
Jegyzőkönyv

Készült Meződ Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 16. napján tartott 
rendkívüli testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Meződ, Faluház
7370 Meződ, Ságvári u. 34.

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

Távoliét nem volt.

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

Javasolta, hogy tárgyaljanak az írásban kiadott napirendi pontokról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a írásban előterjesztett napirendi pontokat elfogadta az alábbiak 
szerint:

N a p i r e n d i  j avas l a t :

1.1 Kamerarendszer kiépítése pályázat
Előadó: Merk Zsolt polgánnester

2./ Falugondnoki állás pályázat elbírálása
Előadó: Merk Zsolt polgánnester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester és Koszorús Tímea 
aljegyző

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Kamerarendszer kiépítése pályázat

Merk Zsolt polgármester elmondta, Meződ Község Önkormányzata 2018.06.19 napon 
pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Mecsek-Völgység-Hegyhát 
Egyesület működési területére meghirdetett A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot 
leginkább javító, helyi programok és fejlesztések című VP6-19.2.1-61-4-17 kódszámú 
Felhívás keretében, Kamerarendszer kiépítése Meződön címmel. A projekt megvalósítási 
helyszíne és hrsz száma: Meződ, Ságvári u. 34. Belterület 81/2 hrsz. A projekt teljes költsége 
összesen: 2 376 406 Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 
376 409 Ft, mely saját folyásként rendelkezésre áll.
A képviselő testületnek kötelezettséget kell vállalni arca vonatkozóan, hogy a projekt 
megvalósítására az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
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Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, 
kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, aki egyetért elmondottakkal, kézfelemeléssel 
szavazzon.

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
1/2020. (1.16.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata 2018.06.19 napon pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési 
Program keretén belül a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területére 
meghirdetett A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok 
és fejlesztések című VP6-19.2.1-61-4-17 kódszámú Felhívás keretében, Kamerarendszer 
kiépítése Meződön címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne és hrsz száma: Meződ, Ságvári u. 34. Belterület 81/2 hrsz 
A projekt teljes költsége összesen: 2 376 406 Ft.
A projekt elszámolható költségei összesen: 2 105 260 Ft 
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 271 146 Ft 
Támogatás összege: 1 999 997 Ft.
Önerő: 376 409 Ft
Önerő forrása: költségvetésben rendelkezésre álló saját forrás 
A projekt nem elszámolható költségre jutó önerő: 271 146 Ft.
Támogatási intenzitás 95%
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 376 409 Ft, mely saját 
forrásként rendelkezésre áll.
A képviselő testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósítására 
az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2./ Falugondnoki állás pályázat elbírálása

írásos előterjesztés a helyettesítési megállapodásról Pálé Község Önkormányzatával, 
gépjármű használati szabályzatról, munkaruha juttatási szabályzatról jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta a falugondnoki állás pályázatra egy pályázat érkezett, 
Merkné Firényi Dóra meződi lakostól. A beadott pályázat megfelel a pályázatban kiírt 
feltételeknek. A falugondnok illetményét közalkalmazotti törvény besorolása szerint kell 
megállapítani.

Merk Zsolt polgármester személyes érintettségét bejelentve átadta az ülés vezetését Dr. 
Kóbor Gyula alpolgármesternek.
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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 4 igen szavazattal, (Merk Zsolt 
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
2/2020. (1.16.) KTH. számú 

határozata
Meződ Község Képviselő-testülete Merk Zsolt polgármester 
személyes érintettségét megállapította, a falugondnoki állás 
pályázat elbírálása ügyének szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kóbor Gyula alpolgármester

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester javasolta, a beadott pályázat elfogadását, Merkné Firényi 
Dóra pályázó kinevezését 2020.02.01. napjától falugondoknak, illetményének a 
közalkalmazotti törvény besorolása szerinti megállapítását.

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, (Merk Zsolt 
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
alábbi határozatot hozta:

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
3/2020. (1.16.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata a pályázat eredményeként Merkné 
Firényi Dóra pályázót 2020.02.01. napjától falugondoknak 
kinevezi. A falugondnok illetményét közalkalmazotti törvény 
besorolása szerint állapítja meg.

Határidő: 2020. február 01.
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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Merk Zsolt polgármester visszavette az ülés vezetését, majd felkérte Koszorús Tímea 
aljegyzőt a napirendhez kapcsolódó dokumentumok ismertetésére.

Koszorús Tímea aljegyző részletesen ismertette Meződ Község Önkormányzatának 
falugondnoki szolgálat indításához szükséges: helyettesítési megállapodás Pálé Község 
Önkormányzatával, gépjármű használati szabályzatot, munkaruha juttatási szabályzatot, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van,

Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, 
kiegészítenivalója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, aki szóló előterjesztést kézfelemeléssel szavazzon.

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
4/2020. q.16.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálat indításához 
szükséges:

- helyettesítési megállapodás Pálé Község Önkormányzatával,
- gépjármű használati szabályzatot,
- munkaruha juttatási szabályzatot

a jegyzőkönyv mellékleteként csatoltak szerint elfogadja.

Határidő: 2020. február 1. 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

További napirend nem volt, Merk Zsolt polgármester megköszönte a megjelenést és a 
testületi ülést bezárta.
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