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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

Balázs Vince polgármester: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a 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. 
 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 23-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Költségvetési rendelet módosítása 
2. A Téti Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Együttműködési Megállapodásának 

elfogadása 
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,kérem kézfeltartással jelezze, aki elfogadja. 
 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015.  
(VI.23.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 23-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Költségvetési rendelet módosítása 
2. A Téti Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Együttműködési 
Megállapodásának elfogadása 
3. Egyéb időszerű kérdések 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: -  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
Az ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Napirendi pont 
Költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Balázs Vince polgármester, Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző 
2./ Napirendi pont 
A Téti Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Együttműködési Megállapodásának 
elfogadása 
 Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
3./ 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. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

1. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 

Balázs Vince polgármester: 
Megkérem Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyzőt, hogy ismertesse a módosítást. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm a szót. Én is szeretettel köszöntöm a tisztelt képviselő-testületet. 
A költségvetési rendelet módosítására azért van szükség, mert a beszerzési szabályzat 
elfogadásával meghatároztuk, hogy a polgármester mely értékhatárig dönthet egyedül 
a beszerzéseket illetően. Eddig 100 ezer Ft volt, ami felett rendelkezhetett, de ez azt 
jelentené a mai világban, hogy nagyon gyakran kellene a testületet összehívni egy-egy 
eszköz megvásárlásához. A rendelet a módosítással felhatalmazná a polgármestert, 
hogy  500 ezer Ft-ig rendelkezhet, természetesen azzal a feltétellel, hogy utólag 
beszámol a képviselő-testületnek a döntéseiről. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a módosítás elfogadására. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Köszönjük szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a 2015.évi költségvetési rendelet 
módosításáról. 
 

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

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (VI.24.) rendelete 
Mérges Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 1/2015. (II. 11.) rendelet módosításáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról 
az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
A R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(7) Kötelezettséget   (szerződést, megállapodást) a polgármester 500 E Ft összeg 

erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

 
 
2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
Balázs Vince      Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
polgármester            jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-i 
testületi ülésen fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2015. június 24.                       
 
 
 
 
                                                                                          Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
 jegyző 
 
2. A TÉTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK ELFOGADÁSA 
 
Balázs Vince polgármester: 
A Téti Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tavalyelőtt még Kisfaludy Károly 
ÁMK néven működött, tavaly módosításra került a megállapodás és az intézmény neve 
is. 
A társulásban óvoda, tagóvodák és a bölcsőde maradt. 
A rábaszentmihályi óvoda idáig nem vett részt ebben a társulásban, most kéri a 
felvételét. A társulás kéri a hozzájárulásunkat a módosításhoz. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Téti Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás Együttműködési Megállapodását.  

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el a megállapodás elfogadásáról. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015.  
(VI. 23.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Téti Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás Együttműködési Megállapodását. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

3. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester: 
Központilag szervezett szúnyoggyérítésről kaptunk információt, a héten elkezdődik 
először egy földi, majd később egy légi irtással. Ez nem kerül pénzbe az 
önkormányzatnak. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Augusztus 1. lesz a falunapunk, ahogy ebben az elmúlt ülésen megállapodtunk. 
Lovasbemutató lesz délután. Szórádi Árpád fog zenélni, erre a könyvtár biztosít 
keretet, illetve ennek terhére lehet még kulturális programot szervezni. Operett 
énekeseket vagy kórusokat, együtteseket lehet hívni, a könyvtárosnál van egy lista, 
milyen programok közül választhatunk.  
 
Balázs Vince polgármester: 
A boltban tönkrement a hűtővitrin, ennek pótlásáról kellene gondoskodnunk. 
Utánanéztem, kb. 80 ezer Ft-ért lehet venni. Természetesen ez az önkormányzat 
tulajdona lenne, mint ahogyan az épület is. 
 
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző: 
Leltárba kell venni, ahogy megvásároltátok. 
 
Balázs Vince polgármester: 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete hűtővitrin beszerzéséről 
döntött, kb. 80 000 Ft értékben, ajánlattól függően. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására, és az 
összeg kifizetésére. 

Kérdés, hozzászólás ?  
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

Amennyiben nincs, úgy szavazást rendelek el. 
 

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

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015.  
(VI. 23.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának képviselő-testülete hűtővitrin beszerzéséről 
döntött, kb. 80 000 Ft értékben, ajánlattól függően. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására, és az 
összeg kifizetésére. 
Felelős:  Balázs Vince polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Más téma: 
Balázs Vince polgármester: 
A beadott pályázattal kapcsolatban érkezett hiánypótlásra felkérő levél, erre 
válaszoltunk. Augusztus hónapban várható döntés. 
 
Balázs Vince polgármester: 
A rendőrkapitány tájékoztatása szerint a mi községünk is átkerült a Győri 
Rendőrkapitányság fennhatósága alá. A körzeti megbízottunk marad. Annyi 
információt még elárultak, hogy a rábacsécsényi rendőrpihenőt felújítják, 
számítógéppel látják el, hogy biztosítsák a körzeti megbízott számára a minél 
hatékonyabb munkavégzést. 
 
Kozma Csaba képviselő: 
Van néhány telek a faluban, amit nem tartanak karban megfelelően. Fel tudjuk 
szólítani a tulajdonosokat? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Figyelmeztetést tudunk kiküldeni a parlagfű miatt, illetve a tavalyi évhez hasonlóan 
helyszíni ellenőrzést fogunk végezni július hónap folyamán. 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs köszönöm szépen, hogy mindenki 
megjelent, a nyilvános testületi ülést 9 50 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Balázs Vince   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
   polgármester            jegyző 


