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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, az Jegyző Asszonyt, a mai 
ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 3 fő jelen van a mai ülésen. Az ülésünket megnyitom, hangfelvétel készül. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 08-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
 
1./ Döntés Rábapordány községnek a rábacsécsényi szennyvíz agglomerációhoz 
történő csatlakozási kérelméről 
2./ Falunapi teendők megbeszélése 
3./Rába-nappal kapcsolatos teendők megbeszélése 
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  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2014.  
(VII. 08.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 08-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1./ Döntés Rábapordány községnek a rábacsécsényi szennyvíz 
agglomerációhoz történő csatlakozási kérelméről 
2./ Falunapi teendők megbeszélése 
3./Rába-nappal kapcsolatos teendők megbeszélése 
3./ Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 
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Az ülés napirendi pontjai: 
1./ Napirendi pont 
Döntés Rábapordány községnek a Rábacsécsényi Szennyvíz Agglomerációhoz történő 
csatlakozási kérelméről 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  
 
2./ Napirendi pont 
Falunapi teendők megbeszélése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
3./Napirendi pont 
Rába-nappal kapcsolatos teendők megbeszélése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
3./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

1. DÖNTÉS RÁBAPORDÁNY KÖZSÉGNEK A RÁBACSÉCSÉNYI 
SZENNYVÍZ AGGLOMERÁCIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSI 
KÉRELMÉRŐL 
 

Balázs Vince polgármester: 
2014 márciusában Bertha Zoltán a Pannon-Víz Zrt. csornai üzemmérnökségének 
vezetője tájékoztatott bennünket arról, hogy a Rábacsécsényi Szennyvíztisztító 
Rendszer fejlesztése, a tisztító kapacitás bővítése, a szennyvíztisztítás hatásfokának 
hosszútávon történő biztosítása, illetve a rendszer üzemeltetési lehetőségének 
fenntartása érdekében szükségessé vált. A fejlesztés megvalósítására KEOP pályázat 
keretében állami finanszírozás igénybevétele vált lehetségessé. Az lenne a célszerű, ha 
másik települést is behoznánk az agglomerációba, mert így nagyobb esélyünk lenne a 
támogatás elnyerésére és nagyobb összeget is igényelhetnénk. Ekkor Rábapordány 
polgármestere arról nyilatkozott, hogy települése szeretne csatlakozni a Rábacsécsényi 
Szennyvíz Agglomerációhoz. A Képviselő-testületnek hozzájárulását kell adnia 
Rábapordánynak az Agglomerációhoz történő csatlakozásához. 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Rábapordány község 
csatlakozását a Rábacsécsényi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer 
Agglomerációjához, amennyiben az összes település elfogadja azt. A fejlesztés állami 
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támogatáson felüli részéhez lélekszám-arányosan hozzájárul a település, de ezen felül 
többletköltséget ez nem jelenthet Mérges Község Önkormányzata számára. 
 
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 36/2014.  
(VII. 08.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Rábapordány község 
csatlakozását a Rábacsécsényi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer 
Agglomerációjához, amennyiben az összes település elfogadja azt. A fejlesztés állami 
támogatáson felüli részéhez lélekszám-arányosan hozzájárul a település, de ezen felül 
többletköltséget ez nem jelenthet Mérges Község Önkormányzata számára. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

2. FALUNAPI TEENDŐK MEGBESZÉLÉSE 
 
Balázs  Vince polgármester: 
2014. évben július 26-án tartjuk a falunapot. A megyei könyvtár 150ezer Ft keretet 
biztosít kulturális programokra.  
12 órára elkészül az ebéd 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Ki főz és mit? 
 
Balázs  Vince polgármester: 
Halászlé lesz, ehhez kell vennünk alapanyagokat, fűszereket, a szakács már megvan. 
Vaddisznópörköltet terveztem, ehhez a hús már megvan, fűszereket kell venni hozzá. 
Még nem tudom ki főzi meg, addig még megbeszéljük. Vagy a vaddisznóhúst 
elvigyük a Rába-napra és főzzünk a falunapon babgulyást? 
 
Pintér Sándor képviselő: 
Minden évben elfogyott a vaddisznópörkölt, jó lesz az, szeretik az emberek. 
 
Balázs  Vince polgármester: 
Rendben, akkor vaddisznópörkölt lesz és halászlé. Ismertetném a falunap programjait. 
12.00-13.00 óráig jó ebédhez szól a nóta Szórádi Árpád zenél 
14.00-16.00 óráig kugliverseny 
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16.00   órakor citerás gyerekek fellépése következik, akiknek üdítőt, chipset adunk 
majd 
17.00 órakor operett énekesünk lesz, aki 50ezer Ft-ért vállalja a fellépést, nagyon 
színvonalas a műsora 
19.00 órakor tombolasorsolás, utána utcabál lesz. 
A díjakat úgy terveztem, hogy az I. díj 20 ezer Ft értékben, a II. díj 15ezer Ft értékben, 
a III. díj 10ezer Ft értékben kerülne kiosztásra. 10 ezer Ft értékben pedig kisebb értékű 
díjakat vásárolnánk. 
Pintér Sándor képviselő: 
Rendben van. 
 
Balázs  Vince polgármester: 
Gázpalackot kell még vennünk. A meghívókat előtte héten elkészítjük és a 
falugondnok bedobja a postaládákba. 
 

