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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. április 14-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Gyermekvédelmi rendelet módosítása 
2. Rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
3. Az Önkormányzat Gazdasági Programjának ismertetése és elfogadása 
4. 2014. évi belső ellenőrzés elfogadása 
5. 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 16/2015.  
(IV. 14.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 14-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1.Gyermekvédelmi rendelet módosítása 
2. Rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
3. Az Önkormányzat Gazdasági Programjának ismertetése és elfogadása 
4. 2014. évi belső ellenőrzés elfogadása 
5. Egyéb időszerű kérdések  
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
Gyermekvédelmi rendelet módosítása 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
2./ Napirendi pont 
Rendelet alkotása az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
Előadó: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
3./ Napirendi pont 
Az Önkormányzat Gazdasági Programjának ismertetése és elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
4./ Napirendi pont 
2014. évi belső ellenőrzés elfogadása  
Előadó: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
5./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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1. GYERMEKVÉDELMI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Balázs Vince polgármester: 
Átadom a szót jegyző asszonynak, ismertesse az első napirendi pontot. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a megjelenteket. 
A 2004-es, 2005-ben és 2006-ban módosított alaprendelet kerül most hatályon kívül 
helyezésre, a hatásköri változások miatt új rendelet kerül megalkotásra. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a gyermekvédelmi rendelet módosításáról. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 
 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rögzített, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Mérges 
Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez; illetve gondoskodik a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás 
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pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi 
beilleszkedéséről. 
 

A rendelet hatálya 
2.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Mérges község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 
 
 

II. FEJEZET 
 

A gyermekek védelmének rendszere 
3.§ 

 
(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
(2) A gyermekek védelmét az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal 
biztosítja. 
 
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
 a) gyermekjóléti szolgáltatás 
  

 
III. FEJEZET 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
A gyermekjóléti alapellátások 

4.§ 
 
Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 
biztosítja: 
 a) gyermekjóléti szolgáltatás 
 aa) gyermekjóléti szolgálat 
  

 
5.§ 

 
(1) Az önkormányzat a Gyvt. 39.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást 
Társulásban a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye (továbbiakban: Társulás Intézménye) Tét, Fő u. 94. útján látja el. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet, a Társulás Intézménye 
vezetőjéhez,- 9100 Tét, Fő u 94. - írásban, a szolgáltatást nyújtó intézmény Rábacsécsényi 
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területi irodájában - 9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.- ügyfélfogadási időben, szóban vagy 
írásban lehet előterjeszteni. 
 
(3) A Társulás Intézménye útján a gyermekjóléti alapellátások igénybevételét valamint a 
fizetendő térítési díjakat – 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. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
8.§ 

 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekre is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által biztosított 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004.(IX.27.) rendelet, valamint az ezt módosító 9/2005. 
(X.31.) önkormányzati rendelet és a 6/2006.(VI.29.) rendelet. 
 
 
 
 
 
 
 
       Balázs Vince Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
       polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2015. április 14-i ülésén 
fogadta el. 
 
 
 
Kihirdetve: 2015.április 15.  
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                        Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
  jegyző 
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2. RENDELET ALKOTÁSA AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 
NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL 

 
 
Balázs Vince polgármester: 
Átadom a szót jegyző asszonynak, ismertesse a rendelet tervezetet. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen.  
Az országos előirányzat csak abban az esetben engedélyezi a nyílttéri égetést, 
amennyiben az Önkormányzat rendelkezik erről rendeletben. A feltételekről már 
beszéltünk a képviselő urakkal, hétköznapokon és hétvégén 10-17 óra között 
engedélyeznénk a nyílttéri égetést, vasárnap és ünnepnapokon továbbra is tilos lenne 
az égetés. Természetesen országos tűzgyújtási tilalom esetén sem szabad tüzet 
gyújtani. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a rendelet elfogadásáról. 
 
 

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

Mérges Község Önkormányzat 7/2015.(IV.15) sz. rendelete 
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről. 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésében és a 
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (4) bek. b./ pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól a következő 
rendeletet alkotja:  
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
A rendelet hatálya Mérges község közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed. 
A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.  
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2.§. 

Értelmező rendelkezések 
 
A rendelet alkalmazása szempontjából:  
 
a./ avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem  
kerüli növényi maradvány (falomb, nyesedék, egyéb növényi maradvány) (továbbiakban: 
kerti hulladék).  
b./ hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása  
c./ tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.  
 

3.§. 
A kerti hulladék tárolásának szabályai 

 
(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban 
hasznosítani szükséges.  
(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy 
a szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtésére 
tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendő.  
A hulladék gyűjtő edénybe elhelyezhető hulladék mennyiségére és minőségére vonatkozóan a 
mindenkor érvényes köztisztasági önkormányzati rendelet előírása az irányadó.  
(3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a 
tulajdonos ill. a használó köteles gondoskodni.  
 

