Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 2.
5/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 1-jén 16. 00
órakor a mérgesi Községházban tartott üléséről.

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

polgármester

Bogár Tibor, Káposztás Jánosné képviselők
Távol:Kovács Tivadar
Veilandics Eszter
Németh Vincéné

alpolgármester

körjegyző
gazd.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
Téti Többcélú Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
2./ Napirendi pont
Falugondnoki buszpályázat
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Téti Többcélú Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
polgármester: Pár pontban változott a megállapodás: például: 1.módosult a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályok, mely következményeként: „A társulás működésével kapcsolatos
hivatali teendők ellátását - ideértve a döntések előkészítését és végrehajtását- az önállóan gazdálkodó,
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, költségvetési szervként létrehozott, elkülönült szakmai

munkaszervezet, a pénzügyi- gazdasági feladatokat pedig részben a Munkaszervezet által, részben
pedig vásárolt -Társulási Tanács által engedélyezett- szolgáltatással látja el.”
2. „ A társulási tanács tagjai sorából Közbeszerzési Bíráló,- Közoktatási-Humán,- illetve 4 tagú
Fejlesztési bizottságot választ.”
3. Sobor a szociális alapszolgáltatási feladatok közül a támogató szolgáltatást, Sokorópátka a
közösségi szolgáltatást és az időskorúak nappali ellátását indítja.
Kérem a képviselő-testület ha elfogadják a módosításokat, szavazzanak.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV.1.) határozata
1./ Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti Kistérség
Sokoróaljai
Önkormányzatainak
Többcélú
Társulása
társulási
megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően - egységes
szerkezetbe foglaltan – elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított
megállapodást aláírja.
3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt/körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirendi pont
Falugondnoki buszpályázat
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
polgármester: Falugondnoki szolgáltunk jól működik.
Buszunk bár jó állapotban van, egy korszerűbb, „akadálymentesített” busz csak lendítene e
szolgáltatáson.
Körjegyzőnk ajánlott egy pályázatírót, aki a körjegyzőség másik községének is készíti a pályázatot.
Bruttó 36,000 ezer Ft-ért elvállalná a pályázat megírását.
Kérem a képviselő-testület ha elfogadják az ajánlatot, szavazzanak.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV.1.) határozata
1./ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
falugondnoki kisbusz pályázatra.
2./ A pályázat megírásával pályázatírót bíz meg.
A pályázatíró díja bruttó 36,000 Ft.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
Törvényességi észrevétel
Törvényességi észrevétel érkezett, mulasztás történt a jegyzőkönyvek beküldése kapcsán.
Megkérem a jegyzőt mondja el miért nem küldte be a jegyzőkönyveket.
Körjegyző: A polgármester Úr is tudja, hogy a jegyzőkönyvek az ülést követően 1 héttel szinte mindig
elkészülnek, hiszen alá is iratom őket.
Ha csak a jegyzőkönyveket kellene a közigazgatási hivatalba beküldeni, nem lenne probléma, tudnám
a törvényben előírt 15 napot tartani.
Csakhogy a jegyzőkönyv mellékletei nem készültek el időben, ami a gazdálkodási munkatárs feladata
lett volna.
Ez volt az oka a késlekedésnek.
A jövőben, ha a mellékletek késlekednek a jegyzőkönyvek postázása meg fog történni.
A képviselő-testület elfogadta a magyarázatot.
Bankszámlák, utalások
Németh Vincéné: Ismerteti az utalásokat, a pénzforgalmat a képviselő-testülettel.
Mindent rendben találtak.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
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Veilandics Eszter
körjegyző

