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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, hangfelvétel 
készül. 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 27-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1.Rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
2.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
3.Előirányzatok módosítása az Önkormányzat 2014.évi költségvetésében 
4.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,kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.  
(II. 27.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 27-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1.Rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
2.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
3.Előirányzatok módosítása az Önkormányzat 2014.évi költségvetésében 
4.Egyéb időszerű kérdések  
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: azonnal 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
Rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
2./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
3./ Napirendi pont 
Előirányzatok módosítása az Önkormányzat 2014.évi költségvetésében 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
4./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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1. RENDELET ALKOTÁSA A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI 

SZABÁLYAIRÓL 
 
Balázs Vince polgármester: 
Tudjátok, hogy bizonyos feladatok átkerülnek a járási hivatalok hatáskörébe március 
elsejétől. Ez szükségessé teszi új rendelet megalkotását a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól, hiszen a változásokat le kell követnünk. Megkérem jegyző asszonyt 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Ismertetem az előterjesztést. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Szeretném megköszönni Magyarné Domonkos Máriának a rendelet alkotásában 
nyújtott segítségét. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló rendelet elfogadásáról. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II.28.) rendelete 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §ában, 48. § 
(4) bekezdésében, 60.§ (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 115.§.(1) (3) és 132.§ (4) 
bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
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1. A rendelet célja 
 

1. § A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján a szabályozza a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó szociális célt szolgáló 
támogatásokat. 

 
2. A rendelet hatálya 

 

      2. § A rendelet személyi hatálya  

a) Mérges községben bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 
személyre, 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: 
Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében szereplő,  

c) a Szt. 6 §- ában szereplő, 
d) a Szt. 7. § (1) bekezdésében szereplő személyekre terjed ki. 

 

                                                        3. Eljárási rendelkezések 
 
3. § (1)Az ellátás iránti kérelmet a Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Téti Közös 
Önkormányzati Hivatal Rábacsécsényi Állandó Kirendeltségén (továbbiakban: Kirendeltség) 
- 9136 Rábacsécsény, Deák tér 6. - lehet előterjeszteni. A rendkívüli települési támogatás 
kérelemre és hivatalból – különösen az Szt. 48. § (5) bekezdésében meghatározottak 
kezdeményezésére – is megállapítható.  
 
 
(2) A rendelet 12.§ (4) - (5) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások 
biztosítása, társulás keretében fenntartott intézmény útján történik. Az igénybevétele iránti 
kérelmet a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének (továbbiakban: Társulás Intézménye) vezetőjéhez,- 9100 Tét, Fő u 94. - 
írásban, a szolgáltatást nyújtó intézmény Rábacsécsényi területi irodájában - 9136 
Rábacsécsény, Deák tér 6.,- ügyfélfogadási időben, szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. 
 
(3) A települési támogatás iránti kérelmeket e rendelet 2-7. mellékletein kell benyújtani. 
 
4. § (1) A települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: 

a) a támogatást igénylő személynek a Szt. tv. 18. § a)-c) pontjában szereplő adatait, 
b) az igényelt települési támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, 

nyilatkozatokat, 
c) a jövedelemtől függő települési támogatások esetében a jövedelem típusának 

megfelelő igazolást vagy annak hiteles másolatát, illetve a jövedelemről tett 
nyilatkozatot, 

d) továbbá mindazon adatokat, dokumentumokat, melyeket e rendelet előír. 
(2) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Kirendeltség 
megkeresheti: 
      a) az illetékességgel rendelkező adóhatóságot 
      b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 
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      c) az igazolást kiállító szervet, munkáltatót,  
      d) elrendelheti környezettanulmány készítését 
 (3) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat felszólítás ellenére 
nem bocsátja meghatározott időpontig rendelkezésre, kérelmét el kell utasítani. 

