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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt, 
Gazdasági Vezetőnket a mai ülésen. 
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. április 30-i ülés napirendi pontjait egyhangúan elfogadja az 

alábbiak alapján: 
 

1. Mérges Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. 
(II.24.) rendelet módosítása 

2. Mérges Község Önkormányzat 2012. évi beszámolója és rendelettel történő 
elfogadása 

3. 2014. évi önkormányzati koncepció elfogadása 
4. Egyéb időszerű kérdések 

 
 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Mérges Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.) 
rendelet módosítása 
Előadó:  Balázs Vince polgármester 

   Kelemen Ilona gazdasági előadó 
 

2. Mérges Község Önkormányzat 2012. évi beszámolója és rendelettel történő 
elfogadása 
Előadó:  Balázs Vince polgármester 

   Kelemen Ilona gazdasági előadó 
 

3. 2014. évi önkormányzati koncepció elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

4. Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

 
Meghívó, hirdetmény jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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1. MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
SZÓLÓ 3/2012. (II.24.) RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Balázs Vince polgármester: 
Első napirendi pontunk Mérges Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítása. Képviselő-társaimmal írásban megkaptuk az előterjesztést és 
a rendelettervezetet, felkérem a Gazdasági Vezetőnket, hogy ismertesse a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és a költségvetési 
táblázatokat.  
 
Kelemen Ilona gazdasági előadó: 
A 2012. évben voltak rendkívüli bevételek, amik a 2012. évi költségvetést módosítják. 
A bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul: 15 036 e Ft bevétellel és 14 627 
e Ft kiadással, 409 e Ft költségvetési többlettel, ebből működési célú többlet 409 e Ft. 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásaként 
nyertük 1 000 e Ft-ot. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:  
Minden évben a zárszámadás elfogadása előtt módosítani kell az előző évi 
költségvetési rendeletet. 
 
Balázs Vince polgármester:  
Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás a 2012. évi költségvetés módosításával 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a 2012. évi költségvetés 
módosításának elfogadásáról. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő – testületének  
2/2013. (V.1.) rendelete Mérges Község Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) rendelet módosításáról 

 
 
Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2. MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS 
RENDELETTEL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA 

 
Kelemen Ilona gazdasági előadó: 
Mérges Község Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
Az önkormányzati feladat- és hatásköri rendszerben változás nem történt 2012-ben. 
A gazdálkodás pénzügyi szabályzó rendszerében nem történt alapvető változás a 
korábbi évekhez képest.  
A törvényi előírások szerinti kötelező feladatokat csökkenő támogatás mellett látta el 
az önkormányzat, melynek következtében tovább csökkent a költségvetés bevételi 
oldalán rendelkezésre álló fedezet, így a tényleges hiány nagysága növekedett.  
Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a Mérges Község Önkormányzata 
Képviselő Testületének 1/2012 (III. 06.) rendelete szabályozza. Módosítására egy 
alkalommal került sor.  
2012. évben a költségvetési rendeletünkben foglaltaknak megfelelően takarékosan 
gazdálkodtunk. Az önkormányzati vagyon gyarapítása és állagmegóvása érdekében a 
lehetőségek függvényében pályáztunk, a pályázatokhoz a szükséges saját erő 
biztosításáról a közgyűlés minden esetben döntött.  
Falumegújításra és fejlesztésre 2011. 04.28-án nyertünk pályázatot, melyet a Mérgesi 
kultúrotthon és ravatalozó felújítására fordítottunk. A pályázaton elnyert összeg 3 435 
e Ft volt, az önrész 859 e Ft volt. A pályázat esetében a megvalósítás 
utófinanszírozással történik. 
Az önkormányzati épületek felújítása 2011 évben befejeződött, de az elszámolása 
áthúzódott 2012 évre. 
2012. évben az önkormányzat 7 743 E Ft központi támogatásban részesült az  
alábbiak szerint:  
- lakosságszámhoz kötött       3.800 E Ft 
- feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás  2.195 E Ft  
- egyes szociális feladatok       666 E Ft 
- egyéb támogatások       59 E Ft 
- központosított előirányzatok      23 E Ft 
- ÖNHIKI támogatás       1 000 E Ft 
 