4.§. 
A hulladék égetésének szabályai 

 
(1)1 A kerti hulladék égetése a háztartási hulladékgyűjtésbe és szállításba be nem vont 
területeken ezen rendeletben szabályozott módon lehetséges.  
(2) A szervezett háztartási hulladék gyűjtésébe és szállításába bevont helyeken a kerti 
hulladékok égetése tűzgyújtási tilalmi időszakot kivéve, hétköznap 10.00 órától 17.00 óráig, 
szombaton 10.00 órától 17.00 óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés 
szigorúan tilos.  
(3) A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Az égetést 
olyan nagykorú személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély 
esetében tudjon cselekedni.  
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni  
(4) A kerti hulladék égetését végző személynek ügyelni kell arra, hogy az égetésből 
visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel, 
földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.  
(5) A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy az a környezetére káros hatással ne 
járjon, tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, 
bőz, pernye, hőterhelés) felerősíti időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell 
fejezni.  
(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést 
végzi túlzott füst-illetve korom képződés esetén köteles a tüzet eloltani és a 
levegőszennyezést megszüntetni.  
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(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot. (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.)  
(8) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén -a létesítmény 
tengelyétől számított 100 méteren belül -bármely növényzet égetése tilos. (21/2001. (II. 14.) 
Korm. rendelet 11.§. (3) bek.)   

5.§. 
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz-és robbanásveszélyt ne jelenthessen.  
(2) Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén -
vagy ha arra már szükség nincs -a tüzet azonnal el kell oltani.  
(3) A tüzelés helyszínén olyan eszközöket ill. felszerelést kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  
(4) Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni ahol tüzet 
vagy robbanást okozhat.  

6.§. 
Egyéb rendelkezések 

 
(1) Tilos háztartási tüzelőberendezésben egészségre káros anyagot kibocsátó PVC, gumi és 
egyéb veszélyes hulladékot.  
(2) Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai vagy tartós szárazság miatt 
elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.  
(3) Nyílt téri tűzoltási gyakorlat külön jogszabályban foglaltak alapján végezhető.  
 

8.§. 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
Balázs Vince      Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
polgármester               jegyző 
 
Kihirdetési záradék : 
E rendeletet Mérges község Képviselő-testülete 2015. április 14-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2015.április 15. 
  
 
 
 
 
 Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
 jegyző 
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 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK 

ISMERTETÉSE ÉS ELFOGADÁSA 
 

 
Balázs Vince polgármester: 
A gazdasági programot meg kell alkotni és el kell fogadni a testületnek az alakuló 
ülést követő 6 hónapon belül. Ismertetem a programot az előterjesztés szerint. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A programon lehet változtatni még, természetesen a lehetőségek függvényében fogunk 
is. Szeretnénk költséghatékony működést folytatni továbbra is, igyekszünk a pályázati 
lehetőségeket kihasználni. 
Szerintem nagyon jó döntést hoztunk azzal, hogy Téthez csatlakoztunk, hiszen a 
gesztor település jól viszonyul a kis településekhez. Csak hasznunkra vált a közös 
hivatal létrehozása. 
 
Kozma Csaba képviselő: 
A Rába parton is kialakíthatnánk egy pihenőhelyet, akár horgászok, kirándulók 
részére. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Ez jó ötlet, társadalmi munkában is megvalósítható. 
 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2014-
2020 időszakra szóló Gazdasági Programját az előterjesztés szerint. A Gazdasági 
Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a javaslat 
elfogadásáról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.  
(IV. 14.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Önkormányzat 2014-2020 időszakra szóló Gazdasági Programját az 
előterjesztés szerint. A Gazdasági Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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4. 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS ELFOGADÁSA   
 

Balázs Vince polgármester: 
Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 2014. évi belső ellenőrzés eredményét. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen.  
A belső ellenőrzés feladatát a Téti Kistérség SÖTT útján látjuk el. Az ellenőrzést 
végző személyek elküldték az eredményt, amely sajnos nem túl jó minősítést kapott. 
Az átfordító mérleget ellenőrizték és azt tárták fel, hogy nem megfelelően készültek el 
a leltárak 2013 év végén.  
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Mindenképpen írásbeli felelősségre vonás lesz a következménye ennek az 
eredménynek. Addig nem is írom alá, amíg ki nem adom írásban a további teendőket a 
javítás érdekében. A kolléganő addig nem mehet el közös megegyezéssel, amíg helyre 
nem hozza a hibáit. 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bereczkiné dr. Kovács 
Piroska jegyzőt, hogy nyomozza ki, hogy a 2014-es belső ellenőrzés jelentés alapján 
pontosan melyik terület a kritikus és tegye meg a szükséges intézkedéseket a hibák 
kijavítására. 
 
