Jegyzőkönyv
Készült Meződ Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21. napján tartott
közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Meződ, Faluház
7370 Meződ, Ságvári u. 34.

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester, Görföl Róbert,
Balog Jánosné képviselők. Koszorús Tímea aljegyző, Szabó Sándomé
j egyzőkönyvvezető
15 fő helyi lakos
Igazoltan távol: Illés Rita képviselő
Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, az 1. és 2. napirendi pont összevonását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat elfogadta az
alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. /Beszámoló Meződ Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról, 2020. évi tervek
ismertetése és beszámoló 2019. évi költségvetés teljesítéséről
Előadó: Merk Zsolt polgármester
2. /Egyebek, lakossági hozzászólások

Napi r e nd t árgyal ás a:
l./Beszámoló Meződ Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról, 2020. évi tervek
ismertetése és beszámoló 2019. évi költségvetés teljesítéséről
Merk Zsolt polgármester megköszönte a volt alpolgármester, Illés Ferencné előző
ciklusban nyújtott munkáját és köszöntötte az új alpolgármester Urat, Dr. Kóbor Gyulát.
Majd elmondta, hogy a kötelező és vállalt feladataikat el tudták látni ebben az évben is lehető
legjobban. A közterületeket, árkokat és a Temetőt is karban tartották. Sok beadott pályázat
nyertes volt, ezért a településen több minden megvalósult. Befejeződött a mosoda és a
Faluház felújítása. Elkészült a tető, a központi fűtés, napelem felhelyezése, nyílászárócsere,
szigetelés, valamint a térkövezés megtörtént. Meződ, Felsőegerszeg, Varga és Meződ közös
pályázatában traktor és útkarbantartási eszközöket nyertek 22 millió Ft értékben, ahol Meződ
a gesztor. Vis maior pályázat keretében a leszakadt partfal helyreállítása is elkészült 13,5
millió Ft értékben, ahol 10 %-os önerőt kellett biztosítani. A szociális célú tűzifa pályázat is
sikeres volt, 27 m3 fát kapott a település rászoruló lakossága. A közösségi rendezvényeik is
egyre sikeresebbek, mint a farsangi ünnepség, a Gyermeknap, a Falunap, Nőnap, Idősek napja
és az EFOP-os pályázat kereteiben megvalósul túra és kirándulás. Gyermeknapon Siófokra
vitték a község gyerekeit. A rendezvények lebonyolításában nagy segítséget kaptak az
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egyesülettől. Még ez évben megrendezik a Mikulás ünnepséget és mézeskalács sütést,
valamint a halászlé főzős ünnepséget is. A napokban jutott tudomásukra, nyertes pályázat 3,3
millió forint értékben járdafelújítás, valamint a rég óhajtott falugondnoki szolgálat beindítása.
Falubuszt nyert a község 14,6 millió értékben, melyen a mozgáskorlátozottak szállítása is
biztosított. Jövő évi terv, a közterületekre kamera rendszer kiépítése, a falu elejére, végére és
a temető környékére. A rendszer kiépítésével nő a közbiztonság. Az egyesület nevében
működési támogatásra pályázat került beadásra. Az önkormányzat vagyon is gyarapodott, a
kocsma és bolthelyiség megvételével az idei évben. Jövőre szeretnének pályázatot beadni a
felújításra, a többi megvalósítandó feladat pályázatfíiggő. Néhány szóban elmondta, lakás
felújítási támogatásban 7-8 család részesült 1,5 millió forint összegben, 2 családnak van bent
kérelme, melyet ki tudnak még fizetni ez évben. Ez ügyben lesz módosítás, hogy az idősebb
korosztály is hozzájuthasson ehhez a támogatáshoz.
A költségvetés 2019. évi teljesítésére áttérve tájékoztatta a község lakosságát, a költségvetés
gyakorlatilag nullás lesz, tartalék nem képződik. Minden feladatot teljesített az önkormányzat,
a pályázatok több esetben önerősek voltak. Karácsonyra lesz még egy kis meglepetés az itt
élők számára. 90 millió értékben kaptak pályázati pénzt az idei évben. Elmondta, ennyit
szeretett volna elmondani a 2019. évi munkáról és a jövő évi tervekről és a költségvetés
teljesítéséről. Megköszönte a figyelmet.
Javasolta, hogy fogadják el a 2019. évi munkájáról és a 2020. évi tervekről és a 2019. évi
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a beszámolók elfogadását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
52/20194X1.21.) KTH számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Meződ Község
Önkormányzatának 2019. évi munkájáról és 2020. évi tervekről, valamint
2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2./Egyebek, lakossági hozzászólások
Illés Ferencné helyi lakos köszönetét mondott Merk Zsolt polgármesternek az elmúlt
időszakban végzett munkáért és, hogy ismét felvállalta a polgármesteri megbízatást az új
ciklusban. Elmondta még, náluk megtörtént a patkányirtás, kérte a falu lakosságát, hogy
jelezzék a polgármester Úrnak, ha náluk is van, mert akkor van értelme az elvégzett
munkának.
2

