
J e g y z ő k ö n  y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 5. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Meződi 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 Sándorné jegyzőkönyvvezető, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt megnyitotta. Javasolta a meghívóban kiadott napirenden túl tárgyaljanak 
törvényességi felhívás, a falugondnok pótszabadsága, a sásdi óvoda támogatása és a falunap 
megrendezése napirendi pontokról is. Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi 
javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi 
pontokat egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta 
történt fontosabb eseményekről, polgármester által a veszélyhelyzet időszakában 
hozott döntésekről, aktuális pályázati információk (anyag e-mailben küldve)
Előadó: Merk Zsolt polgármester

2. / Beszámoló Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Merk Zsolt polgármester

3. / Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2020. évben végzett szakmai munkájáról
(anyag e-mailben küldve)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Törvényességi felhívás a szociális rendeletre
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Falugondnok pótszabadsága
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6. / Sásdi óvoda támogatása
Előadó: Mcrlc Zsolt polgármester

7. / Falunap megrendezése
Előadó: Merk Zsolt polgármester
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8. / Beszámoló a polgármesternek a veszélyhelyzet idején szociális ügyben hozott
határozatairól (anyag e-mailben küldve)
Előadó: Merk Zsolt polgármester

9. / Szociális ügyek (üdülési támogatások)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző és Merk Zsolt polgármester

A 8. és 9. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

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

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott 
döntésekről, aktuális pályázati információk
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. A 
képviselők a meghozott határozatokat áttekinthették, azokat megismerték. A veszélyhelyzet 
időszakában igyekezett a lakosságot minden módon tájékoztatni a tudnivalókról, valamint 
minden segítséget megadni a lakosság számára a nehéz időszakban. Pályázatokról néhány 
szóban elmondta, a Magyar Falu pályázatban bértámogatásra van beadva pályázat. Örömmel 
tudatta a testülettel, a Meződért Egyesület 2 millió forintot nyert a pályázaton 
eszközbeszerzésre.

Kérte a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről fogadják el. Kérte, 
hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2021. (VII.05.) KTH számú határozata

Meződ Község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről, aktuális pályázati 
információkról. Tudomásul veszi a polgármester által a veszélyhelyzet 
időszakában hozott döntéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2./ Beszámoló Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Merk Zsolt polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló és a költségvetési rendelet a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 
2021. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen 
ismertette a beszámoló és a rendeletmódosítás tartalmát arra tekintettel is, hogy a 
képviselőknek nem volt módjuk a költségvetés elfogadásakor testületi ülésen megismerni és 
megvitatni a rendeletet.

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a fogadják el a 
2021. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2021. (VII.05.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2021. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete 

Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(111.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3.1 Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2020. évben végzett szakmai munkájáról 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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írásos előterjesztés, a Csorba Győző Könyvtár 2020. évi szakmai munkáról szóló 
beszámoló mellékletként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszert működtető Csorba Győző Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár a 39/2013. (V.31.) 
EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló jogszabályban 
foglaltak alapján megküldte Meződ községben 2020. évben végzett szakmai munkáról a 
beszámolót. A beszámolóról határozatot kell hoznia a testületnek és a döntést megküldeni a 
Csorba Győző Könyvtárnak.

Merk Zsolt polgármester javasolta a Csorba Győző Könyvtár által megküldött 2020-ben 
végzett szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadását.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.

Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2021. (VII.05.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 
a Csorba Győző Könyvtár által Meződ községben 2020. évben végzett 
szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

4./ Törvényességi felhívás a szociális rendeletre
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Kormányhivataltól érkezett egy törvényességi 
felhívás a szociális rendelettel kapcsolatosan. A testülettel részletesen ismertette annak 
tartalmát.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester elmondta, aljegyző asszonnyal átbeszélik a szociális 
rendelet minden paragrafusát, illetve a szükséges változtatásokat, addig is a testület hozzon 
döntést arról, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.

