
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
9/2008. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 25-én 16. 00 

órakor a mérgesi Községházban tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

 
  Balázs Vince  polgármester 

 
Kovács Tivadar  alpolgármester 
 
Pintér Sándor, Káposztás Jánosné képviselők 

  
 Veilandics Eszter körjegyző 

Németh Vincéné 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: 
 

N A P I R E N D 
 

1./Napirendi pont  
A megválasztott polgármester és képviselő eskütétele 
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző 
       
2./ Napirendi pont  
I. féléves körjegyzőségi beszámoló  
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  
3./ Napirendi pont  
I. féléves önkormányzati beszámoló 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
4./ Napirendi pont  
3/4 éves körjegyzőségi beszámoló és a 2009. évi körjegyzőségi koncepció elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
5./ Napirendi pont  
3/4 éves önkormányzati beszámoló és a 2009. évi önkormányzati koncepció elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
6./ Napirendi pont  
2009. évi belső ellenőrzés feladatok 
Előadó: Balázs Vince polgármester  



 
7./ Napirendi pont  
A Téti Kistérség S.Ö.T.T. Társulás Tanács Megállapodásának módosítása  
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
8./ Napirendi pont  
Iparűzési adó 
Előadó: Veilandics Eszter körjegyző 
 
9./ Napirendi pont  
Önkormányzat raktárhelyiségének riasztóval való ellátása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
10./ Napirendi pont  
Internettel kapcsolatos problémák megvitatása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
11./ Napirendi pont  
Közmeghallgatás időpontjának, témáinak megbeszélése 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
12./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./Napirendi pont  
A megválasztott polgármester és képviselő eskütétele 
Előadó: Veilandics Eszter 
 
körjegyző: Kérem a helyi választási bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját a választás 
eredményéről, adja át a megbízóleveleket, a polgármester és a képviselő tegye le az esküt a képviselő-
testület előtt. 
 
Kovács István: Ismerteti az időközi választás eredményét, átadja a megbízóleveleket és az eskütétel 
során olvassa az eskü szövegét. 
 
Balázs Vince polgármester leteszi az esküt és átveszi megbízólevelét. 
Pintér Sándor képviselő leteszi az esküt és átveszi megbízólevelét. 
 

(Az eskü szövege a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
körjegyző: Tájékoztatom a polgármestert és a megválasztott képviselőt, hogy a megválasztástól 
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének tegyen eleget. 
 
Polgármester Úr tiszteletdíjának meghatározása 
 
A polgármester tiszteletdíja közérdekű adatnak minősül, így tárgyalást nyílt ülésen kell lefolytatni. 
 
Az illetményalap 38650 Ft. A lehetséges szorzó 2,5 és 4,5 szeres, így 96.625 Ft és 173.925 Ft között 
állapítható meg, míg a költségtérítés ezen összeg 20-30 %. 



A képviselő-testület egyhangúan a már korábban 2006-ban megítélt feltételek mellett döntött. 
 
Polgármester: Kérem, a tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását részemre, szavazni nem kívánok. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (XI. 25.) határozata 
 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balázs Vince polgármester tiszteletdíját 
96625,- Ft –ban, költségtérítési átalányát 28988,-Ft-ban állapítja meg. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: körjegyző 

 
2./ Napirendi pont  
I. féléves körjegyzőségi beszámoló  
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
polgármester: Augusztus óta nem volt ülésünk, több elmaradt döntést kell bepótolnunk és 
jóváhagynunk. 
Elsőként a körjegyzőségi féléves beszámolót. A másik két testület november 5-én már döntött e 
napirendről. 
Kérem a gazdálkodásit ismertesse a testülettel a beszámoló jelentős pontjait. 
 
gazdálkodási előadó: Ismerteti a beszámolót. 
 