Merk Zsolt polgármester
jelezzék felé.

kérte a lakosságot, ha bánni gond felmerül, haladéktalanul

Keszthelyi Lászlóné helyi lakos is megköszönte, hogy a kukák környékén rendet raktak.
Dr. Kóbor Gyula alpolgármester elmondta, kevés a közmunkás, mégis szépen rendben
tudják tartani a település közterületeit, amiért hálásak nekik.
Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Merk
Zsolt polgármester megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta, ezután a
testület nyílt ülésen folytatta munkáját.
Merk Zsolt polgármester javasolta, az írásban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak
még a Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet
módosítása, Díszpolgári rendelet, Kocsma bérleti díj megállapítása és Ingatlan összevonásával
kapcsolatos eljárás napirendi pontról. A szociális célú tűzifa szétosztása napirendi pontot
vegyék le a napirendről.
Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat
elfogadta az alábbiak szerint:
N a p iren d i javaslat:
3. / Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet
módosítása
Előadó: Merk Zsolt polgármester
4. / Szociális rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző és Dr. Kóbor Gyula alpolgármester
5. /Lakás célú támogatási rendelet
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző és Dr. Kóbor Gyula alpolgármester
6. / Díszpolgári rendelet
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
7./Falugondnoki szolgálat létrehozása, SZMSZ módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Merk Zsolt polgármester
alpolgármester
8. /Kocsma bérleti díj megállapítása
Előadó: Merk Zsolt polgármester és Dr. Kóbor Gyula alpolgármester
9. /Ingatlan összevonásával kapcsolatos eljárás
Előadó: Merk Zsolt polgármester és Dr. Kóbor Gyula alpolgármester
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és Dr. Kóbor Gyula

Napi r e nd t árgyal ás a:
3/ Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet
módosítása
írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló és a költségvetési rendelet a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 2019. évi
költségvetés időarányos teljesítéséről a költségvetési rendeletmódosításáról megkapták, az
abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták.
Javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a fogadják el a 2019. évi költségvetés
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
53/2019. (XI.21.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
Merk Zsoit polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2019. évi költségvetési rendelet
módosításának tervezetét is.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/20194X1.22.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(111.01.) önkormányzati rendeletmódosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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4J Szociális rendelet módosítása
írásos előterjesztés a Szociális rendelet módosításáról a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselők az Szociális rendelet módosításáról
előterjesztést megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták.

