J egyzőkönyv

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 28. 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,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 Közművelődési foglalkoztatott alkalmazása 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:
r

1. / Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
Előadó: Merk Zsolt polgármester
2. /Közművelődési foglalkoztatott alkalmazása
Előadó: Merk Zsolt polgármester
3. / Szociális ügyek (szociális célú tűzifa szétosztása)
Előadó: Merk Zsolt polgármester

A képviselő-testület a 3./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
Napirend tárg ya lá sa :
1./ Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy az iskolák felvételi körzetének meghatározása az
illetékes tankerületi központ feladata. A felvételi körzetek megállapításához az illetékes
tankerületi központ minden évben beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi
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bontásban. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi körzetek jelenlegi rendjét
és a jegyzői tájékoztatás során kiadott adatokat.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki az elmondottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40 /2020. (X.28.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az
általános iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal kapcsolatban
módosítási javaslata nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermek nincs.
Határidő: közlésre 2020. október 31.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2./KözműveIődési foglalkoztatott alkalmazása
Merk Zsolt polgármester elmondta, 2021.január 1. napjától kötelező közművelődési
szakembert foglalkoztatni. Az NMI végzi a foglalkoztatási és képzési program szervezését. A
foglalkoztatási pályázat kiírás szerint 1 éves foglalkoztatást biztosítanának a költségek
átvállalásával, fél év foglalkoztatás és költségei hárulnának az önkormányzatra. Tehát
lehetősége van akár minden önkormányzatnak saját közművelődési foglalkoztatott
alkalmazására. A településen Umana Elena meződi lakos vállalná a képzést és a
munkavégzést. Javasolta Umana Elena alkalmazását. Kérte, a testület hatalmazza fel a
polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint a testület vállaljon
kötelezettséget a továbbfoglalkoztatására.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki az elmondottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
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Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41 /2Ö20. (X.28.1 KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, a
közművelődési feladatellátást a Nemzeti Művelődési Intézet foglalkoztatási
és képzési programjában való részvétellel saját maga biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a programba történő jelentkezéssel és a
közművelődési szakember foglalkoztatásával kapcsolatos teendők
elvégzésére. A testület kötelezettséget vállal a közművelődési szakember 1
éven túli, további fél év foglalkoztatására.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

A Merk Zsolt polgármester a képviselő-testület nyílt ülését bezárta, a testület zárt ülésen
folytatta munkáját.
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