
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
10/2008. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 

órakor a mérgesi Kultúrházban tartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. 
 
Jelen vannak: Mérges Község Képviselő-testülete részéről: 

 
  Balázs Vince  polgármester 

 
Kovács Tivadar  alpolgármester 
 
Pintér Sándor   képviselő 

  
 Igazoltan távol: Káposztás Jánosné 
  
 Veilandics Eszter körjegyző 

 
12 fő jelent meg a lakosságból. 
 

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: 
 

N A P I R E N D 
 

1./ Napirendi pont  
2008. év értékelése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
2./ Napirendi pont  
Iparűzési adó 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont  
2008. év értékelése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 



Polgármester: A 2008. év nem volt Önkormányzatunk legtartalmasabb éve, ez köszönhető azon 
ténynek, hogy képviselő-testületünk együttműködése nem volt megfelelő, majd lemondásom után 3 
hónapig működésképtelen volt. Szeretném tájékoztatni a falut, hogy tisztségemről való lemondásomat 
követendő példaként léptem meg, melyet a többi tagtól is elvártam volna, hogy egy új testület jobb 
eredményeket érjen el. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy az időközi választás teljes költségét igaz előre meg kellett 
finanszíroznia az önkormányzatnak, de a megfelelő lebonyolításnak és elszámolásnak köszönhetően, 
melyet köszönök a körjegyzőség dolgozóinak, visszautalta a Területi Választási Iroda. 
 
2008. évben egy pályázatot nyújtottunk be a falugondnoki kisbusz pályázatot, melyet el is nyertünk. 
 
A mozgókönyvtári támogatásról kell idén még elszámolnunk, ez is folyamatban van. 
 
2./ Napirendi pont  
Iparűzési adó 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Polgármester: Előző ülésen arra jutottam képviselő társaimmal, hogy vállalkozókat próbálunk 
községekbe hozni és eltöröljük az iparűzési adót, mivel a gépjárműadóból megtérülne az 
önkormányzat bevétele. 
 
Nekem sajnos nem sikerült vállalkozót találnom. 
Kérdezem képviselő társaimat, nekik sikerült e. 
 
Kovács Tivadar: A vállalkozók, akikkel tárgyaltam azt mondták csak akkor kezdik meg a 
vállalkozásuk áthozatalát, ha már nincs helyi iparűzési adó. A jelenlegi biztosból nem jönnek el. 
 
Körjegyző: A gépjárműadó jövő évben nem folyna be tőlük, mivel kevés az idő arra, hogy mind a 
székhely, mind a kamionok dokumentumait január 1-ig el tudnák intézni. Így az első évben nem 
számíthatnánk a kompenzációra. 
Lehetőség van esetleg az adó mértékének csökkentésére, ha ez megfelel. 
 
Lakos: Ha jól tudom, csak az adóból van saját bevétele az önkormányzatnak, ne szüntessük ezt meg. 
 
Polgármester: Éves szinten 400 ezer forint ez sokat jelent a kis költségvetésünkbe. 
 
Körjegyző: Javaslom, hogy jövőre az adó kérdésben előbb kezdjen el tárgyalni a képviselő testület. 
 
Az iparűzési adó eltörlésének megszavazása nem történt meg. 
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Alpolgármester: A gyermekeknek szánt szeptemberi pénzről ne feledkezzünk meg, továbbra is 
támogassuk őket. 
 
Beiskolázási segély 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2008. (XII. 16.) határozata 



 
/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő- testülete óvoda és iskolakezdési támogatás címén 
5000,- Ft támogatást nyújt a gyermekeknek. 

 
/2/ Mérges község Képviselő-testülete felhatalmazza Balázs Vince polgármestert a támogatások 
kifizetésére. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
 
 
Karácsonyi Ünnepség (műsor, csomag) 
 
Polgármester: Mérges Község életében másodszorra, testületünk ideje alatt először kerül 
megrendezésre karácsony megünneplése, ezennel is szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
mindenkit tisztelettel meghívjak. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2008. (XII. 16.) határozata 
 

/1/ Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 20-án karácsonyi 
ünnepséget szervez. Az ünnepség keretén belül kerülnek kiosztásra a nyugdíjasok részére a 
karácsonyi csomagok 2500 Ft értékben (1000 Ft csomag, 1500 Ft pénz). 
 