Javasolta, hogy fogadják el a Szociális rendelet módosításáról szóló tervezetét is.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019.(XI.22.) önkormányzatai rendelete
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
2/2015.(11.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./Lakáscélú támogatási rendelet
írásos előterjesztés a Lakáscélú támogatási rendeletről a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselők az Lakáscélú támogatási rendeletről
az előterjesztést megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták.
Javasolta, hogy fogadják el a Lakáscélú támogatási rendelet tervezetét.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/20194X1.22.) önkormányzati rendelete
A lakáscélú támogatásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
6. /Díszpolgári rendelet
írásos előterjesztés a Díszpolgári rendeletről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselők az Díszpolgári rendeletről az
előterjesztést megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták.
Javasolta, hogy fogadják el a Díszpolgári rendelet tervezetét.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete
Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
7. /Falugondnoki szolgálat létrehozása, SZMSZ módosítása
Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, a „Falugondnoki szolgálatra” beadott
pályázat sikeres volt, a község megkapja a falubuszt, ami nagy segítségére lesz a falu
lakosságának.
Koszorú Tímea aljegyző elmondta, a falugondnoki szolgálat létrehozása összetett feladattal
jár.
A képviselő-testületnek az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat falugondnoki
szolgáltatással kell bővíteni, az ellátott kormányzati funkciókat a 107055 Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkcióval kell kiegészíteni. A kormányzati funkció
felvételét az SZMSZ mellékletében is át kell vezetni.
A képviselő-testületnek el kell fogadni falugondnoki szolgálat szakmai programját.
Jó lenne falugondnoki munkakör betöltésére pályázatot meghirdetni.. A pályázati hirdetményt
a településen kell közzétenni.
A falugondnoki szolgálat működését szabályozó helyi rendelet és egyéb belső szabályzatok
tervezetének kell elkészíteni. Működési engedély birtokában lehet a szolgálatot beindítani.
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Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy fogadják el a az aljegyző által felsorolt feladatok
megoldására tett tájékoztatót.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta a beszámolók elfogadását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
54/2019. (XI.2D KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete a nyertes Magyar Falu Program Falu- és tanyagondnoki
szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019. pályázati kiírásra benyújtott pályázata
alapján, korábbi szándéknyilatkozatát megerősítve falugondnoki szolgálatot hoz létre. A
falugondnoki szolgálat beindítása érdekében a következő döntéseket hozza.
1.
A képviselő-testület az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat
falugondnoki szolgáltatással bővíti, az ellátott kormányzati funkciókat a 107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkcióval rendeli kiegészíteni. A
kormányzati funkció felvételét az SZMSZ mellékletében is át kell vezetni.
2.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja a
falugondnoki szolgálat szakmai programját.
3.
A képviselő-testület a falugondnokot mentesíti a falugondnoki tevékenységnaplóban a
szolgáltatást igénybe vevők aláírásának kötelezettsége alól.
4.
A jegyzőkönyv mellékletében foglalt tartalommal a képviselő-testület pályázatot
hirdet falugondnoki munkakör betöltésére. A pályázati hirdetményt a településen kell
közzétenni.
5.
A falugondnoki szolgálat működését szabályozó helyi rendelet és egyéb belső
szabályzatok tervezetének elkészítésére és döntésre beterjesztésére a képviselő-testület
felkéri a jegyzőt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselők az SZMSZ módosításáról szóló
előterjesztést megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták.
Javasolta, hogy fogadják el a SZMSZ módosításáról szóló rendelet tervezetét.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2019.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

8./Kocsma bérleti díj megállapítása
Merk Zsolt polgármester elmondta, az önkormányzat tulajdonában lévő kocsma bérleti díja
jelenleg 28.000.- Ft/hó összegben lett megállapítva. Javasolta az összeget csökkentsék
15.000.- Ft/hó összegre 2020. január 1. napjától.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
55/2019. (XI.21.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete a kocsma bérleti díját 15.000.- Ft
összegben határozza meg 2020. január 1. napjától.
Határidő: 2020. január 1.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

9./Ingatlan összevonásával kapcsolatos eljárás
Merk Zsolt polgármester elmondta, a Tej csarnok eladásáról már született testületi döntés, de
akadály merült fel az értékesítéssel kapcsolatba. Megkérte az alpolgármester tájékoztassa a
testületet az üggyel kapcsolatosan.
Dr. Kóbor Gyula alpolgármester a Tejcsamok megközelíthetősége gondot okoz. Mellette
lévő út nem találkozik az alsó utcán lévő úttal, erre kell megoldást találni, ugyanis a 109. és a
111. hrsz-ú ingatlanok nem önkormányzati tulajdonúak, melyeket össze kell vonni. Az
önkormányzat segít a tulajdonosnak a megoldás kivitelezésében és a költségeket is átvállalja a
tulajdonostól. Kérni kell a 107. hrsz.-ú közterület jellegének megszüntetését, beépítetlen
területté történő átmenősítését.
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Merk Zsolt polgármester javasolta, a testület fogadja el az alpolgármester által
elmondottakat.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
56/2019.1X1.21.') KTH. számú
határozata
1. Meződ Község Képviselő-testülete megerősíti a 18/2019.(111.19.)
KTH. számú határozatát, hogy kérelmezi a 107. hrsz.-ú közterület
jellegének megszüntetését, beépítetlen területté történő átmenősítését.
2. A testület vállalja a 109.és 111. hrsz.-ú ingatlanok összevonásával
kapcsolatos költségeket.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt Merk Zsolt polgármester megköszönte a megjelenést és
az ülés bezárta.
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