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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a Jegyző Asszonyt a mai 
ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 3 fő jelen van. Az ülésünket megnyitom.  
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 4-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázati lehetőségének 
megtárgyalása 

2. Kamerarendszer bővítésének megbeszélése 
3. Egyéb időszerű kérdések 

A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a meghívóban kiküldött napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.  
(III. 4.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 4-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázati 

lehetőségének megtárgyalása 
2. Kamerarendszer bővítésének megbeszélése 
3. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázati lehetőségének 
megtárgyalása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

2. Kamerarendszer bővítésének megbeszélése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

3. Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
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Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

1. ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN RÉSZT NEM VETT 
TELEPÜLÉSEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGÉNEK 

MEGTÁRGYALÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
A 2012-ben adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek pályázati 
lehetőséget hirdetett a Belügyminisztérium. A támogatás mértéke lakosságszám 
arányosan történik, 100 fő alatti lakosságszám esetén a támogatás 1 500 000 Ft. 
Melyet a település belterületén út, híd, vagy járda építésére felújítására, 
karbantartására, vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására 
lehet felhasználni. A pályázatot csütörtökig kell benyújtani az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül. 
Véleményem szerint ezt az összeget a két önkormányzati utunk, a Szőnyi Márton utca, 
és a Béke tér felújítására fordítsuk, mivel ezek az utak körülbelül 40 évesek, többszöri 
kátyúzás ellenére is nagyon rossz állapotban vannak. 
 
Pintér Sándor alpolgármester 
Egyetértek. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Egyetértek. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) 
BM rendeletéhez a következő határozatot hozza. 
A fenti rendelet értelmében a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról dönt, melyet 
a település belterületén út felújítására, karbantartására, vízrendezési és 
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására fordít majd. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek a pályázaton való 
részvételről. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.  
(III. 4.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
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támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendeletéhez a következő 
határozatot hozza. 
A fenti rendelet értelmében a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról dönt, 
melyet a település belterületén út felújítására, karbantartására, vízrendezési és 
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására fordít majd. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2014. március 6. 

 
 

2. KAMERARENDSZER BŐVÍTÉSÉNEK MEGBESZÉLÉSE 
 
Balázs Vince polgármester: 
A meglévő kamerarendszerünket a Megoldás Kft-t építette ki. A Patent Security a 
meglévő kamerarendszert nem tudná bővíteni, csak újat tudna kiépíteni, ezért tőlük 
árajánlatot nem is kértem. A Megoldás Kft-től beérkezett árajánlat szerint 694 267 Ft 
lenne a meglévő kamerarendszer bővítése, és a garázsba a riasztórendszer kiépítése. 
Ha elfogadjuk az ajánlatot, akkor március végén megcsinálnák a bővítést. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Megoldás Kft-t bízza meg a 
meglévő kamerarendszerének bővítésével. A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatot 
elfogadja, és felhatalmazza Balázs Vince Polgármester Urat, hogy a kivitelezéssel 
kapcsolatban keresse fel a Megoldás Kft-t. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a kamerarendszer 
bővítéséről. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.  
(III. 4.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Megoldás Kft-t bízza 
meg a meglévő kamerarendszerének bővítésével. A Képviselő-testület a 
beérkezett árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Balázs Vince Polgármester 
Urat, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban keresse fel a Megoldás Kft-t. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

A beérkezett árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
Korábban megvásároltuk az orvosi rendelőbe, illetve a ravatalozóhoz a járólapot és a 
ragasztót. Helyi vállalkozótól kérek árajánlatot, hogy mennyiért csinálná meg. Kérem 
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a Képviselőket, hogy döntsünk erről most, hogyha meg lesz az árajánlat ne kelljen 
újabb ülést összehívni. Véleményem szerint ekkora terület burkolása 100 000 Ft-nál 
nem lehet több. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Rendben, amennyiben 100 000 Ft alatti árat ad a helyi vállalkozó, csinálja ő a munkát. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Rendben. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Balázs Vince 
Polgármester Urat, hogy az orvosi rendelő és a ravatalozó járólapozására árajánlatot 
kérjen be, és 100 000 Ft összeghatárig elfogadja azt. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el az árajánlat 
bekéréséről. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.  
(III. 4.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Balázs 
Vince Polgármester Urat, hogy az orvosi rendelő és a ravatalozó 
járólapozására árajánlatot kérjen be, és 100 000 Ft összeghatárig elfogadja azt. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
A Rábacsécsényi Szennyvíztisztító Rendszer derogációs kötelezettséggel terhelt, azaz 
szükséges fejlesztési igény alá helyezett. A szennyvíztisztítás hatásfokának  
hosszútávon történő biztosítása, illetve a rendszer üzemeltetési lehetőségének 
fenntartása érdekében szükséges a rendszer fejlesztése, tisztító kapacitás bővítése. Az 
előkészítő munkát állami megbízással a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft. végzi. A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítására KEOP pályázat áll 
rendelkezésre. 
A Képviselő-testületnek határoznia kellene arról, hogy részt kíván-e venni ebben a 
pályázatban. 
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Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-
7.1.0/11 derogációs víziközmű projektek előkészítése című pályázati konstrukcióban 
részt kíván venni. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a pályázaton való 
részvételről. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.  
(III. 4.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
KEOP-7.1.0/11 derogációs víziközmű projektek előkészítése című pályázati 
konstrukcióban részt kíván venni. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
A polgármester zárt ülést rendel el. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
      Balázs Vince    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
      polgármester                       jegyző 