 
 
 

3. RÁBA-NAPPAL KAPCSOLATOS TEENDŐK MEGBESZÉLÉSE 
 
Balázs  Vince polgármester: 
 
Megkaptuk a meghívót, és a plakátokat a Rába- napra. Idén Koroncón rendezik július 
19-én. A lakosokat már toboroztam, reggel ¾ 8-kor lesz itt a gyülekező, lehet, hogy 
kétszer kell fordulnunk a busszal, ha sokan leszünk. Akkor babgulyást főzünk ott, a 
csülköt előre megfőzzük majd. A kenuzásban mi is részt veszünk, Árpásról 
ereszkednek le Rábapatonáig a kenusok, addig még beszélek velük, hogy meglegyen a 
létszám. Üdítőt, ásványvizet, kávét viszünk magunkkal. Viszont a pólóink eléggé 
elhasználódtak, kifakultak, ezekben már nem jelenhetünk így meg. Kellene csináltatni, 
hogy egységes legyen, legalább 30-40 db-ot. Jobb minőségűre gondoltam, amit több 
éven át tudnánk használni. 
Pintér Sándor képviselő: 
Mennyibe kerülne ez? 
Balázs  Vince polgármester: 
Kb. 1000 Ft egy póló plusz a felirat gravírozása, a Lachmannál 3000 Ft-ért készítenek 
egy klisét és 400 Ft/db-ért gravírozzák. A klisét később is tudnánk használni. De 
megkérdezhetjük a Decathlonban is, hátha olcsóbb. A 4 evezősnek és 5 focistának 
mindenképpen kell, szerintem 30 db-ot csináltassunk. 
Pintér Sándor képviselő: 
Ha van rá pénzünk, akkor rendben van. 
Pintér Henrietta képviselő: 
De több méretben csináltassuk és jegyzék szerint osszuk ki, írassuk alá az átvételt, 
hogy tudjuk kinél van póló. 
Balázs  Vince polgármester: 
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Természetesen, néhány kisebb méretűt gondoltam és több XL-est, arra nagyobb az 
igény, főleg ha még esetleg az anyag össze is megy. A jegyzék jó ötlet, talán így 
jobban is vigyáznak rá, ha alá kell írni, hogy átvették. 
Ezeket aztán a falunapra is tudnánk használni. 
Határozati javaslat:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja 30 db Mérges feliratos 
póló elkészíttetését.  A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert az ehhez 
kapcsolódó ügyek intézésére. 
 
 
Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással 
jelezze.  
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (VII.08.) 
határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja 30 db Mérges feliratos 
póló elkészíttetését.  A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert az ehhez 
kapcsolódó ügyek intézésére. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Az önkormányzat működési költségeinek finanszírozására benyújtott igényünket 
visszavontuk, mivel nincs semmiféle tartozásunk. Későbbi időpontban fogjuk beadni, 
ha aktuális lesz, tájékoztatni fogom a Testületet. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
Saját erőből megvalósult a ködösítő eljárásos szúnyoggyérítés 2 alkalommal, illetve 
egy légi szúnyoggyérítés is. A központi szúnyoggyérítés még csak a múlt héten 
kezdődött, illetve a héten is lesz. A Rába Szövetségnél volt róla szó, hogy kb. 1-1,5 
millió Ft-ért lehetne már komolyabb ködösítő gépet venni és akkor kb. 20ezer Ft 
költséggel meg tudnánk oldani itt helyben - illetve a 6 faluban - akár hetente a 
szúnyoggyérítést. Nem kellene akkor minden évben a központi intézkedésekre várni, 
hiszen minden évben tavasszal itt már rengeteg szúnyog van, valószínűleg a 
városokban, ahol a számlálók ülnek, nincs ennyi. Ha lesz lehetőségünk pályázatot 
benyújtani, élni fogunk vele. 
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Más téma: 
Pintér Sándor képviselő: 
A temetőben még mindig folyik a csap. 
Balázs Vince polgármester: 
Beszéltem a Pannon-Víz Zrt. kollégáival, sajnos a temetői csap az önkormányzat 
tulajdona és kb. 170ezer Ft +Áfa lenne a cseréje, de megnézik és tanácsot adnak mit 
tehetnénk vele. 
 
Más téma: 
Pintér Sándor képviselő: 
A ravatalozónál az előtetőnek nincs beszegve az eleje és már rengeteg a veréb. Meg 
kellene előzni a további károkozásukat, egy deszka kellene rá. 
Balázs Vince polgármester: 
Szerzek anyagot és megoldjuk a héten. 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
2 m3 murvát hozattam a temető mögötti útra, 11ezer Ft-ba került. Hozathatunk még 2 
m3-t a gödröket befoltozni. Az új lakó jelképes összegért tud hozni mart aszfaltot, még 
egyeztetek vele a részletekről és lehetőségekről. 
 
Más téma: 
A közfoglalkoztatott lefestette a korlátokat. A gyerekek kitörték a padot, ennek 
javítása a közfoglalkoztatott és a falugondnok feladata lesz. 
A gólyákról kértek adatszolgáltatást, össze kell írni mennyi van, költés, kirepülésre 
vonatkozó adatokat, Pintér András lesz a felelőse. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
A bekötőútnál kinek a feladata a fű lekaszálása, mert már nem lehet kilátni? 
 
Balázs Vince polgármester: 
A Közútkezelőhöz tartozik, de egy részét már lekaszáltattam a közfoglalkoztatottal, 
mert én is észleltem a problémát. 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljött mindenki a 
mai ülésünkre az ülést 10 10 órakor bezárom. 
 
 

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


