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Balázs Vince polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, 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. 
 
A napirendi pontokat ismerik, a kiküldött meghívó szerint az alábbiak: 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 20-i ülés napirendi 
pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
2. Döntés az óvodai feladatellátás módjáról 
3. Egyéb időszerű kérdések 
 
 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a  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 16/2016.  
(V. 27.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 27-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
2. Döntés az óvodai feladatellátás módjáról 
3. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
1. A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Virághné Kiss Gabriella gazdálkodási előadó  
 
2./ Napirendi pont 
2. Döntés az óvodai feladatellátás módjáról 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
3./ Napirendi pont 
3. Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 
 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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 1. A 2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA 

 
Balázs Vince polgármester: 
Átadom a szót Jegyző asszonynak, kérem ismertesse a napirendi pontot. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. 
Minden év május 31-ig hatályba kell lépnie a zárszámadási rendeletnek. Ez 
tényadatokat tartalmaz, ezen változtatni nem tudunk. Mérges Község szűkös anyagi 
lehetőségekből gazdálkodott. A fő összegeket felolvasom. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A részletes magyarázatot a beszámolóhoz Virághné Kiss Gabriella állította össze, ezt 
megkaptátok előterjesztésként, áttanulmányozhattátok. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A törvényi előírásoknak mindenben megfeleltünk, a szükséges személyi kiadásokat 
biztosítottuk. 
Kérném a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen elfogadni a beszámolót az 
ismertetett főösszegekkel. 
Ha van kérdésük, Virághné Kiss Gabriella szívesen válaszol rá. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A gépjárműadó összegének emelkedése könyvelési probléma miatt történt ugye? Erről 
már egyszer beszéltünk. 
 
Virághné Kiss Gabriella gazdálkodási előadó: 
Igen, a bevételek rajta voltak egy függő számlán és a tavalyi évben lettek lekönyvelve. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A 1,5 millió Ft felújításra az mit takar? 
 
Virághné Kiss Gabriella gazdálkodási előadó: 
Az út felújítása áthúzódott a 2015-ös évre, ez ennek az összege. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. Miután részletesen átbeszéltük a bevételeket-kiadásokat, kérdezem 
a képviselő urakat, van-e még kérdés a zárszámadással kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs szavazást rendelek el a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló rendelet elfogadásáról. 
 
 

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

 
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2016.(V.28.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 

Mérges Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

15 464 E Ft Költségvetési bevétellel 
  

12 635 E Ft Költségvetési kiadással 
 

2 829 E Ft  maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon 
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el. 
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 
 Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
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(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni 
kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, 
elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon 
belül írásban értesítse. 
 
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2016.05.29-én lép hatályba. 
 
 
 

.......................................... ....................................... 
Balázs Vince 
polgármester 

Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-én 
megtartott ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2016. május 28. 
 

Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
       jegyző 

 
 2. DÖNTÉS AZ ÓVODAI FELADATELLÁTÁS MÓDJÁRÓL 

 
Balázs Vince polgármester: 
Átadom a szót Jegyző asszonynak, kérem tájékoztasson bennünket az óvodai 
feladatellátás módjainak lehetőségeiről. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. A Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2016 év végén 
felbomlik, erről az elmúlt ülésen beszéltünk. A további működést az anyatelepülés 
feladat-ellátási szerződések kötésével tudja biztosítani. Tét Város Önkormányzatának 
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megállapodást kell kötnie Mérges Község Önkormányzatával, hogy a további 
működés biztosított legyen. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közigazgatási területéhez 
tartozó lakosság óvodai feladatainak ellátására Tét Város Önkormányzatával kíván 
feladat-ellátási megállapodást kötni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megállapodás 
aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testület a 17/2016.(V.27.) számú 
határozata:  

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közigazgatási 
területéhez tartozó lakosság óvodai feladatainak ellátására Tét Város 
Önkormányzatával kíván feladat-ellátási megállapodást kötni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2016.05.31. 

