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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 22-én a Mérges 
Községházban tartott 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 
Beszámoló Mérges község önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előadó: családgondozó, polgármester 
 
2./Napirendi pont  
Falunap programjának megbeszélése 
Előadó: polgármester 
 
3./ Napirendi pont 
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 
 
4. / Napirendi pont 
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése. 
Előadó: körjegyző 
 
 



5./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása. 
 
1./ Napirendi pont 
Beszámoló Mérges község önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Előadó: családgondozó, polgármester 
 
Balázs Vince polgármester: Szabóné Kovács Alice családgondozó elkészítette beszámolóját 
a tavalyi év során végzett gyermekvédelmi munkáról. Felkérem körjegyzőnket ismertesse a 
családgondozó beszámolóját, valamint az önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról szóló beszámolót. 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
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  
14/2012 /V.22./ Ha t á r o z a t a 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatás alapján jóváhagyja a 

2011. évről szóló gyermekvédelmi beszámolót. 
 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
2./Napirendi pont  
Falunap programjának megbeszélése 
Előadó: polgármester 
 
Balázs Vince polgármester: Az önkormányzat anyagi helyzete csak nagyon szerény falunap 
megtartását teszi lehetővé, javasolom Képviselő-testületnek, hogy július hónap végén tartsunk 
falunapot főzéssel és délutánra műsor szervezésével. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, határozatot nem hozott. 
 
3./ Napirendi pont 
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi.) 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2012. (V.22.) H a t á r o z a t a 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Téti Kistérség Társulási 
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:  
 
A társulási megállapodás 9.1.5. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9.1.5. A társulási megállapodás elválaszthatatlan részei:  
 

1. sz. melléklet: A társulás tagjainak névsora és székhelye 

2. sz. mellélet: A Többcélú Társulás által vállalt feladatok és az 
együttműködő önkormányzatok 

3. sz. melléklet: A közoktatási feladatot ellátó mikro térségi intézményi 
társulások és önálló intézmények 

4. sz. melléklet: Társulás tevékenységeinek szakfeladat rendje 
1. sz. függelék: A normatív támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszámok 
4. számú melléklet 

Társulás tevékenységeinek szakfeladat rendje 

Alaptevékenységi szakágazat:  

- 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

- 890 509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

- 841 112 Önkormányzati jogalkotás 

- 841 383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

- 851 000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

- 852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

- 910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 910 122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- 910 123 Könyvtári szolgáltatások 

- 680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 



 
4. / Napirendi pont 
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése. 
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző 
Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről 

 
(Rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
5./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

Balázs Vince         Horváth Viktorné 
polgármester               körjegyző 

 
 