Kérdés nem merült fel. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. Rendelet 29.§. (7) bekezdése alapján Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 
Hivatala 2008. évi gazdálkodásáról szóló félévi beszámolót az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
9.123.e Ft összes bevétellel és 8.918.e Ft kiadással, ezen belül 
 
Személyi juttatás:    6.142.e Ft,- 
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.831.e Ft,- 
Dologi kiadások:   945.e Ft,- 
Feladattal terhelt maradvány:  0,- 

  
Felkérik a körjegyzőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
  Felelős: körjegyző 
  Határidő: folyamatos 
 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



3./ Napirendi pont  
I. féléves önkormányzati beszámoló 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
2008. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (XI. 25.) rendelete az 
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.26.) rendelete módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
I. féléves önkormányzati beszámoló 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja 
2008. évi fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
4./ Napirendi pont  
3/4 éves körjegyzőségi beszámoló és a 2009. évi körjegyzőségi koncepció elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdasági előadó által 
elkészített, a körjegyzőség 2008. évi 3. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

  
  Felelős: körjegyző, polgármester 
  Határidő: folyamatos 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
2009. évi koncepció 
 
Körjegyző: Korábban már tájékoztattam a körjegyzőség másik két települését, hogy rendkívüli módon 
lecsökkentették az állami normatívát 10.440 helyett a 7.700 egy drasztikus lépés. 
Tavalyi koncepció elfogadásakor is jeleztük, hogy minden tételre minimális összeget terveztünk be, a 
jövő évi koncepciónknál mozgásterünk már nincs is. 



Új elemként gazdálkodási kollégánk mérlegképes könyvelő végzettsége miatt terveztünk be a 
tavalyihoz képest plusszot, a második félévtől 30 %-os képzési pótlékot. 
A 13. havi bérek már nem szerepelnek a tervezetben. 
Képzésként az adóügyi előadó kötelező alapképzése szerepel. 
Sajnos a többi kollégának és magamnak is biztosítani kellene további képzési lehetőségeket többek 
között a közigazgatási hivatal által szervezetteket, de ezek is már jórészt önköltségesek, így az anyagi 
helyzetet látva nem sok lehetőséget látok rá. 
 
A koncepció minden területen a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyzőség 2009. évi 
költségvetési tervkoncepcióját.  
 

 Felelős: körjegyző, polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 

5./ Napirendi pont  
3/4 éves önkormányzati beszámoló és a 2009. évi önkormányzati koncepció elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdasági előadó által 
elkészített, az önkormányzat 2008. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
2009. évi koncepció 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési tervkoncepcióját.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.) 



6./ Napirendi pont  
2009. évi belső ellenőrzés feladatok 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Körjegyző: November 7- én a belső ellenőrünk kockázatelemzést tartott, mely alapján megállapításra 
kerültek a jövő évi belső ellenőrzési témakörök. Indokoltnak az operatív gazdálkodás és pénzforgalmi 
jelentést tekintette. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évre a belső ellenőrzési 
feladatok közül az alábbiak ellenőrzését kéri: 
- Operatív gazdálkodás 
- Beszámolás- pénzforgalmi jelentés kiadások 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: 2009. december 31. 

 
7./ Napirendi pont  
A Téti Kistérség S.Ö.T.T. Társulás Tanács Megállapodásának módosítása  
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
polgármester: 2009. január 1-től kezdődően a szociális alapszolgáltatási feladatok közül a kistérség 
nem látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot. 
Ellenben szintén 2009. január 1-től működési engedéllyel a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Intézményén keresztül saját feladatellátásban kívánja ellátni. 
Ennek megfelelően módosították a társulás megállapodását, melyet a testületeknek is el kell 
fogadniuk. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XI. 25.) 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 a házi segítségnyújtás feladat közös ellátásában részt kíván venni. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodást 
aláírja. 

4./ A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 
Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 



8./ Napirendi pont  
Iparűzési adó 
Előadó: Veilandics Eszter 
 
Körjegyző: Több alkalommal felmerült már az iparűzési adó kérdése. 
 
Kovács Tivadar: Az iparűzési adó eltörlésén is el kell gondolkodnia a testületnek, így lehetséges több 
vállalkozó jönne a faluba. 
 
Körjegyző: Az eltörlés úgy lenne célszerű, ha a bevételt pótolni tudnánk. 
 
Kovács Tivadar és Balázs Vince: Megkeresünk több vállalkozót. A következő ülésen pedig 
visszatérünk e napirendi pontra. Az adó csökkentése vagy eltörlése a cél. 
 