 
3. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 

 
Balázs Vince polgármester: 
Az Őrház Kft. képviselője itt volt a héten, jövő héten jön még a Patent Security Kft 
árajánlatot adni. Említettem már, hogy nem vagyok elégedett a Megoldás Kft. 
munkájával és hozzáállásával. Többszöri hívásra jöttek csak ki, akkor sem tudtam 
velük beszélni, nem várták meg, míg ideérek. A fennálló hibákat nem javítják ki már 
hónapok óta, erre és a fejlesztésre 180 ezer Ft-os árajánlatot küldtek. Ezért vettem fel a 
kapcsolatot több céggel. Megvárom, milyen ajánlatokat kapunk és akkor felbontjuk a 
szerződést a Megoldás Kft-vel. 
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Kozma Csaba képviselő: 
A játszótéren és a falu központjában is elég rossz állapotban vannak a padok, meg kell 
javíttatnunk őket. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Megvannak a betonlábak, pallókat kell venni vagy csináltatni rá. Kérünk árajánlatot 
Gintli Gábor helyi vállalkozótól. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Jó lenne keményfából csináltatni és minél előbb. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Megkérem a vállalkozót, hogy június 1-ig adjon be árajánlatot. Falunapra szeretném, 
ha készen lennének a padok. 
Dóra Vilmos jövő héten hozza az üdvözlő táblákat, ő is foglalkozik térelemekkel is, 
kérek tőle is árajánlatot. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
A falu szélén a Magyar Közút dolgozói lenyírták a füvet, viszont a kanyarban lévő 
korlátnál kiálló csonkok vannak, el van borulva az egész. Ezt mikor fogják kijavítani? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Én fém korlátot kértem tőlük, de azt a választ kaptam, hogy erre sajnos nincs keret. 
Szóban már kértük, hogy történjék meg a helyreállítása, most már levelet fogunk írni. 
A buszforgalom megnövekedett, a kritikus időszakban pont ott találkoznak a buszok. 
Közlekedésbiztonsági szempontból fontos lenne az összetört, beborult korlát pótlása. 
A Mérges táblától a buszfordulóig az út állapota is kritikus. 
 
Virághné Kiss Gabriella gazdálkodási előadó: 
Lehet pályázni az idén is az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek 
támogatásra. Belterületi utak javítása is szerepel a célok között, viszont max. 1,5 millió 
Ft nyerhető. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Szeretnénk is pályázni, viszont az összeg nagysága miatt én inkább a kultúrház és a 
hivatal fűtésének korszerűsítésére adnám be és ha még belefér, a temetőben lévő utak 
kivitelezésére. 
 
Balázs Vince polgármester: 
A falunap időpontja július utolsó szombatja lenne, igyekeztem mindenkivel egyeztetni. 
A könyvtár tavaly adott 150 ezer Ft-ot egy évre, kulturális programok szervezésére. 
Idén már nagyon leszűkült a kör, hogy milyen előadókat hívhatunk ebből a keretből. 
Néptánc együttesek, felolvasók, gyermekorvos, pszichiáter előadása, fazekas, arcfestés 
szerepelnek a programok között. Lehet, hogy ezeket a programokat jobb lenne más 
alkalmakkor megszervezni, pl. idősek napján.  
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Zenészt mindenképpen kell fogadnunk, aki a hangosítást megoldja. A 
rábaszentmiklósi verbunkosok, a csikvándiak mulatságos előadása jöhet szóba, mint 
műsor, persze ezt mind az Önkormányzat finanszírozná. Légvár 25-30 ezer Ft-ba 
kerül, most van gyermek a faluban, ki tudnák használni. Gulyáslevest, 
vaddisznópörköltet és halászlét főznénk. Ebéd után lenne a műsor és utána a kugli 
verseny. Gázégőt kell még egyet vásárolnunk. 
 
Balázs Vince polgármester: 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 950 órakor bezárom. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince     Bereczkiné dr. Kovács Piroska  
  polgármester         jegyző 


