
Jegyzőkönyv

Készült Meződ Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 26. 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, Balog Jánosné és Görföl Róbert 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 pontokon túl az Egyebek napirendi 
pontról is.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

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

1. / Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

2. / Falugondnoki szolgálat szakmai program felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Egyebek
Előadó: Merk Zsolt polgármester és Dr. Kóbor Gyula alpolgármester 

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

1./ Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása

írásos előterjesztés a költségvetési rendelet tervezetről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a február 12.-Í testületi ülésen átbeszélték a 2020. 
évi költségvetési tervezetet. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elkészítette a rendelet 
mellékleteit. A szövegrész az összesítéseket tartalmazza. Maga a költségvetésük a rendeletben 
foglaltatik benne, ugyanúgy ugyanazokkal a számokkal készítette el a rendeletet, ahogy a 
múltkori ülésen megtárgyalták.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta a rendelet megalkotását. 

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

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

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020.(11.28.) önkormányzati rendelete 

Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./ Falugondnoki szolgálat szakmai program felülvizsgálata

írásos előterjesztés a Falugondnoki szolgálat szakmai programjáról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a napirendi 
pontot.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták, az 
abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a módosított 
Falugondnoki szolgálat szakmai programot, amely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el a 
módosított Falugondnoki szolgálat szakmai programját.

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 az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
9/2020. 01.26.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
előterjesztésben ismertetett Falugondnoki szolgálat 
módosított szakmai programját elfogadja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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3./ Egyebek

Mcrk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet 6 főre kaptak létszámot a 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatására. Elmondta, a fonyódligeti üdülési igényt felmérték, 
amire nem nagy az érdeklődés, mivel nem biztosított az étkezés a nyaralóban. ígéretet tett,

munka, melyet a köz foglalkoztatottak el tudnak végezni, jelezzék felé. A feladatuk lesz a 
fatároló elkészítése a Faluháznál, a buszmegálló felújítása és a „Király „ féle háznál a 
pajtakapu elkészítése.

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

utánajár más lehetőség felkutatására, hogy a község lakóinak biztosítani tudják az üdülési 
lehetőséget étkezéssel.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester kérte a testületi tagokat, ha a településen lenne olyan

polgármester
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