Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mérges, Béke tér 2.
8/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 12-én 10. 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
Beszámoló az önkormányzatnál a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésről
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
2./ Napirendi pont
Lakossági szemétdíj rendelet módosítása
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzatnál a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzésről
Előadó: Balázs Vince polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
Polgármester: Ellenőrzést végzett a Magyar Államkincstár 2008. július elején.
Felkérem a körjegyzőt tájékoztasson minket az ellenőrzésről.

Körjegyző: Ápolási díjat, időskorúak járadékát és a közhasznú munkatárs dokumentációit ellenőrizték
a 2007. évre visszamenőleg.
1 millió Ft visszafizetést állapítottak meg.
Két fő hiányosságot tapasztaltak:
Az időskorúak járadékát megállapító határozat 1998. óta nem volt felülvizsgálva, holott 2 évente
szükséges.
Ezen jogcímen a 300 ezer Ft-os visszafizetést jogosnak tartom.
A másik 700 ezer Ft- os támogatás visszatérítését viszont nem találtam megalapozottnak.
A nyilvántartások nem egyeztek pontosan a jogszabályban előírttal, de rendelkeztünk vele.
Polgármester: Körjegyzőnkkel történt egyeztetés alapján javaslom a jelen jegyzőkönyvet
észrevételezzük.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (VIII. 12.) határozata
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy észrevételt nyújtson be a Magyar
Államkincstár által a 2007. évi elszámolás felülvizsgálata tárgyában végzett ellenőrzés során
megállapított 1.065.391. Ft visszafizetésre kötelezettségére, mely a 2007. évi beszámoló
korrekciójából adódott.
A Magyar Államkincstár által elkészített jegyzőkönyvben az időskorúak járadéka és a
közfoglalkoztatás támogatása jogcímben állapítottak meg eltérést.
Az időskorúak járadéka jogcímen a 281.338,-Ft összeg csökkentését, míg a közfoglalkozatás
támogatása jogcímén a 782.095 Ft eltörlését kéri az önkormányzat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Napirendi pont
Lakossági szemétdíj rendelet módosítása
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző
polgármester: Felkérem a körjegyzőt tájékoztassa a képviselő-testületet a rendeletről.
körjegyző: Minden évben a szolgáltató által meghatározott árnak megfelelően módosítani kell
rendeletünket a hulladékelszállítással kapcsolatban.
A tervezetet minden képviselő megkapta.
Ha kérdés van, kérem tegyék fel.
Hozzászólás nem volt.
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2008. (VIII. 12.) RENDELETE
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező
igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester
Pénztár és utalások ellenőrzése
Polgármester: Felkérem, a gazdasági vezetőt tájékoztassa a képviselő-testületet a pénztár és a
bankszámla jelenlegi összegeiért.
Németh Vincéné: Ismerteti a pénztárt és az utalásokat.
Kérdés nem volt.
Polgármester lemondása
Polgármester: A mai nappal lemondok polgármesteri tisztségemről, melyet írásban be is nyújtok.
Véleményem szerint nem tud a képviselő-testület együtt dolgozni, minden döntésemnél falba ütközök.
Még a feloszlatás sem tudjuk kimondani, minősített többséggel döntést nem tudunk hozni.
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester lemondását.
Képviselő lemondása
Bogár Tibor: Nem vállalom a képviselői megbízatást tovább, indokaim a polgármesterével egyeznek.
Körjegyző: A testület létszáma 2 fő. A működéshez szükséges létszám alá csökkent, így
határozatképes testületi ülést nem tarthat, döntést nem hozhat, rendeletet nem alkothat. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 54/A.§ának nem felel meg.
A helyi választási bizottságnak össze kell ülnie és a kislistán soron következők lépnek be a képviselő
testületbe.
Polgármester: A kislistán soron következő személyek sem vállalják.
A képviselő társaimnak is be kellene látniuk, hogy ez így nem mehet tovább, nekik is le kellene
mondaniuk a falu érdekében, hogy egy új testület állhasson fel.
Alpolgármester és a képviselő: Nem mondunk le.
Körjegyző: A kislistás képviselők megbízatásukról viszont a helyi választási bizottság előtt
mondhatnak le, illetve a polgármester és a képviselői tisztségre időközi választást kell kitűznie.
Továbbá a polgármesternek át kell adnia hivatalát az alpolgármesternek.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.

Balázs Vince
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

