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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
6-A/2013. 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült:   Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. március 13-án 11 00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
 
Az ülés helye: Mérges Községháza (Mérges, Béke tér 14.) 
 
 
 
Jelen vannak:  
 
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

Balázs Vince polgármester  
Pintér Sándor alpolgármester 
 
 
Távol vannak:  
 
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

Pintér Henrietta képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt:   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Horváth Petra 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt.  
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 2 fő jelen van, 1 fő képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésen, az ülésünket megnyitom.  
 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás?  
 
 
 
Képviselő-testület a 2013. március 13-ai ülés napirendi pontjait egyhangúan elfogadja 

az alábbiak alapján: 
 

1. Mérges Község Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének megvitatása, 
megalkotása. 

2. Egyéb időszerű kérdések. 
 
 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Mérges Község Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének megvitatása, 
megalkotása. 
Előadó:  Balázs Vince polgármester 

 
 

2. Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó:  Balázs Vince polgármester 

 
 
Meghívó, hirdetmény jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

1. MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELEMI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVITATÁSA, MEGALKOTÁSA. 

 
 
Balázs Vince polgármester: 
Első napirendi pontunk Mérges Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
elfogadása. Képviselő-társaimmal írásban megkaptuk az előterjesztést és a 
rendelettervezetet.  
A költségvetési rendelet elfogadása előtt beszámolok a képviselő-testületnek a 
költségvetés elfogadása előtti hónapokban történt gazdálkodásról.  
Jegyző Asszony ismertetni fogja a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
hatásvizsgálatot.  
Felkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse a hatásvizsgálatot.  
 
 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszony ismerteti Mérges Község 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához szükséges 

hatásvizsgálatot. 
 
A hatásvizsgálat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
Balázs Vince polgármester:  
Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás a hatásvizsgálattal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazást rendelek el a hatásvizsgálat elfogadásáról. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (III. 13.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján Mérges Község 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletéhez készített hatásvizsgálatot. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
Határidő:  Azonnal 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester:  
Január és február hónapban csak a szükséges kifizetések történtek meg. Olyan 
dolgokra kell gondolni, hogy rendeztük a közüzemi számlákat, a szociális segélyeket 
kifizettük és a dolgozóknak a bért elutaltuk. A gazdasági ügyintézőnél, a képviselő 
társak megnézhetik a részletes kimutatást az eddig kifizetett számlákról, tételekről.  
Kérdés, hozzászólás?  
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.  
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (III. 13.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Vince 
polgármester által ismertetett tájékoztatást a költségvetés elfogadása előtt 
végzett gazdasági feladatokról elfogadja.  
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a 
helyi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
állapítja meg a Stabilitási törvény 45§(1) bekezdés a.) pontjának felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási tv.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
 
A Stabilitási tv. 45§ (1) bekezdésében hivatkozott jogszabály a 353/2011.(XII.30.) 
Korm. rendelet, melynek 2. sz. melléklete határozza meg a fizetési kötelezettség 
bemutatásának formátumát. 
A jogszabály előírása szerint a saját bevételek 50 %-ának fedeznie kell a fizetési 
kötelezettség összegét. Az Önkormányzatnak adóságot keletkeztető ügylete nincs. 
A jogszabályban előírtaknak megfelelően a melléklet szerint terjesztem elő Mérges 
Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a 2013-2016 években 
Mérges Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
fizetési kötelezettségéről szóló előterjesztés elfogadásáról.  
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.  
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (III. 13.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Mérges Község 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részét képező 2013-2016 években 
Mérges Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből 
származó fizetési kötelezettségeit bemutató költségvetési-táblázatot.  
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
 
A táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Balázs Vince polgármester:  
Felkérem Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 
költségvetési rendelettervezetet.  

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ismertetném Mérges Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését. Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi. 
A 2013. évi költségvetésben 10773 e Ft költségvetési bevétel és 13 204 e Ft 
költségvetési kiadás szerepel. A költségvetési egyenleg 2431 e Ft hiány, melyből 1060 
e Ft a működési, 1371 e Ft a felhalmozási hiány. 2013. évtől az önkormányzatok nem 
tervezhetnek működési hiányt a költségvetésükben, kivéve, ha a hiány finanszírozása 
az előző évi pénzmaradvány bevonásával oldják meg, mint ahogy ez Mérges község 
esetében is történt.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései 
alapján a 2013. évi elemi költségvetésben be kell mutatni az önkormányzat kötelező, 
önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét is. Ezeket az I.2, az I.3 és az I.4 
mellékletek tartalmazzák. Az államigazgatási feladatok között a szociális igazgatási 
feladatok kiadásait terveztük. 

 
Kérdés, hozzászólás a költségvetési rendeletünkkel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazást rendelek el a 2013-as évi költségvetési rendeletünk elfogadásáról.  
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester:  
További kérdés, hozzászólás a költségvetési rendelettel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazást rendelek el a rendelet elfogadásáról.  

 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő –testületének  
1/2013. (III. 14.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 
 
Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Balázs Vince polgármester:  
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzat Többcélú Társulása által fenntartott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelet tervezetének megalkotásához hozzá kell járulnia a Képviselő-
testületnek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (III. 13.) 
határozata: 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti Kistérség 
Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló Tét Város Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelet-tervezetének megalkotásához hozzájárul. 
A határozatot meg kell küldeni a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezetének. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:  
Azt szeretném kérdezni, hogy mikor lehetne Mérgesen képviselő-testületi üléseket 
tartani?   
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

 
Balázs Vince polgármester:  
Véleményem szerint a kedd délelőtt jó lenne, mert akkor jön a Jegyző Asszony 
mindenképpen, mert minden második héten ügyfélfogadást tart ebben az 
időintervallumban a településen.  
 
Köszönöm szépen, most már rendelkezünk költségvetéssel. Véleményem szerint nem 
lesz gond ezek után sem, mert eddig is szigorú, takarékos gazdálkodást folytattunk, ezt 
ezután is így tesszük.  
 
További kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljött mindenki a 
mai ülésünkre az ülést 1125 órakor bezárom.  
 
 
 

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