Az önkormányzat sajátos működési bevétele 3.550 E Ft teljesült az alábbiak szerint: 
- helyi adó         21 E Ft 
- pótlék, birság        2 E Ft 
- átengedett adók        1 402 E Ft 
- egyéb sajátos bevétel       400 E Ft 
- talajterhelési díj        18 E Ft 
- jövedelemkülönbség mérséklés     1 707 E FT 
Intézményi működési bevételek      129 E Ft 
 
Az intézmény működtetését a jelenlegi gazdasági körülmények és az elmúlt években 
csökkenő normatívák rendkívül megnehezítik, az intézmények csak a jogszabályok 
által előírt minimális szakmai és személyi feltételeknek tudtak megfelelni.  
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Az önkormányzat gazdálkodása a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint 
történt. A pénzügyi helyzetet - az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását - 
semmilyen tényező nem indokolta. Vannak olyan 2012. évben vállalt kötelezettségek, 
amelyeknek a teljesítése áthúzódik 2013. évre, illetve vannak olyan kiadások, amelyek 
a takarékos és körültekintő gazdálkodás miatt nem teljesültek.  
Az intézményi pénzmaradvány 2012. évben 2419,- E Ft amely, működési jellegű 
maradvány. 
Mérges Község Önkormányzat értékpapírral és kötvényállománnyal nem rendelkezik. 
A 2012. évben folyószámlahitel felvételére kényszerült. Az önkormányzat azért 
döntött a folyószámlahitel felvétele mellett, mert az olcsóbb, mint a működési célú 
hitel, ugyanis nagyságrendje naponta változik és így csak a naponta fennálló 
hitelállomány után kell kamatot fizetni.  
Mérges Község Önkormányzat Pannon-Víz Zrt-nél, a Téti Gyógyítóházban, a 
Rábacsécsényi Általános Iskola tornatermében és a Rábaszentmihályi szolgálati 
lakásban rendelkezik részesedéssel. 
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során továbbra is az egyik legfontosabb cél 
az volt, hogy a működési célú bevételek csak működési célú kiadások fedezetére 
szolgálhassanak. Ezen egyensúly biztosítására törekedett az önkormányzat. 
 
Balázs Vince polgármester:  
Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás a 2012. évi zárszámadással kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a 2012. évi zárszámadás elfogadásáról. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő – testületének  
3/2013. (V.1.) rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
 
Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Balázs Vince polgármester:  
Megkaptam a Körjegyzőség 2013. január, február havi költségvetését. A rendszeres és 
nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 1 354 056 Ft, módosított 
előirányzata 2 209 818 Ft, teljesítés 2 208 779 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok 
eredeti előirányzata 324 277 Ft, módosított előirányzata 465 486 Ft, teljesítés 465 486 
Ft. Összes dologi kiadás eredeti előirányzata 235 966 Ft, módosított előirányzata 
184 722 Ft, teljesítés 184 722 Ft. Összes kiadás eredeti előirányzata 1 914 299 Ft, 
módosított előirányzata 2 860 026 Ft, teljesítés 2 858 987 Ft.  
A bevételi előirányzatnál az intézményfinanszírozás előirányzatát 449 078 Ft-tal, a 
kamatbevételeket 26 Ft-tal, a pénzmaradványt pedig 496 623 Ft-tal kell módosítani. A 
módosított bevételi előirányzat összesen 2 860 026 Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs szavazást rendelek el Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 
2013. január, február havi elszámolásának elfogadásáról. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.  
(IV. 30.) határozata: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
elfogadja Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 2013. január, február havi 
elszámolását. 
Felelős: Balázs Vince polgármester  
Határidő:  Azonnal 
 

