J egyzőkönyv

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24. napján
tartott 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, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Szabó Sándomé jegyzőkönyvvezető

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta az írásban előterjesztett napirendi pontokon túl
tárgyaljanak a Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás és Közművelődési feladat ellátási megállapodás napirendi pontról is.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a írásban előterjesztett és szóban kiegészített
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. / Beszámoló Meződ Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés időarányos
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása
2. / Helyi adórendelet módosítása
3. / Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
4. / Meződi 33/5. hrsz. terület érétkesítése
5. / Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
6. / Közművelődési feladat ellátási megállapodás

Napirend t á r g y a l á s a :
1./ Beszámoló Meződ Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés időarányos
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása
írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló és a költségvetési rendelet a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a
2020. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról
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megkapták, az abban foglaltakat megismerhették,
ismertette a beszámoló és a rendeletmódosítás tartalmát.

áttanulmányozhatták.

Részletesen

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a fogadják el
a 2020. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
35/2020. (IX.24.) KTH. számú
határozata
Meződ
Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. évi
költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2020. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(11.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
2./ Helyi adórendelet módosítása
írásos előterjesztés a Helyi adórendeletről jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Merk Zsolt
polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a
napirendi pontot.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a képviselők a rendelettervezetet megkapták, azt
megismerhették. Előterjesztette részletesen a rendelettervezetet.
Merk Zsolt
megalkotását.

polgármester javasolta a kiadott írásos előterjesztés szerint a rendelet

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása az elmondottakkal
kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
3. / Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Merk Zsolt poleármester tájékoztatta a testületet, hogy ez évben is közmeghallgatást kell
tartani. Javasolta a 2020. november 19- i 18 óra időpont kitűzését a közmeghallgatásra.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta a 2020. november 19- i 18 óra
időpont kitűzését.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
36/2020. (IX.24.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a közmeghallgatás időpontját 2020. november 19. napjára 18
órai kezdettel tűzi ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
4. / Meződi 33/5. lírsz. terület érétkesítése
Meik Zsolt polgármester elmondta, hogy asz önkormányzat tulajdonában van a 33/5 hrsz.
beépítetlen terület, melyet értékesíteni szeretne Magyart Adám sásdi lakos részére. Javasolta a
33/5. hrsz. beépítetlen terület értékbecslés szerinti áron történő érétkesítését.
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
37/2020. (IX.24.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat tulajdonában álló 33/5 hrsz. számú
beépítetlen terület értékbecslés szerinti áron értékesíti Magyari
Adám sásdi lakos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés
beszerzésére, az ügylet lebonyolítására és az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

5./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirend előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a képviselő-testületnek határoznia kell a pályázat
2020. évi fordulójához való csatlakozásról. Az önkormányzat forint összegű támogatásról
dönthet, amit az állam ugyanezen összeg erejéig megdupláz. A csatlakozási szándékról szóló
nyilatkozatot a testület döntését követően kell eljuttatni a támogatáskezelőhöz, majd ezt
követően kell a pályázatokat kiírnia az önkormányzatnak.
Merk Zsolt polgármester javasolta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozást.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
38/2020.(IX.24.) KTH számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához csatlakozik.
Határidő: azonnal
Felelős:Merk Zsolt polgármester
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6./Közművelődési feladat ellátási megállapodás
Merk Zsolt
polgármester tájékoztatta a testületet, 2021. január 1. napjától kötelező
közművelődési foglalkoztatottat alkalmazni az önkormányzatnak. Kissné Szabó Eszter sásdi
lakost kívánják alkalmazni erre a feladatra, napi 6 órában. Három önkormányzatnál végzi
majd az ezzel járó feladatokat, Felsőegerszegen 3 órában. Vargán 2 órában, Meződön 1
órában.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta. Feladat ellátási megállapodást kellene kötni a kötelező
feladatellátásra.
Merk Zsolt
megkötését.

polgármester javasolta a Feladat ellátási megállapodás elfogadását és

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása az elmondottakkal
kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
39/2020. (IX.24.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, a közművelődési
feladatellátás
személyi feltételeit
Felsőegerszeg
és
Varga
önkormányzataival kötendő megállapodás útján közösen biztosítja. A
települések megállapodnak abban, hogy a Felsőegerszeg Község
Önkormányzata által napi 6 órában foglalkoztatott közművelődési
szakember bérköltségét a teljesített óraszámok arányában (3-2-1)
közösen finanszírozzák. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Meződ Község Önkormányzata által igényelt és
finanszírozott 1/6 arányra megállapodást írjon alá.
Határidő: 2020.11.01.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

A polgármester megköszönte a megjelenést és a testületi ülését bezárta.
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