Merk Zsolt polgármester javasolta, a testület bízza meg az alpolgármestert és az aljegyző 
asszonyt a szociális rendelet módosítás tervezetének elkészítésével.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.

Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel 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 
19/2021. (VII.05.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a Baranya 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, azzal egyetért.
Felkéri az alpolgármestert és az aljegyzőt, hogy terjesszen 
rendelettervezetet a szociális rendelet ügyében a képviselő- 
testület elé.

Határidő: 2021. augusztus 15.
Felelős: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula
alpolgármester, Koszorús Tímea aljegyző

5./ Falugondnok pótszabadsága
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a testületi tagokat a Kormány 327/2021. (VI. 10.) 
Korm. rendelete tartalmáról a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról. Jogszabály szerint ez 
évre, két éven belül igénybe vehető 10 nap többletszabadságra jogosultak a koronavírus- 
járvány elleni védekezésben résztvevő egyes személyek: az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban dolgozók, a rendvédelmi dolgozók katonák és a honvédségi alkalmazottak, a 
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és kormányhivatali dolgozók, a fővárosi és megyei 
kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál foglalkoztatott 
személy.

Elmondta, a szociális ágazatban a munkáltatónak kell dönteni a pótszabadság megítéléséről. 
Javasolta, hogy a testület állapítsa meg Merkné Firényi Dóra részére a pótszabadságra való 
jogosultságot.

Merk Zsolt polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy állapítsa meg személyes 
érintettségét és átadta az ülés vezetését Dr. Kóbor Gyula alpolgármesternek.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester javasolta, hogy állapítsák meg Merk Zsolt polgármester 
személyes érintettségét és zárják ki a szavazásból az érintettet.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20 72021. (VII.05.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete Merk Zsolt polgármester 
személyes érintettségét megállapította, a falugondnok 
pótszabadsága ügyének szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kóbor Gyula alpolgármester

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester javasolta Merkné Firényi Dóra falugondnok részére 10 
nap pótszabadság megállapítását.

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 (Merk Zsolt 
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2021. (VII.05.) KTH számú 

határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Merkné Firényi 
Dóra falugondnokot, mint a koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vett szociális szolgáltatónál foglalkoztatottat a 2021. 
évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságban 
részesíti.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

6./ Sásdi óvoda támogatása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester elmondta, az óvoda vezetője kéréssel fordult a környező 
önkormányzatokhoz. Kérte, amennyiben módjukban áll, anyagilag támogassák az óvodában a 
klímaberendezés beruházását. A foglalkoztató teremben elviselhetetlen a hőség, a gyerekek 
nem tudják már elviselni a meleget. Mivel saját erőből nem tudják megvalósítani, ezért kérik a 
segítséget.
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Javasolta 40.000.- forint anyagi támogatás megítélését az óvodai klímaberendezés 
megvalósításához.

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, alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2021. (VII.05.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete a sásdi óvoda klímaberendezés 
beruházásához 40 000 forint anyagi támogatás nyújt Sásd Város 
Önkormányzata fenntartó részére. A pénzeszköz átadásáról szóló 
megállapodás megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

7./ Falunap megrendezése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester kérte a testületet, döntsenek a Falunap megrendezéséről. 
Véleménye szerint az utóbbi Falunapok már kinőtték a céljukat, nagyon sok nem helyi ember 
is részt vett a rendezvényen, ami már nem kívánatos. Szeretné, ha valamilyen formában 
korlátozva lenne a részvevők száma, valamint az időponton is változtatni kellene, mert a 
legnagyobb hőségben rendezték eddig.

Javasolta a Falunap október második heti megrendezését, illetve a rendezvényt kizárólag csak 
helyi lakosok látogathassák.

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 Képvisdő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23 72021. rVII.05.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete a meződi Falunapot minden év 
októberének második hetében kívánja megrendezni. A rendezvényen 
kizárólag meződi lakosok vehetnek részt.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a 
tanácskozást.

polgármester
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