 
Az elszámolás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3. 2014. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSA 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:  
A korábbiaktól eltérően a Képviselő-testületnek áprilisban döntenie kell a 2014. évi 
költségvetési koncepcióról.  
2013. évben az önkormányzat 100 %-os konszolidációja megtörtént, így 
megteremthető a gazdasági stabilitás, a működési és felhalmozási bevételek és 
kiadások egyensúlya. Az önkormányzatnak hitel állománya jelenleg nincs, de a szűkös 
anyagi források miatt likvid hitel felvételét megfontolja.  
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, 
ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az 
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat 
ellátását nem veszélyeztetheti. 
Mérges Önkormányzatnál, 1 fő közalkalmazott van, amely a falugondnoki feladatok 
ellátását végzi.  
2014. évben a célünk a 2013. évben elkezdett áthúzódó pályázatok befejezése. 
Figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázatokat, de a szűkös anyagi források miatt az 
önrész fedezetét legtöbb esetben nem tudjuk biztosítani. 
Fő célok a 2014. évben a következőek: 

1. Közvilágítás bővítése 
2. Kamerarendszer bővítése 
3. Ravatalozó előtetető készítése 

 
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd 
figyelembe. 
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes 
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 
Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként 
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és 
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a 
szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.  
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános 
tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a. 
Fő koncepcionális elképzeléseink közé tartozik az, hogy az önkormányzatunk 
folyamatos működőképességét a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett biztosítani 
tudjuk. 
A szükséges karbantartási munkálatokat intézményeinknél (művelődési ház, 
polgármesteri hivatal) természetesen az önkormányzatnak folyamatosan el kell 
végeznie, hogy működőképességét biztosítani tudja. Figyelmet fordítunk a 2014-es 
évben is a járdák, utak állagának javítására és a belvíz-elvezető árkok tisztítására. 
Célunk a lakosság színvonalasabb kiszolgálása, a tervezett felújításaink beruházásaink 
megvalósítása, és a közigazgatási struktúra további fejlesztése, az ügyfélbarát hivatali 
tevékenység megvalósítása.  
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Balázs Vince polgármester: 
A Béke tér, és a Szőnyi Márton utcában lévő saját utunk aszfaltozását társadalmi 
munkában szeretnénk elvégezni. A buszforduló és a járdák szegélyeinek befestését 
tervezzük. 
A faluközpontba szelíd gesztenyefákat szeretnénk ültetni. Ha úgy állunk anyagilag 
veszünk festéket és befestjük a papház kerítést, viszonozva ezzel a gyülekezet 
munkáját. 
 
Kérdés, hozzászólás a 2014. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a 2014. évi költségvetési koncepció 
elfogadásáról. 
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (IV. 30.) 
határozata: 
 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának 
alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása 

nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A 
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi 
egyensúly megteremtése.  

2. Az önkormányzat beruházási hitelt 2014. évben nem vesz fel.  
3. Az önkormányzat működésének felülvizsgálata, működőképességének - 

a takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati 

feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a 
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat 
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását 
nem veszélyeztetheti. 

5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok 
támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport 
területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek 
támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az 
önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.  

6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása az anyagi 
forrás figyelembevételével. A költségvetésben jelentkező 
többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 

7. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési 
kiadásra nem csoportosíthatók át.  
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8. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a 
következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 

9. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 
általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés 
összegének 0,5 %-a. 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv 
készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
Felelős: Balázs Vince polgármester  

       Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése 
meghatározza, hogy az önkormányzati vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős 
módon történő gazdálkodás biztosításának céljából előírja a helyi önkormányzatoknak 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. Ezen előírásnak 
megfelelően készíttetem elő Mérges Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
tervét.  
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a vagyongazdálkodási 
terv elfogadásáról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (IV. 30.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésére, a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadta Mérges Község Önkormányzatának közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
Felelős: Balázs Vince polgármester  
Határidő:  Azonnal 

 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:  
Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy minden második héten, kedden délelőtt 
ügyfélfogadást tartok a településen. Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudok jönni, 
küldök magam helyett egy kolleganőt. 
 
Balázs Vince polgármester: 
További kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljött mindenki a 
mai ülésünkre az ülést 1010 órakor bezárom.  
 

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