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 18/2015.  
(IV. 14.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bereczkiné dr. 
Kovács Piroska jegyzőt, hogy nyomozza ki, hogy a 2014-es belső ellenőrzés 
jelentés alapján pontosan melyik terület a kritikus és tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a hibák kijavítására. 
Felelős: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
Határidő: 2015.05.15. 
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4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
2015. január 28-án a Gyógyítóház ülésén előterjesztettek egy anyagot a Téti Kistérségi 
Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. járóbeteg-szakellátás kapacitás 
átcsoportosítási kérelméről. Ehhez a mi településünknek is hozzá kell járulni, mivel 
tulajdonosok vagyunk. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően egyetért 
azzal, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. járóbeteg-
szakellátás kapacitás átcsoportosítás iránti kérelmet nyújtson be, a rendelkezésre álló 
10 óra neurológia szakrendelésből 4 óra reumatológia szakrendelésre való 
átcsoportosításra, valamint a 20 óra orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosi 
órakeretből 6 óra fizioterápia-gyógytorna órakeretre történő átcsoportosításra. 
 
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 19/2015.  
(IV. 14.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően egyetért azzal, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú 
Nonprofit Kft. járóbeteg-szakellátás kapacitás átcsoportosítás iránti kérelmet 
nyújtson be, a rendelkezésre álló 10 óra neurológia szakrendelésből 4 óra 
reumatológia szakrendelésre való átcsoportosításra, valamint a 20 óra orvosi 
laboratóriumi diagnosztika szakorvosi órakeretből 6 óra fizioterápia-
gyógytorna órakeretre történő átcsoportosításra. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

Balázs Vince polgármester: 
A taggyűlés úgy döntött, hogy amennyiben az EMMI-től visszaérkezik a levél, 
melyben az áll, hogy átcsoportosításra kerülhetnek a szakorvosi óraszámok és a nem 
szakorvosi óraszámok, akkor felhatalmazza a Taggyűlés Dr. Nagy Lehel Csaba 
Igazgató Urat a szükséges dokumentumok benyújtására. Ez egy feltételes határozat, 
csak abban az esetben lép életbe, amennyiben a megfelelő válasz megérkezik az 
EMMI-től. 
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Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően egyetért 
azzal, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. járóbeteg-
szakellátás kapacitás átcsoportosítás iránti kérelmet nyújtson be, a rendelkezésre álló 
orvosi laboratóriumi diagnosztika jelenlegi óraszámából 4 óra ultrahang 
szakrendelésre való átcsoportosításra. 
 
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 20/2015.  
(IV. 14.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően egyetért azzal, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú 
Nonprofit Kft. járóbeteg-szakellátás kapacitás átcsoportosítás iránti kérelmet 
nyújtson be, a rendelkezésre álló orvosi laboratóriumi diagnosztika jelenlegi 
óraszámából 4 óra ultrahang szakrendelésre való átcsoportosításra. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A szúnyogirtás hamarosan megint aktuális kérdés lesz, ahogy a hőmérséklet 
emelkedik. Szeretnék vásárolni egy gépet, ami ködösítő eljárással oldja meg a 
feladatot, tavaly kb. 200ezer Ft volt az ára.  
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A magtárak fertőtlenítésére is ilyen elven működő gépet használnak, érdeklődni fogok 
én is a beszerzés lehetőségeiről és feltételeiről. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Az utcatáblák beszerzéséhez katalógusokat kellene kérnünk, fém táblákra és tartókra 
gondoltam, az tovább megmarad jó állapotban. Az üdvözlőtábla is elkorhadt a falu 
bejáratánál, de azt fából szeretnék csináltatni. A buszfordulóba szeretnék egynyári 
virágokat ültetni. 
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Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Az erdésszel beszéltem, elkészíti az üzemtervet, de már csak ősszel tudunk majd 
kitermelni a területről fát, mivel Natura 2000 minősítésű. Ennek a kitermelt fának az 
árából szeretnék majd megfelelő ingatlant vásárolni a tájház kialakításához. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A héten kitisztíttatom a kanyart, kivágatom a bokrokat, hogy a közlekedők számára 
belátható legyen a terület. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
 A rendőrség keresett meg bennünket levélben, hogy a körzeti megbízottat 
jutalmazhatjuk, amennyiben meg vagyunk elégedve a munkájával. Úgy gondolom, 
elég rövid időt töltött még csak el nálunk, így később térjünk vissza erre  a kérdésre. 
Az Önkormányzat gazdasági helyzete most nem teszi lehetővé a jutalmazást. 
Természetesen a rendőr urat szívesen látjuk rendezvényeinken vagy akár a képviselő- 
testületi ülésen is. 
 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 10 15 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


