
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27. napján 
tartott rendkívüli testületi üléséről.

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

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

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta tárgyaljanak a Víziközmű Gördülő Fejlesztési 
Terv elfogadása napirendről. Javasolta továbbá, hogy tárgyaljanak a meződi 714. hrsz. telek 
eladásáról is.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

Napirendi javaslat:

1. / Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó : Koszorús Tímea aljegyző

2. / Meződi 71. hrsz. beépítetlen terület érétkesítése
Előadó : Merk Zsolt polgármester

Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell arról, hogy a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által 2021-2035 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja.

Merk Zsolt polgármester javasolta, fogadják el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2021-2035 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
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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 
33/2020. (VIII.27.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11- 
03470-1-001-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_621_Meződ vízmű 
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét 
elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre 
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 
bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint 
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 
ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a 
törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat 
aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2./ Meződi 71. hrsz. beépítetlen terület érétkesítése

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy asz önkormányzat tulajdonában van a Ságvári 
utcában egy 421 m beépítetlen telek (hrsz. 71.) amelynek a fenntartása teher az önkormányzat 
számára. A mellette lévő telket megvásárló holland lakó ajánlatot tett a telek megvételére is. 
Végeztetett értékbecslést is, az ingatlan forgalmi értéke 150 000 Ft.

Javasolta, értékesítsék a 71. hrsz. telket az értékbecslés szerinti összegért Miekes Peter holland 
lakónak.

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 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
34/2020. (VIII.27.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat tulajdonában álló 71. hrsz. számú 
beépítetlen telket értékbecslés szerinti 150 000 Ft áron értékesíti 
Miekes Peter holland személy részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet 
lebonyolítására és az adásvételi szerződés aláírására.

A polgármester megköszönte a megjelenést és a rendkívüli testületi ülését bezárta.
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