Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 2.
4/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. február 26-án 9. órakor a
mérgesi Községházban tartott üléséről.

Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről:
Balázs Vince

polgármester

Káposztás Jánosné, Bogár Tibor képviselők
Távol: Kovács Tivadar

alpolgármester

Veilandics Eszter

körjegyző

Németh Vincéné

gazdálkodási ea.

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 4 képviselőből 3 fő
képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés
napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
2./ Napirendi pont
Járóbeteg ellátó központ
Előadó: Balázs Vince polgármester
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
Polgármester: A korábbi megbeszélés óta rendelettervezetünkben nagy volumenű változások nem
történtek.
Felkérem gazdasági előadónkat ismertesse a rendeletet.

Németh Vincéné: Ismerteti a rendeletet.
2008. évi bevételeink összesen pár százezer forinttal meghaladja a 15 milliót.
Kiadásaink úgyszintén.
Megszűnt idén a lakáshoz jutás, lakásfenntartás támogatása, így az a 2008. évi költségvetésünk se kiadási
se bevételi oldalán nem jelentkezik.
Káposztás Jánosné: A ravatalozó kiadásairól kérdezte a gazdasági előadót.
Beterveztük e a kért összeget
Németh Vincéné:Másfél milliót terveztünk be, a felújítás és a karbantartás is szóba jöhet ezen összegből.
Polgármester: A „paptelek” vételi ára tervezésre került e?
Németh Vincéné: Igen, 1 millió forintot számoltunk rá.
Az ismertetés után a polgármester kéri, hogy akinek hozzászólása van, tegye meg.
Hozzászólás nem volt, a polgármester elfogadásra teszi fel a rendeletet.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (II. 26.) rendelete az önkormányzat
2008. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
Járóbeteg ellátó központ
Előadó: Balázs Vince polgármester
polgármester: Több alkalommal jártam Téten a járóbeteg ellátással kapcsolatban.
Előadásokat, megbeszéléseket tartottak.
Már korábban is tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy jó ötletnek, beruházásnak tartom.
Az oka amiért napirendre került a járóbeteg ellátás, hogy községünkben egyszeri 50.000 Ft összeggel
támogatni szükséges a kezdeményezést.
Felteszem a kérdést ezen új feltétellel is támogatja e a képviselő-testület a projektet?
Képviselők: Továbbra is támogatjuk a kezdeményezést.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008 /II.26./ H a t á r o z a t a
Mérges Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés kistérségi járóbeteg-szakrendelő
pályázat kötelező tartalmi elemeinek elfogadásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
Mérges Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Téten egy korszerű járóbeteg-szakrendelő épüljön, és
ebből a célból Tét Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Egészségügyi Minisztérium TIOP
2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése c. pályázati felhívására.

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a fejlesztés helyszíne a Tét, Fő utca 117. szám alatt 195/1. helyrajzi
számú ingatlan.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a projekt költségvetése 1.110.000.000,- Ft, ebből az igényelt
támogatás 999.000.000,- Ft, az önerő mértéke 111.000.000,- Ft, melyből a Tét Város Önkormányzata által
biztosított ingatlan értéke 61. 440. 000,- Ft, azaz hatvanegymillió-négyszáznegyvenezer forint. A
fennmaradó részt a Téti Képviselő-testület hitelből finanszírozza.
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező Fejlesztési
megállapodást, valamint az azt kiegészítő Szindikátusi Szerződést és felhatalmazza a polgármestert a
dokumentumok aláírására.
A Képviselő-testület kezdeményezi a nonprofit részvénytársaság megalapítását, amelyhez szükséges
készpénzből álló alaptőke (5.000.0000,- Ft) rendelkezésre állását a tulajdonos önkormányzatok a
szindikátusi szerződésben meghatározott arányban, de egyenként legkevesebb 50 000 forinttal, az alapítást
követő egy éven belül együttesen biztosítják költségvetésükben.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince polgármester
Híd tisztítása
Polgármester: Bezi fiatalember jelentkezett a mérgesi híd megtisztítására.
Nagy örömmel vettem a „felajánlást”, mivel a folyóban lévő faanyagért cserébe tisztítja meg a területet.
Kérném a képviselő-testület beleegyezését, amennyiben egyetért.
Képviselők: Egyetértünk.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008 /II.26./ H a t á r o z a t a
Mérges Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a mérgesi híd megtisztításának kérdésében és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelentkezővel a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

