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

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-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 körjegyző 

Horváth Viktorné ig.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: 
 

N A P I R E N D 
 

1./Napirendi pont  
Kistérségi járóbeteg szakellátó központ pályázati kiírásában szereplő nonprofit gazdálkodó szervezet 
megalakítása.  
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
    
2./ Napirendi pont  
Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 Horváth Viktorné igazgatásügyi ea. 
 
3./ Napirendi pont  
Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 Horváth Viktorné igazgatásügyi ea. 
 
4./ Napirendi pont  
Törvényességi észrevétel 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
5./ Napirendi pont  
Falunap 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 



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

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./Napirendi pont  
Kistérségi járóbeteg szakellátó központ pályázati kiírásában szereplő nonprofit gazdálkodó szervezet 
megalakítása.  
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (V. 27.) határozata 
 
A Képviselő-testület támogatja az Európa Egészségház – Tét Zárt Körűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság megalapítását, és nyilatkozik, hogy abban tulajdonosként (részvényesként) részt 
kíván venni. 
 
A Képviselő-testület a nonprofit gazdálkodó szervezetvezető tisztségviselői, illetve vezető állású 

munkavállalói, illetve könyvvizsgálója az alábbiak: 
 

az Igazgatóság elnöke: Borsó László Tamás 
Anyja neve: 9100 Tét, Veres Péter u. 9. 
Lakcím: Tabi Erzsébet 
A megbízatás határozott időre szól.  
A megbízott munkájának ellenértékét a társaság közgyűlése határozza meg. 
A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 

 
az Igazgatóság tagja: Nagy Beáta 
Anyja neve: Liszkay Vilma 
Lakcím: 9124 Gyömöre Martinovics u. 11. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízott munkájának ellenértékét a társaság közgyűlése határozza meg. 
A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 

 
az Igazgatóság tagja: Dr Mohos Antal 
Anyja neve: Szarka Gizella 

  Lakcím: 9142 Rábapatona, Rózsa Ferenc u. 16/c 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízott munkájának ellenértékét a társaság közgyűlése határozza meg. 
A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 

 
a cégvezető (igazgató): Tompa Krisztián 
Anyja neve: Balogh Mária 
Lakcím: 9343 Vásárosfalu Fő u. 49. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízott munkájának ellenértékét a társaság közgyűlése határozza meg. 



A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2008. december 31. 

 
VALAMINT 
 
a felügyelőbizottság elnöke: Dus Johann Georg 
Anyja neve: Grünwald Julianna 
Lakcím: 8640 Fonyód, Tabán u. 84. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízott tiszteletdíját a társaság közgyűlése határozza meg. 
A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 

 
a felügyelőbizottság tagja: Dr Metz József 

    Anyja neve: Gasparecz Katalin 
Lakcím: 8640 Fonyód, Magay u. 20. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízott tiszteletdíját a társaság közgyűlése határozza meg. 
A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 

 
a felügyelőbizottság tagja: Horváth Zsolt 
Anyja neve: Kálmán Erzsébet 
Lakcím: 9024 Győr, Borsos Miklós u. 7. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízott tiszteletdíját a társaság közgyűlése határozza meg. 
A megbízatás kezdő időpontja: jelen határozat dátuma 
A megbízatás lejárta: 2012. december 31. 

 
A Képviselő-testület a társaság első vezető tisztségviselőinek, illetve vezető állású 

munkavállalóinak megválasztásával kiegészített Alapszabályt jóváhagyva, a mai nappal – az 
alapszabályban meghatározott települési önkormányzatok, mint tulajdonostársak 
(részvényesek) jóváhagyása esetén – létrehozza az EURÓPA EGÉSZSÉGHÁZ – TÉT 
nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
alapító okiratot aláírja és bélyegzővel ellássa.  

 
A Képviselő-testület az alapító okirat szerinti tulajdonrészt megtestesítő 50 db 1.000,- Ft 

névértékű dematerializált részvény ellenértékének 25 (huszonöt) százalékát 12.500,- Ft-ot, 
azaz Tizenkétezer-ötszáz forintot idei költségvetése terhére, a társasági iratok cégbírósági 
benyújtásának napjáig készpénzben, a fennmaradó 75 (hetvenöt) százalékot 37.500,- Ft-ot, 
azaz harminchétezer-ötszáz forintot jövő évi költségvetésében legkésőbb 2009. április 1-ig 
készpénzben biztosítja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 30. 
 
2./Napirendi pont  
Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  

  Horváth Viktorné igazgatásügyi ea 
 
Felkérem, igazgatásügyi előadónkat ismertesse a beszámolót. 
 



Horváth Viktorné: Ismerteti a beszámoló részleteit, adatait. 
 
Kérem a képviselő-testület, szavazzanak. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008 /V.27./ H a t á r o z a t a  

 
1./ A Képviselő-testület a 2007. évi a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: május 31. 

 
(A beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz tartozik.) 

 
3./ Napirendi pont  
Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 Horváth Viktorné igazgatásügyi ea. 
 
Körjegyző: Felülvizsgáltam az önkormányzat szociális rendeletét és arra a következtetésre jutottam, 
hogy módosítás helyett készítek egységes szerkezetben egy újat. 
 
Több pont nem volt bent a korábbi rendeletben. Például az újszülöttek támogatása. 
 
Képviselők: Az újszülött támogatása nagyon jó ötlet. 
 
Polgármester: Az iskolakezdési támogatás továbbra sem kell szerepelnie a rendeletben, mivel nem 
nyújt az önkormányzat.  
 
Képviselők: Az átmeneti segély (vis maior esetén) nyújtása is fontos. 
 
Polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet hozta:  
 

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (V. 27.) rendelete  
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
 
4./ Napirendi pont  
Törvényességi észrevétel 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
Tavaly módosítottuk az iparűzési rendeletünket, 2 pontban nem megfelelő volt a változtatás. 
Ezt most módosítanunk szükséges. 
 
Polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet. 
 



Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet hozta:  
 

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2008.(V.27.) RENDELETE 
 az iparűzési adóról szóló többször módosított 9/2002.(XII.28.)rendelet módosításáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet hozta:  
 

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2008. (V.27.) RENDELETE 

az építményadó megállapításáról szóló többször módosított 7/1999.(VI. 30.) sz. Ök. Számú 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
 
5./ Napirendi pont  
Falunap 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
Polgármester: Az elmúlt ülésen szó esett már a falunap időpontjáról, június hónapban gondolkodtunk. 
Képviselők: június 14-re szervezzük. 
 
6./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
Alapító okirat 
 
Polgármester: Idén módosítottuk már a körjegyzőség alapító okiratát a Teáor számok változása miatt. 
A Magyar Államkincstár jelezte felénk a szavazás idején, hogy célszerű lenne ezt a szakfeladatot is 
belevenni. 
  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az alapító okiratot. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008 /V.27./ H a t á r o z a t a  

 
1./ A Képviselő-testület elfogadja a körjegyzőség módosított alapító okiratát. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: folyamatos 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyv része.) 
 
 
 



Fűnyíró vásárlása: 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008 /V.27./ H a t á r o z a t a  

 
1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat részére fűnyíró és 
ahhoz szükséges felszerelés és szerszámok megvásárlására 100 ezer Ft összegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Letelepedők támogatása: 
 
Polgármester: Javaslom az újonnan letelepedők támogatását. 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő 
döntést hozza: 

 
Képviselő-testület a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról 
 szóló 8/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 

 
  

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 8/2008 (V. 30.) RENDELETE 

a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
A polgármester úr hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági ügy 
kerül elbírálásra. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 

 


