetőség Csornai vagy Győri járáshoz csatlakozni.
Még nem ismert milyen államigazgatási feladatok kerülnek a járási székhelyekre, ez
kérdésként merül fel mivel Mérges község és Tét város között közvetlen tömegközlekedési
lehetőség nincs.
Balázs Vince polgármester: A járások után a közös hivatal kialakítása lesz a következő
kérdés. Véleményem szerint maradjunk a Téti járásnál.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (I.17.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járások kialakításáról szóló
javaslatnak megfelelően a Téti Járáshoz kíván tartozni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat
képviselje.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

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

