
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 18. napján tartott 
alakuló testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Meződ Faluház

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula, Balog Jánosné, Illés Rita és
Görföl Róbert képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Szabó Sándomé 
j egyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg .

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat 
egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1. / Képviselők és polgármester eskütétele

2. / Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előadó: Merk Zsolt polgármester

3. / Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Merek Zsolt polgármedster

5. / Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
Előadó: Merk Zsolt polgármester

6. / Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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7./Ingatlanügyek
Előadó: Merk Zsolt polgármester

8. / Járdafelújításra vállalkozói szerződés megkötése 
Előadó: Merk Zsolt polgármester

9. /Dr. Várnai József háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

10. / Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előadó: Merk Zsolt polgármester

1./ Képviselők és polgármester eskütétele

Merk Zsolt polgármester felkérte a képviselőket az eskü letételére és esküokmány 
aláírására, majd felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt az eskü szövegének ismertetésére .

Megkérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel.

Először a képviselők, majd a polgármester letette az esküt. Az eskütételt követően a 
képviselők, majd a polgármester aláírták az esküokmányokat.

Merk Zsolt polgármester a képviselő-testületnek jó munkát kívánt.

2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Merk Zsolt polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy Dr. Kóbor Gyula 
képviselőt jelöli alpolgármesternek . A jövőre nézve az alpolgármesternek szeretne feladatot 
átadni, ez pedig a közfoglalkoztatással kapcsolatos teendők elvégzése lenne. Felhatalmazza az 
alpolgármestert, arra hogy napi rendszerességgel ellenőrizze, felügyelje, fegyelmezze a 
közfoglalkoztatottak munkavégzését, munkaeszközök kiadását és egyéb ezzel kapcsolatos 
feladatokat.

Megkérdezte Dr. Kóbor Gyula képviselőt , hogy elfogadja-e a jelölést és hozzájárul-e a 
napirend nyílt ülésen való tárgyalásához.

Dr. Kóbor Gyula képviselő a jelölést elfogadta és nyilatkozott, hogy hozzájárul a napirend 
nyílt tárgyalásához.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az alpolgármester megválasztása előtt 3 tagú 
Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni, mivel az alpolgármestert az SZMSZ szerint 
titkosan választják meg. A bizottság tagja nem lehet a polgármester és ajelölt.

Merk Zsolt polgármester a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Görfol Róbertét, két 
tagjának pedig Illés Ritát és Balog Jánosnét javasolta. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:
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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
41/2019.fX.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az alpolgármester választás titkos szavazásának 
lebonyolítására az alábbiak szerint megválasztja a 
Szavazatszámláló Bizottságot:

Görföl Róbert elnök
Illés Rita tag
Balog Jánosné tag

Határidő: azonnal
Felelős: Görföl Róbert elnök

Görföl Róbert bizottsági elnök ismertette a titkos szavazás lebonyolításának szabályait. A 
jelöltre szavazni úgy lehet, hogy a nevét tartalmazó szavazólapot érintetlenül hagyva dobják 
az urnába. Nem szavazatnak minősül a név áthúzása.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai a kiosztott szavazólapok alapján titkosan szavaztak.

Miután mindenki leadta szavazatát, Görföl Róbert Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
ismertette a szavazás eredményét, mely szerint Dr. Kóbor Gyula képviselő 5 igen 
szavazatot kapott.

Merk Zsolt polgármester megállapította, hogy a szavazás eredményes volt, Dr. Kóbor Gyula 
elnyerte az alpolgármesteri tisztséget.

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
42/2019. (X.18.) KTH. számú 

határozata
Meződ Község Képviselő-testülete a titkos szavazás 
eredményeként Dr. Kóbor Gyulát választotta 
alpolgármesternek.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Megválasztása után Dr. Kóbor Gyula alpolgármester letette az esküt, aláírta az 
esküokmányt.

Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékletben csatolva.
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37 Polgármester tiszteletdíiának megállapítása

Merk Zsolt polgármester személyes érintettségét bejelentve átadta az ülés vezetését Dr. 
Kóbor Gyula alpolgármesternek.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester javasolta , hogy állapítsák meg Merk Zsolt polgármester 
személyes érintettségét és zárják ki a szavazásból az érintettet.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
43/2019. (X.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete Merk Zsolt polgármester 
személyes érintettségét megállapította, a polgármester 
tiszteletdíjának megállapítása ügyének szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kóbor Gyula alpolgármester

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a testület, az Mötv. alapján az 500 fő alatti 
településen a polgármester tiszteletdíja havi bruttó 149.600.- forint, valamint ehhez az 
összeghez havi 22.440- forint költségtérítés jár.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester kérte, a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására tett javaslatot a testület fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (Merk Zsolt
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
44/2019.(X.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Merk 
Zsolt polgármester számára havi bruttó 149.600,- forint 
tiszteletdíjat, valamint 22.440.- forint költségtérítést állapít 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kóbor Gyula alpolgármester

4J Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a jogszabály azt mondja ki, hogy a polgármester 
tiszteletdíjának a maximum 90%-át lehet megállapítani az alpolgármester részére 
tiszteletdíjként. 500 fő alatti településen az alpolgármester tiszteletdíja maximum havi bruttó 
134.640,- Ft és havi 20.196.- Ft költségtérítés. Az előző ciklusban az alpolgármester a korábbi 
szabályozás szerinti minimumot 52.360.- Ft tiszteletdíjat kapott.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester bejelentette személyes érintettségét.

Merk Zsolt polgármester javasolta , hogy állapítsák meg személyes érintettségét és zárják 
ki a szavazásból érintettet.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
45/2019. (X.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete Dr. Kóbor Gyula 
alpolgármester személyes érintettségét megállapította, 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása ügyének 
szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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Merk Zsolt polgármester azt javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának a korábbi 
összeget,vagyis a havi bruttó 52.360,- Ft-ot állapítsák meg és hozzá a tiszteletdíj 15%-át, azaz 
7.854.- Ft költségtérítést.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata.