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megszüntetése és visszafizetése tekintetében a 
Képviselő-testület az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jár el. A kérelmező anyagi és vagyoni 
helyzetét vizsgálva a jogosulatlanul felvett ellátás elengedéséről vagy vissza fizetésének 
feltételeiről, a Képviselő-testület egyedi elbírálás alapján dönt. 

 

5. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, továbbá a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

 
4. Hatásköri szabályok 

 
6. § Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt: 
 a) temetési támogatásról, 
 b) születési támogatásról  
            c) köztemetésről  
            d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemről 
 

 
II. Fejezet 

 
Települési támogatás formái 

 
1. Pénzbeli ellátások 

 
 
7.  § (1) Települési támogatás 
         a) temetési támogatás 
         b) születési támogatás 
         
        (2) Rendkívüli települési támogatás 

 
Temetési támogatás 

 
 
8. § (1) A polgármester temetési támogatást nyújt annak, aki a településen állandó lakóhellyel 
rendelkező, meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. 
(2) A temetési támogatás összege: 30.000,--Ft 
(3) A kérelmezőnek a kérelem nyomtatványon kívül csatolni kell a temetés költségeiről 
kiállított eredeti számlát, a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a halálesete nem 
Mérgesen került anyakönyvezésre. 
(4) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet koporsós temetés esetén a halálesettől 



8 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i ülésének jegyzőkönyve. 

számított 30 napon belül, hamvasztásos temetés esetén 60 napon belül lehet benyújtani. 
(5) A Kirendeltség a temetés költségét igazoló számlára a temetési támogatás összegét, a 
határozat számát, a kifizetés időpontját rávezeti, és a határozattal együtt kérelmezőnek 
megküldi. 

 
Születési támogatás 

 
 
9.§ (1) A polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri születési támogatást nyújt 
minden olyan gyermek után, aki születése napjától kezdődően Mérges községben állandó 
lakcímmel rendelkezik, valamint legalább egyik szülője/törvényes képviselője Mérges 
községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
(2) A jogosultság megállapítása iránti eljárás indulhat kérelemre, és hivatalból is. 
(3) A támogatásra mérgesi lakóhellyel rendelkező, a gyermeket saját háztartásában nevelő, 
egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult. 
(4) Az igényjogosultság megállapításához a szülő/törvényes képviselő köteles az alább 
felsorolt valamennyi okmányt, igazolást eredetben bemutatni és azok másolatát csatolni: 

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
b) a gyermek lakcímigazolványát, 
c) a községben bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő/törvényes képviselő 

személyi igazolványát és lakcímigazolványát. 
(5) A születési támogatás összege: 30.000,-Ft. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

 
10. § (1) A képviselő-testület rendkívüli települési támogatás állapít meg a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. 
(2) A létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzet különösen: 
 a) tartós kórházi ápolás vagy betegség, ha a beteg személy családfenntartó vagy 
kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó szülő/gyám 
 b) családban történt haláleset, ha az elhunyt személy családfenntartó vagy kiskorú 
gyermek eltartásáról gondoskodó szülő/gyám 
 c) elemi kár, 
 d)  nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
   törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint 
   folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik 
(3) A rendkívüli támogatásról a képviselő-testület egyedi elbírálás alapján dönt. 
(4) A képviselő-testület, kérelemre rendkívüli támogatást kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújthat, annak az igénylőnek, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik, vagy részére 3 
hónapon belül igazoltan rendszeres havi jövedelem folyósítása várható, és az összes 
körülmény mérlegelése alapján a kölcsön visszafizetése előreláthatóan biztosított. 
(5) A kölcsön legfeljebb 12 havi időtartamra adható. Igénybevételi és visszafizetési 
feltételei külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. 
 

