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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 13-án 10. 00 

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

 
  Balázs Vince  polgármester 

 
Kovács Tivadar  alpolgármester 
 
Pintér Sándor   képviselő 

  
 Káposztás Jánosné képviselő 
  
 Veilandics Eszter körjegyző 

 
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  
Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása TIOP 2.1.2/08/1 pályázata 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
2./ Napirendi pont  
Házi segítségnyújtás 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont  
Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása TIOP 2.1.2/08/1 pályázata 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Polgármester: A járóbeteg-szakellátó központ kialakítására tavaly beadott pályázat nem nyert, most 
újra próbálkozik Tét. 
 



Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.13.) határozata 
 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató pályázati projekt 
előkészítéséről, pozitív támogatási döntés esetén történő megvalósításról és fenntartásról a Téti 
kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása” TIOP 2.1.2/08/1 pályázat kapcsán” című 
előterjesztést, és a következőkről dönt: 
 

‐ A képviselő-testület a Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 
‐ A képviselő-testület a Tájékoztató 1. mellékletét képező Összefoglalót megismerte és 

az abban foglalt tervezett tevékenységeket támogatja. 
‐ A képviselő-testület a Tájékoztató 2. mellékletét képező Építészeti-műszaki 

tervkivonatot áttekintette. 
‐ A képviselő-testület a Tájékoztató 3. mellékletét képező Fejlesztési megállapodást 

elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására. 
‐ A képviselő-testület a korábbi, ugyanezen célú TIOP 2.1.2/07/1 pályázati kódszámú 

pályázattal kapcsolatos 6/2008. (II. 26.) döntéseit ezennel visszavonja, és felhatalmazza 
a Polgármestert a korábbi megállapodások érvénytelenítésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Napirendi pont  
Házi segítségnyújtás 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Polgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy a téti kistérségnek köszönhetően 7 idős lakos 
napközbeni ellátása megoldódott. Házi szociális gondozónk segíti problémáik megoldását pl. 
bevásárol, megmelegíti az ebédet, elbeszélget velük stb. 
Rábapatonáról jár be a gondozó mindennap. 
Útiköltségét nem állják, javaslom, támogassa majd az önkormányzat. 
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
2009. évi költségvetés tervezet tárgyalása 
 
Polgármester: A házi szociális gondozó részére tervezzünk be egy elektromos kerékpár vásárlását, 
mely természetesen az önkormányzat tulajdonában lenne, de használatra adnánk részére. 
 
A kisbusz matricázására is több árajánlatot kaptunk, 50 ezer forintot említett a kistérség. 
 
Zászlót is ideje lenne venni, a szél már nagyon megtépázta őket. 
 
Körjegyző: Nehéz idén tervezni, lényegében konkrét számokat az önkormányzat sem kapott még. A 
13. havi alakulását sem tudjuk biztosan, bruttó 140000 Ft fizetésig állítólag nem lesz változás, e feletti 
összegnél egységesen mindenki bruttó 15000 forintot kap havonta. 
 



2009. évi költségvetésbe kell, hogy szerepeljen épp az előző döntés alapján az 50000 Ft 
önkormányzati hozzájárulásnak a TIOP hoz. A 20000 Ft működési hozzájárulás betervezését is meg 
kell kezdeni. 
 
A falugondnok bérénél terveznünk kell közel 65000 Ft plusz bért, 2007. januárban soros lett volna a 
következő fizetési fokozatba lépni, mely elmaradt, ezt be kell pótolni, a gazdasági munkatárs már 
intéz. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 

Kmf. 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


