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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Rábacsécsény és Mérges Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2010. 

december 30-án 17. 00 órakor a rábacsécsényi Községházban tartott rendkívüli együttes 
üléséről. 

 
Jelen vannak: Rábacsécsény Község Képviselő-testülete részéről: 

 
Kovács Teodóra polgármester 
 
Horváth Attila  alpolgármester  
 
Kertics Imre, Greszler Jenő, Novák Gábor képviselők 

   
Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 
 
Balázs Vince  polgármester 

Pintér Sándor  alpolgármester 
 
Pintér Henrietta képviselő 
 
Veilandics Eszter körjegyző 
 

A polgármesterek köszöntik a megjelenteket.  
A polgármesterek a jelenléti ívek alapján megállapítják a Képviselő-testületek határozatképességét. 
Rábacsécsény község Képviselő-testülete részéről 5 képviselőből 5 fő tehát valamennyi képviselő 
megjelent.  
Mérges község Képviselő-testülete részéről 3 képviselőből 3 fő, tehát valamennyi képviselő megjelent.  
 
A Képviselő-testületek határozatképesek, az ülést megnyitja a polgármester. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javaslatára a Képviselő-testületek a következő napirendi pontok 
tárgyalását fogadták el: 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Napirendi pont  
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester  
 Balázs Vince mérgesi polgármester 
 
 



2./ Napirendi pont  
Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester  
 Balázs Vince mérgesi polgármester 
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1./ Napirendi pont  
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester  
 Balázs Vince mérgesi polgármester 
 
Kovács Teodóra polgármester: Tájékoztatást ad a Győrben lezajlott Győrszol által szervezett 
megbeszélésről és az ott elhangzottakról. 
Az előterjesztés főbb pontjainak átbeszélése megtörténik. 
 
Balázs Vince polgármester: Nem tudtam részt venni a megbeszélésen egyéb elfoglaltságom miatt, a díjak 
emelkedése január 1-től az előterjesztésben látható. Véleményem szerint ez a hulladékdíj emelkedés nem 
lezárt ügy, ahogy hallottam a környező településeken is a felháborodást. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő döntést 
hozza: 

 
Képviselő-testület az önkormányzat települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 10/2010. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 
 

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
10/2010. (XII. 30.) rendelete 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő döntést 
hozza: 

Képviselő-testület az önkormányzat települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 9/2010. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 

 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

9/2010. (XII. 30.) rendelete 
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



2./ Napirendi pont  
Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester  
 Balázs Vince mérgesi polgármester 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem merült fel a képviselő-testületek részéről. 
 
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
50/2010. (XII. 30.) határozata 
 
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 29-én kezdeményezett Téti 
Többcélú Társulás társulási megállapodását az előterjesztés szerint megvitatta és jóváhagyta.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
35/2010. (XII. 30.) határozata 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 29-én kezdeményezett Téti 
Többcélú Társulás társulási megállapodását az előterjesztés szerint megvitatta és jóváhagyta. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
További hozzászólás hiányában a polgármesterek berekesztették az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Kovács Teodóra        Balázs Vince    
polgármester                                         polgármester 

 
 
 
 
      Veilandics Eszter 
            körjegyző 