2. Természetben nyújtott ellátások 
 

Köztemetés 
 
11. § (1) A köztemetés elrendelésekor az Szt. 48.§-ában foglaltak szerint kell eljárni. 
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(2) A köztemetésről lakossági bejelentés vagy hivatalból történő jelzés alapján kell intézkedni. 
(3) A köztemetést az elhalt személy hozzátartozója, vagy az eltemetésre köteles személy is 
kezdeményezheti. 
(4) A temetésre kötelesek sorrendjét a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 20.§ (1) bekezdése határozza meg. 
(5) Ha ismert az eltemetésre köteles személy, de ez irányú kötelezettségét nem teljesíti, a 
polgármester felszólítja kötelességének 15 napon belüli teljesítésre. Ha az eltemetésre köteles 
ennek nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni. 
(6) Az eltemetésre köteles személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.  
(7) A köztemetés a legolcsóbb temetés és gyászszertartás igénybevételével történik. 
(8) A köztemetés költségének megtérítésére, részletfizetés engedélyezhető, ha az 
eltemetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
(9) Nem kell megtéríteni a köztemetés költségét, ha az eltemetésre köteles személy 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100%-át, és az elhunyt személy tulajdonában nem volt hagyaték tárgyát 
képező sem ingó, sem ingatlan vagyon. 
(10) A (8)- (9) bekezdésben rögzített esetekben az eljárás az eltemetésre köteles személy 
kérelemére indul. A kérelemhez köteles csatolni a jövedelem nyilatkozatot, valamint az ezt 
alátámasztó igazolásokat. 
 
 

III. Fejezet 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 
12. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
            a) falugondnoki szolgáltatás 
 b) étkeztetés, 

c) családsegítés, 
 d) házi segítségnyújtás, 
 e) támogató szolgáltatás, 
 f) nappali ellátás. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatások közül a) pontban szereplő falugondnoki 
szolgáltatást a képviselő-testület 13.§-ban foglaltak szerint biztosítja. 

(3) A (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatások közül b) pontban szereplő étkeztetést a 
képviselő-testület a 14. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti családsegítést, d) pontja szerinti házi segítségnyújtást, 
e) pontja szerinti támogató szolgáltatást, a Társulás Intézménye útján, Rábacsécsény 
közigazgatási területén biztosítja. 

(5) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti nappali ellátást a Társulás Intézményének - Tét, Fő u. 
37. szám alatti - nappali ellátás telephelyén biztosítja. 

(6) A Társulás Intézménye útján a (4) –(5) bekezdésben szereplő személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról – a társulási 
megállapodás, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) és a 6. § (2) 
b) pontja szerint- Társulás székhely Önkormányzatának külön rendelete szabályozza. 



10 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

Falugondnoki szolgáltatás 
 

13. §. (1) A Képviselő-testület az Szt. 60.§.ában foglaltak szerint falugondnoki szolgáltatást 
biztosít. 

(2) A falugondnoki szolgáltatást az önkormányzat a lakosság intézményhiányából eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás, továbbá az egyéni, 
közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése érdekében biztosítja. 

(3) A falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

 

 
Étkeztetés 

 
14. § (1)  A Képviselő-testület az Szt. 62.§.ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít, a 
rábacsécsényi Gábriel Vendéglő (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.) konyhájáról, vásárolt 
élelmezéssel. 
(2) Étkeztetésre jogosult az a személy, 
 a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá 
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
 b) az, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott,  és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságának fennállását hitelt 
érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi 
szakvéleménnyel, stb. 
 c) aki az Szt. 6. §  alapján hajléktalannak minősül. 
(3) Az ellátás módja, az étel házhoz szállítása. 
(4) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult 
köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a 
jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. 
(5) Az intézményi és személyi térítési díj összegét ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 

15. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése 
után indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi, a szociális igazgatásról és az 
egyes szociális ellátási formák szabályairól 8/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet, a 
szociális étkeztetés igénybevételéről és a térítési díjának megállapításáról szóló 6/2013. (    
X.16) önkormányzati rendelet, a falugondoki szolgálatról szóló 10/2004.(X.29.) és az ezt 
módosító 9/2009 (IX.15.) önkormányzati rendelet. 
 
 
                  Balázs Vince                                     Bereczkiné dr. Kovács Piroska 

              polgármester                                                             jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján 
tartott testületi ülésén fogadta el.  
 
