Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 2.
6/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 29-én 16. 00
órakor a mérgesi Községházban tartott üléséről.

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

polgármester

Kovács Tivadar

alpolgármester

Bogár Tibor, Káposztás Jánosné képviselők
Veilandics Eszter
Németh Vincéné

körjegyző
gazd.ea.

Balázs Vince polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 4 képviselőből 4 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
Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása pályázat
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
2./ Napirendi pont
2007.évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
3./ Napirendi pont
2007. évi zárszámadás
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
4./ Napirendi pont
Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
5./ Napirendi pont
Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
Németh Vincéné gazd. ea.

6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása pályázat
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
polgármester: Pályázatot nyújt be a körjegyzőség, melyhez hozzájárulásunk szükséges.
Tárgyi eszközökre pályáznak.
Bogár Tibor nem járulok hozzá.
Kérem a képviselő-testület, szavazzanak.
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008 /IV.29./ H a t á r o z a t a
1./ A Képviselő-testület hozzájárulását adja Rábacsécsény Község Önkormányzata részére,
hogy a 18/2008.(III.28.) ÖTM rendeletben a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt
pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: április 30.
2./ Napirendi pont
2007.évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselőtestület egyhangúlag az alábbi döntést
hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
szóló 3/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008 (IV. 29.) rendelete az
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(IX. 15.) rendelettel módosított 2/2007 (II.
28.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
2007. évi zárszámadás
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
polgármester: elmondja, hogy a 2007. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása a képviselőtestület folyamatos irányítása mellett történt. Célkitűzés volt az intézmények működtetése, illetve a

tervezett beruházások végrehajtása, illetve azoknak a pályázatoknak az előkészítése, amelyek 2008.
évben beadásra kerülnek.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil, pénzügyileg biztosítottak azoknak a célkitűzéseknek a
megvalósítása, amelyek a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásakor meghatározásra kerültek.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a végrehajtásról szóló rendeletet fogadja el.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő
döntést hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
4/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008.(IV. 29.) rendelete az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
4./ Napirendi pont
Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
körjegyző: Minden év április 30-ig a zárszámadással egyidejűleg kell a belső ellenőrzésről készült
ellenőrzést elfogadni. A téti kistérségen keresztül végezzük a belső ellenőrzést, tehát egy külsős
szakértővel.
Minden ellenőrzéséről készít egy jelentést, amit a képviselők is megkaptak.
polgármester: Amennyiben a jelentéssel kapcsolatban kérdésetek nincs, szavazzunk.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 /IV.29./ H a t á r o z a t a
1./ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőrzésről készült jelentést.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos
(A jelentés a jegyzőkönyv részét képezi.)
5./ Napirendi pont
Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
Németh Vincéné gazd. ea.
Balázs Vince érintettségre való hivatkozással elhagyja a termet.
Körjegyző: Március végén a gazdasági kolléga leigényelte a pótelőirányzatból az illetményalap
változásának megfelelő összeget a Magyar Államkincstártól. Az illetményalap 2008. január 1-vel
36800 Ft-ról 38650 Ft-ra változott, ezt az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg minden
évben.

Tehát ez az un. 5 % -os emelés törvényi előírás, mivel a polgármester illetményét az illetményalap és
a szorzószám társadalmi megbízatású polgármester esetén 1000 fő alatti településen 2,5-4,5 szorzata
adja ki.
Tehát nem a szorzón változtatunk. A jelenleg megállapított tiszteletdíj a legalacsonyabb szorzóval
megállapított összeg.
Káposztás Jánosné: Nem járulok hozzá az emeléshez.
Kovács Tivadar: Én sem szavazok igennel, mert a polgármester lemondott még megválasztásakor a
díjáról és most mégis felveszi.
Körjegyző: Ez a lemondás már többször szóba került. 2006-ban én nem voltam még itt, írásban nyoma
nincs és a polgármester elmondása szerint ő nem mondott le tiszteletdíjáról.
Bogár Tibor: Azt értsétek meg, hogy ezt az állam adja, mindenki megkapta pl. minden köztisztviselő
az illetményalap növekedést.
Körjegyző: Igen ezt törvény írja elő.
Németh Vincéné: A kincstárnak szükséges van a határozatra, várják tőlünk, hogy küldjük.
Körjegyző: Ha nemmel szavaztok, akkor kamatostul kell visszafizetnünk, ami már az önkormányzat
rovására megy.
Bogár Tibor: Nem értelek benneteket, nem a polgármesterrel toltok ki ezzel a döntéssel, hanem a
faluval.
Káposztás Jánosné: Kérem a jegyzőt, lépjünk túl ezen a napirendi ponton, szavazzunk, én nemmel
szavazok, már mondtam az előbb érveim ugyan azok, mint az alpolgármesternek.
Mérges Község Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008 /IV.29./ H a t á r o z a t a
1./ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá az illetményalapból eredő
polgármesteri tiszteletdíj megváltozásához. A polgármester tiszteletdíja továbbra is havi 92000 Ft
marad, költségtérítése pedig a tiszteletdíj 30%-ának megfelelő összeg, 27600 Ft.
2/. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, a határozatból eredő feladatok végrehajtására,
gondoskodjon a tiszteletdíj és a költségtérítés kifizetéséről.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
Falunap
polgármester: Kérek minden képviselőt, hogy gondolkozzon el, mikor szervezzük meg a falunapot.
Elegendő idő legyen felkészülni.

Véleményem szerint nyár eleje vagy augusztus vége legyen.
Káposztás Jánosné: Augusztus végén már készülnek a gyerekek az iskolára, szerintem az már késő.
Kovács Tivadar: Miért nem lesz május körül?
polgármester: Itt van a pünkösd májusban, meg 2-3 hét alatt kapkodva lenne falunap.
Javaslom a június hónapot.
A következő ülésen születik döntés.
Kisbusz várható kiadásai
polgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy hamarosan műszakira megy falugondnoki buszunk és
olajcsere is esedékes.
Bűvész
polgármester: Megkeresett egy bűvész társulat, mely a környező falvakat járja és 100 perces műsort
ad elő.
Szeretne nálunk is fellépni.
40 ezer Ft az ára, melyet én sokallottam és a felére le is alkudtam.
Kérem a képviselő-testületet ha egyetértenek, szavazzanak.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008 /IV.29./ H a t á r o z a t a
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község lakói számára közösségi programot
szervez. A program bűvészek által előadott műsor, mely költsége 20 ezer Ft. A műsort a mérgesi
önkormányzat finanszírozza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert műsor lebonyolítására és a pénzösszeg
kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő. 2008. május hó
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

Kmf.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

