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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-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
Mérges Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Kelemen Ilona gaz. főea.
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról.
Előadó: Balázs Vince polgármester
3./ Napirendi pont:
A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Mérges Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Kelemen Ilona gaz. főea.
Kelemen Ilona gazdálkodási főelőadó: Ismerteti a 2012. évi költségvetési tervezetet.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelte.)
Balázs Vince polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek gondoljuk át az előterjesztést
és a következő ülésen tárgyalja újra a képviselő-testület.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: A 2012. évi kötelezettségvállalások a következők:
Ravatalozó és önkormányzati épület felújítása: 2.243.730 Ft
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (II.10.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2012. évre áthúzódó
kötelezettségvállalásokról a tájékoztatót a következők szerint:
Ravatalozó és önkormányzati épület felújítása: 2.243.730 Ft
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Napirendi pont:
A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdés hozzászólás nem volt.

Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (II.10.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselőkkel
szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló
előterjesztést és úgy határoz, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény 34.§ (3) bekezdése alapján e határozat melléklete szerint dönt a köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
meghatározott
teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a körjegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények kidolgozásáról.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Körjegyzőség köztisztviselői
2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Balázs Vince polgármester
Balázs Vince polgármester: Az intézményeinket már felmérték a napelemes pályázathoz a
tájékoztatás alapján a CWS Invest Kft – székhelye7622. Pécs, Felsőmalom u. 22. biztosítja az
önkormányzat számára a pályázathoz szükséges önerőt, a létesített napelemeket karbantartja
és üzemelteti. A napelemek által előállított villamos energia az E-on részére kerül átadásra.
Az önkormányzat az üzemeltető részére üzemeltetési díjat fizet. Az üzemeltetési díj
kiszámítása: a telepített napelemek által előállított villamos energia KWh-ban kifejezett
mértéke szorozva az érintett áramszolgáltató által az adott időszakra alkalmazott tarifával,
plusz - amennyiben ilyen keletkezik - a napelemek által termelt és az érintett áramszolgáltató
felé értékesített villamos energiáért kapott ellenérték.
Az üzemeltetési díj mértéke a napelemek teljes körű működésbe lépésétől számított 8 (nyolc)
évig az előzőek alapján számított összeg 75%-a; ezt követően a jelen szerződés időtartamának
lejártáig 50%-a.
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
7/2012. (II.10.) H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki
arra vonatkozóan, hogy pályázatot nyújt be a:
A KEOP-2011-4.2.0-A számú, „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű projekt keretében történő támogatásra.
Határidő: Kiírásra kerülő pályázati határidők.
Felelős: polgármester
.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Balázs Vince
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