Kihirdetve: A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel 2015. február 28. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                                                           Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
                 jegyző 
 
 

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A szociális rendelet módosításával összhangban szükség van az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására is. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló rendelet elfogadásáról. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II.28.) rendelete 
Mérges Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  8/2014. (XI.25.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjába meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján következőket rendeli el : 
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1. § Mérges Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  8/2014. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet( továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe a következő lép: 

(1) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik. Az 
önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei (bizottságok, 
polgármester, jegyző) látják el. 

(2)  A Képviselő-testület által szerveire átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

(3)  A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat. 
(4)  A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. 

2.§  A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

             Balázs Vince                                   Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
             polgármester                                                              jegyző 

Kihirdetési záradék: 

 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján 
tartott testületi ülésén fogadta el. A rendelet az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2015.02.28. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                                             Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
    jegyző 
 

3. ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN 

 
Balázs Vince polgármester: 
Megkapták a tisztelt képviselők az előterjesztést az előirányzatok módosításáról. 
Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ismertetem az előterjesztést. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a rendelet elfogadásáról. 
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                                       Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015.( II.28. ) rendelete 
Mérges Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 1/2014.(II.10.) rendelet módosításáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a 
pénzügyi bizottság  véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1.§ 
 
A R. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetését 
 

                          
                             
                           12 825 eFt költségvetési bevétellel     és 
                             
                             14 283 eFt költségvetési kiadással 
                                    1 458 e Ft költségvetési hiánnyal 

                                       ebből működési célú 1 189 e Ft 
             ebből felhalmozási célú forráshiány       269 e Ft 

állapítja meg. 
 

 
2.§ 

 
A Rendelet az mellékletei az alábbiak 1.1.,2.1; 2.2; 3; 4; 5;  

 
 

3.§ 
 
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
Balázs Vince       Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
polgármester            jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27-i testületi ülésen 
fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2015. február 28.                             
 
 
 

Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
jegyző 
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4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
A 2015. február 23-i társulási tanácsülésen előterjesztették számunkra a Gyermekjóléti 
és Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak módosításáról szóló rendeletet. A 
rendeletet Tét Város Önkormányzatának képviselő-testülete mint rendeletalkotásra 
kijelölt önkormányzat abban az esetben tudja megalkotni, ha a feladathoz csatlakozó 
valamennyi önkormányzat képviselő-testülete az intézményi térítési díjak összegét 
jóváhagyja. 
 
 Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Téti Kistérség 
Sokoróaljai Önkormányzatainak fenntartásában működő Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény térítési díjainak mértékét a melléklet szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a javaslat 
elfogadásáról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.  
(II. 27.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Téti 
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak fenntartásában működő 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény térítési díjainak mértékét a melléklet 
szerint. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Az EH-szer céggel aláírtuk a közvilágítás karbantartási szerződését. Be kellene 
jelenteni újra a hibákat, a szerződés alapján már ki kell jönniük javítani.  
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A kamera rendszert megjavították, de nem igazán vagyunk velük megelégedve, 
sokadszori jelzés után jöttek ki javítani és kiszámlázták a kiszállási díjat. Ha 
megvesszük a másik rendszert, másik szakemberrel fogom csináltatni, 
Rábaszentmihályon is lakik egy szakember, vele már beszéltem. 
Két oszlopra lesz szükségünk a kamerák kihelyezéséhez, ezt megoldjuk a már 
megbeszélt módon, társadalmi munkában. 
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Balázs Vince polgármester: 
A szociális támogatások járási hivatalhoz való átkerülésével megkérdeztek, hogy 
szükség van-e a járási ügysegéd ügyfélfogadására Mérgesben. Azt a választ adtam, 
hogy egyenlőre nem igényeljük az ügyfélfogadást, át tudjuk vinni a lakosokat a 
Rábacsécsényi Hivatalba a falubusszal. 
 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 10 00 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


