
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
3/2009. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 17-én 
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 
  
 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  
Mérges Község Önkormányzat 2009.évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
   Németh Vincéné gazd. ea. 
 
2./ Napirendi pont  
2009. évi pályázati lehetőségek 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./Napirendi pont  
Mérges Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
   Németh Vincéné gazd. ea. 
 
Polgármester: Felkérem, Németh Vincénét ismertesse a testületet a költségvetési rendeletről. 
 
Németh Vincéné: 2009. évi bevételek összesen 16.870.221 Ft, mely következőképpen került 
felosztásra: normatív támogatások 

• települési önkormányzatok feladatai- 3.098.455,- 
• lakott területtel kapcsolatos feladatok-9264,- 
• közművelődés-102.917,- 
• önkormányzatot érintő szja megosztás 3.188.601,- 
• pénzbeli szociális juttatás-2.683.420,- 

saját bevételek-összesen 6.558.348. 
• a helyi adóból származó bevételek-2.759.000,- 
• átvett pénzeszközök-1.383.536,- 

 
Működési hiány- 1.095.216,- a felhalmozási pedig 134.000,- 
 
Kiadások- 16.870.221,- 
A kiadások lényegét a mellékelt táblázat alapján látható: az önkormányzati igazgatási 
tevékenység, a köztemető fenntartása és a családsegítés teszi ki. 
 
Polgármester: Kérem, kézfeltartással szavazzunk. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet hozta:  
 
 

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2009.(II. 17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
Mérges Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének módosítása 
 
Polgármester: Felkérem, Németh Vincénét ismertesse a testületet a módosításról. 
 
Németh Vincéné: Ismerteti az előterjesztés szerinti módosításokat. 
 
Kérdés nem merült fel. 
 
Polgármester: Kérem, kézfeltartással szavazzunk. 
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Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet hozta:  
 
 

Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2009 (II. 17.) Rendelete 

 
Mérges Község Önkormányzatának többször módosított 2008. évi 

költségvetéséről  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
2./ Napirendi pont  
2009. évi pályázati lehetőségek 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Polgármester: Tavaly nem volt lehetőségünk pályázatot benyújtani falunapunk 
megszervezésére, javaslom, idén pályázzunk műsorral dúsabb falunap megrendezésére. 
 
Képviselők egyetértettek. 
 
Kérem, kézfeltartással szavazzunk. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (II.17.) határozata 
 
/1/ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be pályázatírója útján 
falunapjának megszervezésére. 
/2/A pályázatíró díja 20000 Ft- Áfa 
/3/ A döntésnek megfelelően a falunap 2009. július 18-án kerül megszervezésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:2009. március 10. 
  
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Házi szociális gondozó támogatása 
 
Polgármester: Januári ülésünkön szó esett a téti kistérségnek köszönhetően 7 idős lakos 
napközbeni ellátásáról. A kapott normatíva nem fedezi a házi szociális gondozónk egyéb 
juttatásait. A fenntartóval, illetve munkáltatójával beszéltem és az önkormányzat 
hozzájárulhat a költségek fedezésére.  
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Útiköltségről már szó esett januárban is, az étkezési jegyhez és hozzájárulhat a testület. 
 
Az elektromos kerékpár vásárlását elvetettük. 
 
Javaslom az étkezési ebédjegy hozzájárulást illetve a munkába járás támogatását. 
 
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 17.) határozata 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a házi szociális gondozó 
étkezési jegyének költségeihez havi 5000 forint mértékben. 
Továbbá átvállalja a munkába járás útiköltségét, melyet havi 400 km-ben állapít meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Közbeszerzési eljárás- Falugondnoki kisbusz 
 
polgármester: Pályázatírónk végzik a kisbusz pályázattal kapcsolatos teendőket. A 
közbeszerzési eljárást folytattuk le február elején, a nyertes kihirdetésre is került. 
 
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (II. 17.) határozata 
 
Mérges Község Önkormányzatának testülete közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény előírásait figyelembe véve a falugondnoki kisbusz pályázat közbeszerzési eljárását 
lefolytatta. 
Az ajánlattevők közül a Porsche INTER AUTO GYŐR Ker. Kft. ajánlatát fogadta el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Honlap 
 
Polgármester: Együttes ülésünkön szó esett a honlap készítéséről. 
Javaslom Mérges község önálló honlapjának megszerkesztését. Informatikusunkkal fel is 
vettem a kapcsolatot. A tárhely 15000 Ft költség, a megszerkesztését és az adatok feltöltését 
25000 forintba kerül. 
 
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon. 
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Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (II. 17.) határozata 
 
/1/ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Varga György informatikust 
a mérgesi honlap elkészítésével és az adatok folyamatos feltöltésével. 
/2/ A honlap elkészítése egyszeri 40.000 forint, mely a tárhely megvásárlását és a szerkesztési 
díjat tartalmazza. 
/3/ A testület tudomásul veszi, hogy az adatok feltöltésért, a honlap folyamatos 
karbantartásáért további díj illeti meg az informatikust. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