9./ Napirendi pont  
Önkormányzat raktárhelyiségének riasztóval való ellátása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Kovács Tivadar: Az ősz kezdetén a környező faluból több szerszámot, kisgépet elloptak. 
Szerelőt hívtam ki, hogy szereljenek riasztót az épületre. Ez az újítás nem volt betervezve, így nem 
valósult meg. 
  
polgármester: Arra az épületre több millió forintot kellene újításra költeni, egyenlőre elegendőnek 
tartanék egy mozgásérzékelőt. A következő ülésre árajánlatot hozok és döntünk róla. 
 
10./ Napirendi pont  
Internettel kapcsolatos problémák megvitatása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Kovács Tivadar: Nagyon lassú az internet a faluban. 
Az E-Magyarország munkatársai belső kábelt cseréltek a napokban és véleményük szerint a gépekkel 
van gond. 
 
körjegyző: A körjegyzőség informatikusát tájékoztatni tudom a felmerült problémáról. Elvégzi a 
szükséges munkálatokat, megveszi a programokat. 
(A felkérés az ülésen telefonon megtörtént.) 
 
11./ Napirendi pont  
Közmeghallgatás időpontjának, témáinak megbeszélése 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
polgármester: Bár 3 hónapig nem működött a mérgesi testület, így döntések sem születtek, a falu 
tájékoztatni kell az év eseményeiről, a falugyűlés nem vihető át a következő évre. 
Megtartására egy időpont lehetőségünk van a december 16.-a, mivel a község lakóival 15 nappal 
előtte tudatni kell. 
Kérem a testületi tagok megjelenését. 
 
 
 
 
 
 
 



12./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
MÁK utalás 
 
körjegyző: 2008. augusztus 12-én az utolsó testületi döntés a Magyar Államkincstár által végzett 
ellenőrzés kapcsán született. 
A 2007. évi elszámolás felülvizsgálata tárgyában végzett ellenőrzés során megállapított 1.065.391. Ft 
visszafizetésre kötelezettségét észrevételeztük meg. 
Tájékoztatom a testületet, hogy sikeres volt a „fellebbezésünk” A büntetést 73.847 Ft normatíva és 
8.028 Ft kamata összegre csökkent. 
Elutalás a közigazgatási hivatallal történt egyeztetés során testületi döntés nélkül szeptember 10-én 
megtörtént. 
A határozat jogerőre emelkedését követően 15 napunk volt a tartozást kiegyenlítésére, melyet azonnal 
meg is tettünk, azért is, hogy a kamatok tovább ne növekedjenek. 
 
Utólag szükség van a testület jóváhagyására. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar 
Államkincstár által 2007. évi elszámolás felülvizsgálata tárgyában végzett ellenőrzés 
során kiszabott büntetés -73.847,-Ft – és kamatának -8.028,-Ft- kiegyenlítését. 

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Intézményrendszer átszervezése 
 
Polgármester: Tájékoztatja az intézmény átszervezése tárgyában kapott értesítésről a képviselő-
testületet. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményrendszer 
átszervezését végzi a folyamatosan csökkenő állami finanszírozás miatt. 
Az 1990. évi LXV. tv. 10.§ alapján kérik a képviselő-testület hozzájárulását az átszervezéshez. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2008 /XI.25./ H a t á r o z a t a  

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Győr- Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezésével a kötelező 
feladatok további megfelelő biztosításának reményében. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 



MOL kártya 
 
Polgármester: A falugondok jelezte, hogy a mol kártyán lévő összeg több alkalommal nem fedezte 
költségeit, kérte emeljük meg a keretet. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évben megigényelt és 30.000. 
Ft-ban megállapított Mol kártya keretösszegét havi 40.000 Ft-ra emeli meg 
2008.december 1-től. 

 
  Határidő: 2008.december 1. 
  Felelős: polgármester 
 
Gyógyszerkeret 
 
Polgármester: A falugondok jelezte, hogy a mol kártyán lévő összeg több alkalommal nem fedezte 
költségeit, kérte emeljük meg a keretet. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XI. 25.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok számára megállapított 
gyógyszer kiváltására megállapított 30.000. Ft-os keretösszeget 40000 Ft -ra emeli meg 
2008.december 1-től. 

 
  Határidő: 2008.december 1. 
  Felelős: polgármester 
 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


