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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
Balázs Vince polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a Jegyző Asszonyt  és 
pénzügyi csoportvezetőnket 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. május 21-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. 2014. évi pénzügyi beszámoló elfogadása 
2. Pályázati lehetőségek megtárgyalása 
3. Döntés a visszautalt vadászati földbérleti díjak felhasználásáról 
4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évi beszámoló 
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 25/2015.  
(V. 21.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 21-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. 2014. évi pénzügyi beszámoló elfogadása 
2. Pályázati lehetőségek megtárgyalása 
3. Döntés a visszautalt vadászati földbérleti díjak felhasználásáról 
4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évi 
beszámoló elfogadása 
5. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
2014. évi pénzügyi beszámoló elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Menyhártné Pölöskei Eleonóra pü.csop.vez. 
 
2./ Napirendi pont 
Pályázati lehetőségek megtárgyalása 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Menyhártné Pölöskei Eleonóra pü.csop.vez. 
 
3./ Napirendi pont 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évi beszámoló 
elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
 
4./ Napirendi pont 
Döntés a visszautalt vadászati földbérleti díjak felhasználásáról 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
5./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

1. 2014. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
Átadom a szót Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi csoportvezetőnek, megkérem 
számoljon be az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről. 
 
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pü. csop.vez.: 
Köszönöm szépen. Elöljáróban annyit el kell mondanom, hogy a tavalyi évet még 
Kelemen Ilona könyvelte. Az ellenőrzésem során tapasztaltam hibákat, 
hiányosságokat. A tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzésén még dolgozunk a 
kollégáimmal, hogy pontos egyezőség legyen a mérleg főkönyvben szereplő 
összegekkel. Tájékoztatnom kell a testületet arról is, hogy kb.11 millió Ft befejezetlen 
beruházásként van nyilvántartva a főkönyvi kivonatban, amit pontosan meg kell 
határoznunk, hogy miből adódik. Ezt idén mindenképpen ki kell vezetni, rendeznünk 
kell a tételeket. Ez nem befolyásolja a rendeletben szereplő összegeket. Nagy 
vonalakban ismertetem a beszámolót. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen a tájékoztatást, egyben felkérjük a pénzügyi csoportvezetőt, hogy 
folyamatosan tájékoztassa a testületet a felmerült problémákról és megoldásokról. 
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a 2014. évi pénzügyi beszámoló 
elfogadásáról. 
 
 

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

 
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
a 2014. 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. § 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

12 531 E Ft Költségvetési bevétellel 
  

11 394 E Ft Költségvetési kiadással 
 

3 058 E Ft helyesbített maradvánnyal 
hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) 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., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

(3) 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 2014. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2015. 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 2015. május 23-án lép hatályba. 

 
 
 

.......................................... ....................................... 
polgármester jegyző 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
2. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK MEGTÁRGYALÁSA 

 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a kiírt pályázati lehetőségekről. 
 
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pü. csop.vez.: 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, melynek beadási 
határideje június 9. Ezen belül a háziorvosi szolgálat épületének felújítása és a 
belterületi utak, járdák felújítása azok az alcélok, amire érdemes az önkormányzatnak 
pályázatot benyújtania. 85%-os a támogatás, tehát a fennmaradó 15% önerőt az 
önkormányzatnak kell biztosítania. Ismertetem a további feltételeket a pályázati kiírás 
alapján. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. Az orvosi rendelő felújítására és a  Szőnyi Márton utca ill. a Béke 
tér útjainak és járdáinak felújítására szeretnénk benyújtani a pályázatot. Kérek 
árajánlatokat mindkét feladat elvégzésére. Eszközök beszerzésére is van lehetőségünk 
a pályázat keretein belül? 
 
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pü. csop.vez.: 
Infrastrukturális fejlesztésre igényelhető a támogatás. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt támogatás 1.b) pontja szerinti belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására pályázatot nyújt be, 16 500 000 ,- Ft összegben, az 
ehhez szükséges 2 475 000,- Ft önerőt az önkormányzat biztosítja. 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a javaslat 
elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015.  
(V. 21.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt támogatás 1.b) pontja szerinti 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázatot nyújt be, 16 500 000 ,- Ft 
összegben, az ehhez szükséges 2 475 000,- Ft önerőt az önkormányzat 
biztosítja. 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2015.06.09. 

