
Mérges  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mérges, Béke tér 2. 
 
  1/2008. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. január 15-én 9. 30 órakor a 

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

 
Balázs Vince  polgármester 

Kovács Tivadar alpolgármester 
 
Káposztás Jánosné, Bogár Tibor képviselők 
 
Veilandics Eszter körjegyző 
 
Németh Vincéné gazdálkodási 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  
Törvényességi észrevétel 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
  
2./ Napirendi pont  
Internet bekötése 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1./Napirendi pont  
Törvényességi észrevétel 
Előadó: Balázs Vince polgármester 
   
Polgármester: A tavalyi zárszámadásról van sajnos még mindig szó. 
2007. novemberében kértünk haladékot, melyet 2008. január 15-ig meg is kaptuk. 
 
Körjegyző: Röviden ismertetném a Közigazgatási Hivatal észrevételét. 



Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyonnak, melyet elkülönítetten kellett volna nyilvántartani, 
illetve vagyonkimutatást kell készíteni. 
 
Nem volt megállapítható hogy megtörtént e az összes bevétel és kiadás, az önkormányzat finanszírozása, a 
pénzeszközök változása, az adósság és a nyújtott hitelek állomány, összevont mérleg, többéves kihatással 
járó döntések számszerűsítése, közvetett támogatások kimutatása. 
 
Probléma volt a címrenddel. 
 
Hiányzott a polgármester tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése, melyet a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg kellett volna a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
Németh Vincéné: Ismerteti a zárszámadást. 
 
Az ismertetés után a polgármester kéri, hogy akinek hozzászólása van, tegye meg. 
 
Káposztás Jánosné: Nem értem, hogy lehet ennyi hibát elkövetni. 
Már hány éve készítünk zárszámadást. 
 
Körjegyző: Elnézést ez még nem a mi hibánk, nem mi készítettük. 
 
Káposztás Jánosné: Igen tudom, de mindig újabb és újabb problémák jönnek elő. 
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester elfogadásra teszi fel a beszámolót. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet hozta:  
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.15.) rendelete a 3/2007. (IV. 27.) 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 
A zárszámadással egyidejűleg a polgármesternek kell előterjeszteni a belső ellenőr által elkészített éves 
ellenőrzési jelentést. 
Kérem, hogy tekintsétek át és ha van kérdéseteket tegyétek fel. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008 /I.15/ H a t á r o z a t a  
 

/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester által 
előterjesztett éves ellenőrzési jelentést. 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 

(A jelentés a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
 
 



2./ Napirendi pont  
Internet bekötése 
Előadó: Balázs Vince polgármester  
 
Az orvosi rendelőt el kell látnunk internet használati lehetőséggel. 
Az orvos jelezte szükségességét. 
 
Célszerűnek tartanám áthúzni a kultúrházból így a rendelőben és a hivatalban is megoldottá válna. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008 /I.15/ H a t á r o z a t a  
 

/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete az orvosi rendelő és a hivatal 
internet használási lehetőséggel való ellátása végett felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a bekötéshez szükséges anyagokat (kábel stb.) vásárolja meg és köttesse be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince mérgesi polgármester  
 
„Árusok” 
 
polgármester: Sajnos tudomásomra jutott, hogy karácsony előtt Mérges Községben lévő árust atrocitások 
érték. 
Mindenki tudhatja, örülhetünk, ha 97 fős kis falunkba eljön egy árus és egy pár órát itt tartózkodik. 
Az itthon lévők vásárolhatnak, illetve az időseknek egy kis szórakozási lehetőséget is jelenthet. 
Mikor megérkezett a Kultúrházba az árus begyújtottam neki, melyet később az alpolgármester az áruson 
számon kért a bérleti díj kérdésével egyetemben.  
Szeretném ha bárkinek problémája lenne nem rögtön a hivatalba rohanna jegyzőkönyvezni, hanem 
egyeztetve velem megoldanánk a vitás kérdéseket. 
 
Jelenleg 2 fő kérdés merült fel. Az egyik a fűtés kérdése, a másik az árusok bérleti díja. 
 
Javasolnám, hogy továbbra is ingyenesen jöhessenek az árusok és azon pár órán mikor itt tartózkodnak a 
fűtési lehetőséget biztosítsuk térítésmentesen. 
 
Alpolgármester: Elnézést kérek a körjegyzőtől a hangnemért, ideges voltam, mert az árus azt állította, hogy 
fizet helypénzt a polgármesternek. 
 
Későbbi egyeztetéskor kiderült, hogy nem igaz, állítólag a meglepődéstől zavarba jött. 
 
A testület továbbra sem vezet be bérleti díjat az árusoknak és a fűtést is biztosítja. 

 
Pintér Sándorné ügye 
 
polgármester: Míg nem írnak ki közhasznú, közcélú pályázatot, addig is meg kell oldanunk a hivatal, a 
kultúrház takarítását. 
Pintér Sándorné Magdi néni munkájával mindenki elégedett lehet, javaslom, szerződését hosszabbítsuk 
meg egy hónappal. 



 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008 /I.15/ H a t á r o z a t a  

/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a polgármester 
javaslatával és felhatalmazza Pintér Sándorné szerződésének 1 hónappal történő 
meghosszabbítására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Alapító okirat 
 
polgármester: Felkéri a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket miért van szükség a módosítani. 
 
Körjegyző: A Magyar Államkincstár 2008. január 31-ig kéri be egységes szerkezetben a módosított alapító 
okiratokat. 
A szakágazati rend besorolásában történt változás. Mind a körjegyzőség, mind az óvoda tekintetében 
módosítani szükséges. 
 
Mérges Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
Mérges község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008 /I.15/ H a t á r o z a t a  
 

/1/ Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja a körjegyzőség alapító 
okiratát a szakágazati besorolás változása miatt. 
 
Felelős: körjegyző 
Határidő: 2008. január 31. 
 

(Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 

 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Balázs Vince        Veilandics Eszter 
polgármester             körjegyző 

 