/2/ A testület felhatalmazza a polgármestert a csomagok megvételével illetve az ünnepség során 
felmerült költségek (sütemény, üdítőitalok stb.) rendezésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. december 20. 

 
 
Mozgókönyvtár 
 
Polgármester: Minden év december 31-ig kell elszámolni mozgókönyvtári támogatásról. 
Több személy is jelentkezett nálam, hogy a kultúrházban található könyvtár épületének felújítását 
megoldaná. 
Át is néztem a jelentkezőket és természetesen a legjobb és legolcsóbb megoldás fogadjuk el. 
 
A jelentkezőket ismerjük illetve munkájukat is, panaszt nem hallottunk rájuk. 
 
Kérem, a képviselő-testületet döntsön a „pályázók közül”. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2008. (XII. 16.) határozata 
 
/1/ Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Harmonikás Bt. Enese, Petőfi út 6. szám 
alatti Sándor Ernő vállalkozót bízza meg a könyvtár felújítási munkáinak elvégzésére. 
/2/ A Képviselő-testülete utasítja a körjegyzőt a megbízási szerződés elkészítésére, felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 



  Határidő: 2008.december 31. 
  Felelős: polgármester 
 
Beszámoló az adóról 
 
Körjegyző: Megtartja beszámolóját a helyi adóztatásról. Az előterjesztést, a főösszegeket minden 
képviselő megkapott. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2008. (XII. 16.) határozata 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyző által tartott 
beszámolót a helyi adóztatásról. 

 
Felelős: körjegyző 
Határidő: 2008. december 31. 

 
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
Ivóvíz és szennyvíz díjakról szóló rendelet 
 
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-
testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII. 16.) rendelete az 

önkormányzati vízközműből szolgáltatott ivóvízért és szennyvízelvezetésért fizetendő díjakról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
Körjegyzőség működése 
 
Polgármester: Nem vagyok teljes mértékben megelégedve a Körjegyzőség működésével. 
Hangsúlyozom, hogy nem a dolgozók munkájával van problémám, mert látom, hogy megfeszített 
tempóban dolgoznak, de mégis úgy érzem, hogy Önkormányzatunk az utolsó a másik kettő mellett. 
Pályázni is csak egyszer volt lehetőségünk, míg a többi önkormányzat pályázatok sorát adta be, pl. a 
rábacsécsényi falunapi pályázat. 
Beszéltem az enesei polgármesterrel, szívesen várná községünket, és még a körjegyzőségbe pénzt sem 
kellene beletennünk. 
A gyermekeket is fogadná az enesei iskola. 
 
Lakos: A rábacsécsényi iskola nagyon jó színvonalú, teljes mértékben elégedettnek kellene lennünk 
hogy ilyen közel megfelelő oktatást kapnak a mérgesi gyerekek és szállításuk is megoldott. 
Nem értem a polgármester úr felvetését, miért kellene Enesére vinni őket 30 fős osztályokba. 
 
Körjegyző: Váratlanul érintett a polgármester felvetése, ezen időszaki kérdésről én sem tudtam. 
Személy szerint próbálom erőmet és a munkatársakat a 3 falu között megfelelően megosztani, hogy 
egyik se érezzen hiányt. 
Az hogy a polgármester még is ezt érzi véleményem szerint a nem megfelelő kommunikációnak, a 
testület nem megfelelő működésének és az időközi választásnak köszönhető. 
 



A rábacsécsényi falunapi pályázatot pedig Mérges be sem adhatta volna, mivel a pályázati 
feltételeknek nem felelt meg. 
 
Kovács Tivadar: Meg vagyok elégedve a Körjegyzőség működésével és a dolgozókkal is. 
Ebben a 3 hónapban, amikor a polgármestert helyettesítettem, mindig azonnal fogadtak a hivatalban 
és elintézték kéréseimet, az időközi választás pedig sok plussz munkát hozott. 
 
Polgármester: Nekem sem személyes próblémám van csak a falu érdekét nézem. 
 
Lakos: Mérges évtizedek óta Rábacsécsénnyel közösen dolgozott mindenen, ezt a kapcsolatot nem 
szabad megrontani. 
 
Kovács Tivadar: Nem látom értelmét Enese fele menni. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


