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Készült:  Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. május 26-án 9 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 
 
 
Meghívottak részéről:   Kelemen Ilona gazdasági előadó 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Horváth Petra 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, az Jegyző Asszonyt, és 
Gazdasági Előadónkat a mai ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 2 fő jelen van,1 fő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen Az 
ülésünket megnyitom.  
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 26-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Döntés támogatási igény benyújtásáról az önkormányzat működési költségeinek 
finanszírozásához 

2. Rábaszentmihályi Óvoda csatlakozási kérelme 
3. 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. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014.  
(V. 26.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 26-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Döntés támogatási igény benyújtásáról az önkormányzat működési 

költségeinek finanszírozásához, 
2. Rábaszentmihályi Óvoda csatlakozási kérelme 
3. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 

 
Az ülés napirendi pontjai: 

1. Döntés támogatási igény benyújtásáról az önkormányzat működési 
költségeinek finanszírozásához 
 Előadó: Balázs Vince polgármester, Kelemen Ilona gazdasági 
előadó 

 
2. Rábaszentmihályi Óvoda csatlakozási kérelme 

Előadó: Balázs Vince polgármester 
 

3.    Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

1. DÖNTÉS TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK 
FINANSZÍROZÁSÁHOZ 
 

Balázs Vince polgármester: 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény, 
valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról, és a rendkívüli 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet lehetőséget biztosít 
támogatási igény benyújtására az önkormányzat működési költségeinek 
finanszírozásához, ezen támogatást mi is igényelni szeretnénk. 
 
Felkérem Kelemen Ilona gazdasági előadót, hogy ismertesse a pályázatra vonatkozó 
előterjesztést. 
 
Kelemen Ilona gazdasági előadó: 
Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, ismertetném a pályázattal kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény valamint a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be 
az önkormányzat 2014. évi támogatására. A pályázatban igényelt támogatás összege 3 
millió,-Ft. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a támogatás 
igényléséről. 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014.  
(V. 26.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény valamint a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be 
az önkormányzat 2014. évi támogatására. A pályázatban igényelt támogatás összege 3 
millió,-Ft. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a gazdasági előadóhoz van-e még kérdés? 
Amennyiben nincs köszönjük, hogy megjelent az ülésen. 
 

2. RÁBASZENTMIHÁLYI ÓVODA CSATLAKOZÁSI KÉRELME 
 
Balázs  Vince polgármester: 
Rábaszentmihály Község Önkormányzat 2014. szeptember 1. napjától a Téti Kisfaludy 
Károly Általános Művelődési Központ Téti Városi óvodájában kötött megállapodás 
alapján kívánja ellátni az óvodai feladatokat. Ezen döntéshez nekünk is hozzá kell 
járulnunk. 
 
Határozati javaslat:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Téti Köznevelési 
és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Téti Kisfaludy 
Károly ÁMK által teljesített óvodai ellátás közfeladatot 2014. szeptember 1-jétől a 
meglévő tagintézményeken túl Rábaszentmihály tagintézményben is biztosítsa.  
A képviselő-testület felkéri a társulási tanács elnökét a szükséges okiratok elkészítésére 
és a társulási tanács elé terjesztésére.  
 
 
Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással 
jelezze.  
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014. (V.26.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Téti 
Köznevelési és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
a Téti Kisfaludy Károly ÁMK által teljesített óvodai ellátás közfeladatot 2014. 
szeptember 1-től a meglévő tagintézményeken túl Rábaszentmihály 
tagintézményben is biztosítsa.  
A képviselő-testület felkéri a társulási tanács elnökét a szükséges okiratok 
elkészítésére és a társulási tanács elé terjesztésére.  
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Határozati javaslat:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Téti Kisfaludy 
Károly Általános Művelődési Központban teljesített óvodai ellátáshoz kapcsolódó 
óvodapedagógusi létszámkeretet 2014. szeptember 1-től 2 fővel (óvónő) növelje, 
pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó létszámkeretet is 1 fővel (dajka) növelje.  
A képviselő-testület felkéri a társulási tanács elnökét, hogy a létszámváltozás 
átvezetéséről a költségvetési határozat módosításakor gondoskodjon.  
 
 
Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással 
jelezze.  
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2014.(V.26.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Téti 
Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központban teljesített óvodai 
ellátáshoz kapcsolódó óvodapedagógusi létszámkeretet 2014. szeptember 1-től 
2 fővel (óvónő) növelje, pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó 
létszámkeretet is 1 fővel (dajka) növelje.  
A képviselő-testület felkéri a társulási tanács elnökét, hogy a létszámváltozás 
átvezetéséről a költségvetési határozat módosításakor gondoskodjon.  
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

3. EGYÉB  IDŐSZERŰ  KÉRDÉSEK 
 
Balázs  Vince polgármester: 
 
A kedvező időjárási feltételek miatt megint elszaporodtak a szúnyogok. Amire az 
Önkormányzatnak lehetősége van: ködösítő eljárással szúnyoggyérítést végeztetünk el 
egy vállalkozóval, ennek költsége 150.000 Ft, három alkalommal végzi el az eljárást. 
Amennyiben lesz központi légi szúnyoggyérítés, szeretnénk azzal egyidejűleg még egy 
ilyen ködösítő szúnyoggyérítést intézni, ehhez azonban elő kell teremtenünk az anyagi 
fedezetet. 
 
Határozati javaslat:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy ködösítő 
eljárással szúnyoggyérítést végezzen el három alkalommal az adott vállalkozó. A 
Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a 150.000 Ft díj kifizetésére. 
 
 
Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással 
jelezze.  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014. (V.26.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy ködösítő 
eljárással szúnyoggyérítést végezzen el három alkalommal az adott vállalkozó. A 
Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a 150.000 Ft díj kifizetésére. 
 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására pályázatot nyújtottunk be, 
melynek elbírálása sikeres volt, így 2014.06.01.-2014.09.30-ig 1 fő álláskeresőt 
foglalkoztathatunk a program keretein belül. Az állam 85%-ban támogatja az ő bérét 
és járulékait, így nekünk a 15%-ot kell hozzátennünk ehhez. 
Parlagfű mentesítés, közterületek, park rendezése, fűnyírás lesz a feladata. 
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Mérges Község Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázat által 1 fő foglalkoztatására 
adott lehetőséget. A hatósági szerződés szerint a bér és járulékok 15%-ának 
kifizetéséhez hozzájárul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyek intézésére. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a közfoglalkoztatottak 
felvételéről. 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
2 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014.  
(V. 26.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázat által 1 fő foglalkoztatására 
adott lehetőséget. A hatósági szerződés szerint a bér és járulékok 15%-ának 
kifizetéséhez hozzájárul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyek intézésére. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljött mindenki a 
mai ülésünkre az ülést 09 55 órakor bezárom. 
 
 

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


