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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 10-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 
Rábacsécsényi iskola fenntartására megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 
 
2. Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: polgármester 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása. 
 
1./ Napirendi pont 
Rábacsécsényi iskola fenntartására megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: polgármester 
 
Balázs Vince polgármester: A Rábacsécsényben működő iskola, óvoda ahova a mérgesi 
gyerekek többsége is jár a közösen fenntartott intézmény. Az intézmények fenntartásáról a 
megállapodást minden tanévben el kell fogadni. A megállapodásban tartalma a korábbi 



évekhez képest nem változott. Módosítani szükséges jogszabályi hivatkozást az új 
államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletre kell hivatkozni. 
 
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  
16/2012. (VII.10.) H a t á r o z a t a 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete intézmények közös 
fenntartásáról szóló megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Polgármester. 
 

(Megállapodás tervezet jegyzőkönyv melléklete)  
 
2. Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: polgármester 
 
Balázs Vince polgármester: Rábacsécsény községben kerül megtartásra július 14-én 
(szombaton) a „Rába-nap”. Településünk is részt vesz a rendezvényen, az elkészített étel 
költségeit nekünk kell fedezni. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a rendezvényre 
50.000 Ft-ot fordítsunk.  
Községünkben július 21-én tartjuk a falunapot, ennek költségeire 150.000 Ft-ot javasolok a 
Képviselő-testületnek.  
 
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  
17/2012. (VII.10.) H a t á r o z a t a 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábacsécsény 
rendezendő „Rába-nap”-ra fordítható költséget 50.000 Ft-ban,  
 
Mérges községben 2012. július 21. napján tartandó falunapra fordítható 
költséget 150.00 Ft-ban állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak 
megfelelően járjon el.  
 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: polgármester 



Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

Balázs Vince         Horváth Viktorné 
polgármester               körjegyző 

 
 


