
Jegyzőkönyv

Készült Meződ Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12. napján tartott
rendkívüli testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Meződ, Faluház
7370 Meződ, Ság vári u. 34.

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester, Illés
Rita, Görföl Róbert képviselők, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Koszorús Tímea aljegyző, Szabó Sándomé 
j egyzőkönyvvezető

Balog Jánosné igazoltan távol.

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 a v a s l a t :

1./Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés I. forduló
Előadó: Merk Zsolt polgármester és Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2,/Általános iskolai körzettel kapcsolatos véleményezés
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

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

1./Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés I. forduló

írásos előterjesztés a költségvetési beszámolóról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen 
ismertette az önkormányzat 2020. évi költségvetés I. fordulójáról szóló beszámolót, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester javasolta a költségvetés I. fordulójának elfogadását.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása.
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy a 
költségvetés I. fordulóját fogadják el.

Meződ Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot fogadta el.

Meződ Község Képviselő-testületének 
5/2020. (11.12.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés 
szerint Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. 
fordulójáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester javasolta az alpolgármester tiszteletdíjának emelését 2020. január 
1. napjától. Az alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 70.000.- forintra, a költségtérítését 
10.500.- forintra javasolta felemelni.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
6/2020. (11.12.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete Dr. Kóbor Gyula 
alpolgármester személyes érintettségét megállapította, 
tiszteletdíj és költségtérítés emelés ügyének szavazásából 
kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a 
tiszteletdíj és költségtérítés emelésével kapcsolatban.

Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ( Dr. Kóbor Gyula 
személyes érintettsége miatt nem szavazott ), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
7/2020. (11.12.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata úgy határozott, hogy 2020. 
január 1. napjától Dr. Kóbor Gyula alpolgármester 
tiszteletdíját havi bruttó 70.000.- forintra, a költségtérítését 
10.500.- forintra emeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondta, a testületnek a 
jövőben arra kell törekedni, hogy az önkormányzatnak ne legyen likviditási gondja.

2./Általános iskolai körzettel kapcsolatos véleményezés

írásos előterjesztés az általános iskolai körzettel kapcsolatos tájékoztatás, táblázat a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 
50. §-ának (8) bekezdése alapján az érdekelt önkormányzatok véleményének kikérése után a 
köznevelési feladatokat ellátó hatóság- jelen esetben a Tankerületi Igazgatóság- határozza 
meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, valamint a köznevelés-fejlesztési tervvel 
összhangban -  a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 2020. 
február 15. napjáig vissza kell jelezni valamennyi önkormányzatnak a kiküldött tervezettel 
kapcsolatosan a véleményét.

Merk Zsolt polgármester javasolta a véleményezésre kiküldött tervezet elfogadását.

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 határozatot fogadta el:

Pálé Község Képviselő-testületének 
8/2020. (11.12.1 KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az általános 
iskolai felvételi körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálat 
működési körzete tervezetével egyetért.

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

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

Merk Zsolt 
polgármester

magjdon Béla
jegyző
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