
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 14. 
 
4/2009. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 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 

 
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  
Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
2./ Napirendi pont  
Kisbusz eladása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./Napirendi pont  
Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
   
Polgármester: Felkérem, körjegyzőnket ismertesse a testülettel a legfontosabb módosításokat. 
 
Körjegyző: 2009. január 1-től lépett hatályba az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény, amely módosította többek között a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényt. 
 
Nagyrészt a rendszeres szociális segélyezés átalakítására került sor. A jegyző által 
megállapítható ellátás elnevezése- aktív korúak ellátása lett. 
Az aktív korúak ellátására jogosultak, akik az alább felsorolt rendszeres szociális 
segélyezettek körébe nem tartoznak, közfoglalkoztatásban vesznek részt. Amikor a jogosult a 
közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, rendelkezésre állási 
támogatásra jogosult, mely összege megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, 
azaz jelenleg 28.500 Ft. Rövidítése RÁT. Aki RÁT-ban részesül köteles a Munkaügyi 
Központtal együttműködni. 
 
A rendszeres szociális segélyezettek köre szűkült, 3 személyi kör jogosult a segélyre: 
- egészségkárosodott 
- 55 éven felüliek 
- a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személyek, abban az esetben, ha a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményen nem tudják biztosítani és a családban élő 
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási 
támogatásban, gyesben, gyedben. 
 
Az együttműködésre nagy hangsúlyt fektet a módosítás, melyet a települési önkormányzat 
elsősorban a családsegítője útján tud ellátni. 
 
Ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a rendeletmódosítási javaslat tartalmazza. 
 
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  
3/2009.(III. 17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
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2./ Napirendi pont  
Kisbusz eladása 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Polgármester: Többen jelezték vételi szándékukat kisbuszunk iránt. 
 
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 9/2009. (III.17.) határozata 
 
/1/ Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a HUB 034 rendszámú 
TOYOTA HIACE PANEL VAN típusú falugondnoki kisbusz tehergépjárművét. 
/2/Az eladási ár 1.400.000 Ft + Áfa 
/3/ Az eladással kapcsolatos egyéb intézkedéseket az adásvételi szerződés tartalmaz. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
 
Pénztár, banki utalások  
Körjegyző: Pénztár és a banki utalások áttekintése megtörtént. 
 
Polgárőrség 
 
Polgármester: Tájékoztatja a testületet a szervezhető polgárőrségről. Ipari kamerák 
felszerelését javasolja, árajánlatot szerez be, melyet a testülettel közöl. 
 
Falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet 
 
A rendelet a képviselők kérésére az ülésen átbeszélték. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 


