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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 9-én a Mérges 
Községházban tartott rendkívüli testületi üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Balázs Vince   polgármester 
Pintér Sándor  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 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
1./ Napirendi pont 
Mérges Község Győri Járáshoz csatlakozása. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1./ Napirendi pont 
Mérges Község Győri Járáshoz csatlakozása. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Balázs Vince polgármester: Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy kérelmezzük Mérges 
község Győri Járáshoz történő csatolását 2013. január 1. napjától. Érdeklődtem a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalban, a Képviselő-testületi döntést Széles Sándor 
Kormánymegbízott Úr és dr. Luksics Balázs részére kell megküldeni. 
A Téti Kistérség megszűnik, a Téti járásból több település is elmegy. Községünkből Tétre 
nincs közvetlen tömegközlekedési lehetőség.  



Mórichidán tartott megbeszélést 7 település (Árpás, Mórichida, Rábaszentmiklós, Kisbabot, 
Rábaszentmihály, Rábacsécsény, Mérges) polgármestere, itt döntés a közös hivatal 
kérdésében nem született. Rábaszentmihály Polgármestere úgy nyilatkozott, hogy „Téthez 
megy”. Csak akkor támogatná a közös hivatalt, ha Kisbabot község lenne a székhely 
település. 
2013. január 1. napjától Enese községgel hozzunk létre közös hivatalt. Beszéltem Enese 
község Polgármesterével fogadnak bennünket. Enese gazdaságilag erős település véleményem 
szerint az ésszerűség azt kívánja, hogy Eneséhez tartozzunk és ez lenne jó Rábacsécsénynek 
is. 
 
Horváth Viktorné körjegyző: A járások kialakításával a jegyzői államigazgatási feladatok a 
járásokhoz kerülnek, az átadásra kerülő feladatok még konkrétan nem ismertek. 
A helyben maradó feladatok ellátására a 2000 lélekszám alatti településeknek közös hivatalt 
kell létrehozni. 
A nagyobb városokban több helyen is kormányablakok nyílnak, ahol a kérelmeket be lehet 
nyújtani, ezért nem kell a járás központokba utazni.  
Az általános iskolai oktatást átveszi az állam, az óvoda az önkormányzat fenntartásában 
marad. Mérges községből a gyerekek Rábacsécsénybe járnak iskolába, óvodába.  
 
Pintér Henrietta képviselő: Enese tudja fogadni a gyermekeket?  
 
Balázs Vince polgármester: Igen. A Rábacsécsényi Körjegyzőség dolgozói túlterheltek, a 
Bezi rendszeres ügyfélfogadás sok időt elvesz. A nyugodt ügyintézési lehetőséget kell 
biztosítani. Nekünk ez a körjegyzőség nem volt jó, mi egy stabil körjegyzőséget akarunk.  
 
Pintér Henrietta képviselő: Én ezt a véleményt nem osztom.  
 
Balázs Vince polgármester: Feszített tempóban dolgoztok a körjegyzőségben. Nekem azt kel 
választani, ami a községnek jó.  
 
Pintér Henrietta képviselő: Nem kellene megkérdezni a falu lakosságát? Az iskola kérdése, 
nem könnyű eldönteni. Gazdasági szempontból nem vagyok ellensége Enesének. 
 
Balázs Vince polgármester: Nekünk az lett volna jó, ha a jelenlegi körjegyzőség 
megalakításakor Enese vagy Rábapatona községhez csatlakozunk. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: Mérges község mindig a jelenlegi körjegyzőséghez tartozott. 
Mégiscsak Rábacsécsényhez, Téthez húz a szívem. A faluban is meghallották, hogy a Győri 
Járáshoz és Eneséhez kívánunk csatlakozni, szeretné a lakosság ha megkérdeznénk. 
 
Balázs Vince Polgármester: Mindig is Rábacsécsény csatlósai voltunk, velünk nem 
foglalkozott senki. 
 
Horváth Viktorné körjegyző: Véleményem szerint meg kellene kérdezni a lakosságot 
közmeghallgatás keretében.  
Enesének elég csak Mérges község, hogy elérjék a 2000 lélekszámot. 
 
Balázs Vince polgármester: Rajtunk kívül még két település csatlakozik Eneséhez. 
Előterjeszti a határozati javaslatot: 
 



„Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy 2013. január 1. napjától 
a település Téti járásból a Győri járáshoz csatlakozzon. 
Mérges községből nincs közvetlen közlekedési lehetőség Tét városba. 
A Képviselő-testület 2013. január 1. napjától Enese községgel kíván közös hivatalt 
létrehozni.” 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett 
határozati javaslatról 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Pintér Sándor, Pintér Henrietta) 
határozatot nem hozott. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

Balázs Vince         Horváth Viktorné 
polgármester               körjegyző 

 