Mivel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (Dr. Kóbor Gyula 
alpolgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
46/2019. (X.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dr. Kóbor 
Gyula alpolgármester részére havi bruttó 52.360,- Ft tiszteletdíjat 
állapít meg, továbbá az alpolgármester jogosult havi 7.854,- Ft 
költségtérítésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

5./ Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirend előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy minden képviselőnek vagyonnyilatkozatot kell 
tenni a megválasztásától számított 30 napon belül. A vagyon-nyilatkozatnak ki kell terjedni a 
házastársra és kortól függetlenül a vele egy háztartásban élő gyermekére is. A 
vagyonnyilatkozatok átvételével, nyilvántartásával, szükség esetén ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, továbbá a képviselő-testület tagjai érintő összeférhetetlenségi, 
méltatlansági ügyek előkészítésére kötelezően létre kell hozni egy bizottságot, a településen 
az SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság látja el ezeket a feladatokat. A bizottságnak 3 tagból 
kell állnia, egy elnökből és két tagból. A polgármester és az alpolgármester nem lehet a 
bizottság tagja.

Merk Zsolt polgármester javaslatot tett a bizottság összetételére az alábbiak szerint: Az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Görfol Róbertét, tagnak pedig Illés Ritát és Balog Jánosnét 
javasolta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata a bizottság összetételére.

Mivel más javaslat nem hangzott el, kérte, hogy szavazzanak:
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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
47/2019. (X.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Ügyrendi 
Bizottságba megválasztja:

Görföl Róbertét 
Illés Ritát 
Balog Jánosnét

elnöknek
tagnak

tagnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

6./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

írásos előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával, 
módosításával kapcsolatos tudnivalókat,ismertette az újonnan alkotandó SZMSZ tervezetét. 
Elmondta a képviselők megismerhették, áttanulmányozhatták a tervezetet.

Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata, 
észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet fogadta el:

Meződ Község Önkormányzata 
6/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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7./Ingatlanügvek

Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, a Tejcsamok eladásáról már született 
testületi döntés, de a telken nincs út, ezért két telket egyesíteni szükséges. Elmondta továbbá, 
az önkormányzat tulajdonában álló Meződ 87.hrsz. alatti beépítetlen belterületi ingatlant 
Ignácz Zsolt 7362 Vásárosdombó, Dózsa u. 2. szám alatti lakos kívánja megvásárolni 
1.000.000.- Ft/ha áron.

Javasolta , hogy a megnevezett ingatlan kerüljön értékesítésre.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester javasolta, a határozatba kerüljön bele az „értékbecslés 
szerinti” áron. Az értékbecslés díját a vevőre hárítanák át, a szerződésbe kerüljön bele.
Merk Zsolt polgármester egyetértett, mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, 
kérte, hogy aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
48/2019.(X.18.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat tulajdonában álló Meződ 87.hrsz. alatti 
beépítetlen belterületi ingatlant értékbecslés szerinti áron , 80.000.- 
Ft összegért értékesíti Ignácz Zsolt 7362 Vásárosdombó, Dózsa u. 
2. szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet 
lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

8./ Járdafelújításra vállalkozói szerződés megkötése

Merk Zsolt polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondta, a beadott és nyert pályázat 
lehetőséget biztosít a községben járdafelújításokra. Szeretné, ha mielőbb megkezdődnének a 
munkálatok, hiszen minden anyagnak megy föl az ára. A beérkezett árajánlatok közül a 
legkedvezőbb került kiválasztásra, mely a sásdi Maszek Ép-Ker Kft.-tői érkezett.

Javasolta , hogy a Maszek Ép-Ker Kft-vel kössenek vállalkozói szerződést járdafelújításra.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.



Meződ Község Képviselő-testületének 
49/2019.(X.18.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Maszek Ép-Ker Kft-vel kötnek vállalkozói szerződést 
járdafelújításra 3.172.464.- Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

9./Dr. Várnai József háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása

Merk Zsolt polgármester elmondta, a területi háziorvosi ellátást Dr. Várnai József egyéni 
vállalkozó orvos látta el eddig. Hamarosan nyugdíjba készül és a praxist átadja majd egy 
fiatal doktornőnek. Az átadás folyamatos lesz. Mint egyéni vállalkozó háziorvos személyes 
ellátásra kötelezett orvos. Eddig Dr. Várnai József háziorvossal volt feladat-ellátási 
szerződés kötve, most pedig Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Dr. Várnai 
József ügyvezető ) szükséges megkötni a feladat-ellátási szerződést.

Javasolta , feladat-ellátási szerződés megkötését a Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel (Dr. Várnai József ügyvezető) területi háziorvosi alapellátás feladataira.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
50/2019.(X.18d KTH számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-tudomásul vette , a Dr. 
Várnai József háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 
módosítását , mely szerint a praxisjoggal rendelkező orvos cége, a 
Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( 7677 Orfü, Dollár u. 
13. Dr. Várnai József ügyvezető) területi háziorvosi alapellátás 
feladataira.

Határidő: azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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10./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ez évben is közmeghallgatást kell 
tartani. Javasolta a 2019. november 21 ,-i 18.00 óra időpont kitűzését a közmeghallgatásra.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a 2019. november 21.-i 
időpont kitűzését.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon:

Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
51/2019. (X.18.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a közmeghallgatás időpontját 2019. november 21. napjára 
18.00 órai kezdettel tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Merk Zsolt polgármester megköszönte a megjelenést és 
az alakuló testületi ülést bezárta.
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