 
Határozati javaslat 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt támogatás 1.ac) pontja szerinti 
egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására 
pályázatot nyújt be,645 752 ,- Ft összegben, az ehhez szükséges 32 288,- Ft önerőt az 
önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
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 27/2015.  
(V. 21.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt támogatás 1. ac) pontja szerinti 
egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztésére,  
felújítására pályázatot nyújt be, 645 752,- Ft összegben, az ehhez szükséges 
32 288,- Ft önerőt az önkormányzat a 2015. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: 2015.06.09. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

3. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA 

 
 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évi 
beszámoló tartalmáról. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm szépen. Minden évben el kell készítenünk kötelező előírások alapján a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melyet 
május 31-ig a testületnek el kell fogadnia. Ismertetem a beszámoló tartalmát. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Mérges Község 
Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
2014. évi beszámolóját. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el Mérges Község Önkormányzatának 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi 
beszámolójának elfogadásáról. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.  
(V. 21.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Mérges Község 
Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
2014. évi beszámolóját. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
4. DÖNTÉS A VISSZAUTALT VADÁSZATI FÖLDBÉRLETI DÍJAK 

FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 
Balázs Vince polgármester: 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

Kaptunk egy levelet a Földtulajdonosok Vadászati Közösségétől Rábapatonáról, 
miszerint a földtulajdonosok által fel nem vett földbérleti díjakat átutalnák az 
önkormányzat részére és meghatározott célra kell fordítanunk, konkrétan a külterületi 
utak karbantartására. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Mekkora összeget tesz ez ki? 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Nem nagy összeg, max. pár ezer Ft lehet. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Szerintem a mi földterületeinken ők nem is vadásznak, így minket ez nem érint. 
 
Tóth Gyula alpolgármester: 
Így igaz, ezek a területek Rábacsécsényhez tartoznak. 
 

5. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
Meg kellene beszélnünk, mikor tartsuk az idei falunapot. Németh Jenő felesége 
felajánlotta, hogy a rábaszentmihályi lovasokkal átjönne díjugrató bemutatót tartani 
ingyen, nekünk csak a helyet kell biztosítanunk hozzá. Arcfestést is szerveznének a 
gyerekeknek. 
 
 Tóth Gyula alpolgármester: 
Július végén vagy augusztus elején lenne jó megtartani. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Akkor legyen augusztus 1. ha ez megfelelő. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Egyik helyi vállalkozó felajánlásából kaptunk 2 kocsi mart aszfaltot, amihez 
vállalkozót kell hívni, hogy a megfelelő helyre bedolgoztassuk. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A falugondnok részére szeretnék munkaruhát és bakancsot vásárolni. Úgy gondolom 
30 ezer Ft-ból tudunk venni neki 2 öltözet ruhát és 2 bakancsot. 
 
Más téma: 
Kozma Csaba képviselő: 
Egyetértek, a munkájához elengedhetetlen  a  munkaruha használata. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester: 
Köszönöm szépen. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete  munkaruházat és 
munkabakancs biztosításáról döntött 30.000,- Ft értékben a falugondnok részére. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ruházat beszerzésére. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a javaslat elfogadásáról. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.  
(V. 21.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete munkaruházat és 
munkabakancs biztosításáról döntött 30.000,- Ft értékben a falugondnok részére. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ruházat beszerzésére. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A Téti Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette részünkre a beszerzési szabályzatot. 
Felkérem Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a 
szabályzatot. 
 
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pü. csop.vez.: 
Köszönöm  szépen. A szabályzatot megismerhették, tanulmányozhatták. Mivel hozzá 
kell igazítani még a többi helyi szabályozást, így azt javaslom, hogy június 15-től 
helyezzük hatályba a beszerzési szabályzatot. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 2015.06.15-től 
hatályos Beszerzési Szabályzatot. 

Kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a Beszerzési Szabályzat elfogadásáról. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015.  
(V. 21.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 2015.06.15-től 
hatályos Beszerzési Szabályzatot. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 11 25 órakor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balázs Vince   Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


