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Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 18. napján
tartott testületi üléséről.

Testületi ülés helye:

Jelen vannak:

Meződi Faluház
Meződ, Ságvári u. 34.

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

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, és azt megnyitotta. Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokat
tárgyalják meg . Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
1. / Törvényességi észrevétel, helyi szociális rendelt felülvizsgálata
Előadó: Merk Zsolt polgármester és Koszorús Tímea aljegyző
2. / Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Merk Zsolt polgármester
3. / Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
4. / Ingatlan eladás
Előadó: Merk Zsolt
5. / Szociális ügyek (üdülési támogatás)
Előadó: Koszom Tímea aljegyző és Merk Zsolt polgármester
A 5. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.
Napirend tárg ya lá sa :
1./ Törvényességi észrevétel, helyi szociális rendelt felülvizsgálata
Előadó: Merk Zsolt polgármester és Koszorús Tímea aljegyző
A törvényességi felhívás és a rendelet tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a Baranya megyei Kormányhivataltól törvényességi
felhívás érkezett az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(11.23.)
önkormányzati rendeletre vonatkozóan. Majd részletesen ismertette a testülettel a felhívás
tartalmát és ezzel összefüggésben a rendelettervezetet.
Merk Zsolt polgármester javasolta, a rendelettervezet elfogadását. Megkérdezte, hogy vane valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem voltjavasolta 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 5/2021. (VIII.23.)
önkormányzati rendelete
Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
2./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Merk Zsolt polgármester
Merk Zsolt
polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, kiírásra került a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás pályázat az 5000 fő alatti önkormányzatoknak. A
testületnek arról kell döntést hoznia, hogy benyújtja-e pályázatát a maximális mennyiségre.
Merk Zsolt polgármester javasolta, a testület hozzon döntést arról, hogy az önkormányzat
adjon be igényt a maximális mennyiségre.
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 Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2021.(VÜI.18.) KTH számú
határozata
Meződ Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Települési
Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására. A képviselő-testület 22 köbméter kemény lombos tűzifa
beszerzésére igényel támogatást.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, továbbá 27.940.- Ft
értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezi.
Határidő: igénylés benyújtására 2021. augusztus 31.
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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3./ Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell arról, hogy a gördülő
fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által
2022-2036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Merk Zsolt polgármester javasolta, a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
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
29/2021. (VIII.18.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-03470-1001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_621_Meződi vízmű
ellátásért felelőse a víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű
szolgáltatásról SZÓ1Ó2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint felhatalmazza a
polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t
hatalmazza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
Merk Zsolt polgármester javasolta, fogadják el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 20222036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet.
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
30/2021. (VIII. 18.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-03470-1-001-00-14
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_621_Meződi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási
pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben
meghatározott, 2022. 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
4.1 Ingatlan eladás
Előadó: Merk Zsolt
Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületé, az önkormányzat tulajdonát képező „Szalai
féle” házat (hrsz:. meződi 85.) Csala János Meződ, Ságvári u. 39. szám alatti lakos szeretné
megvásárolni, az értékbecslés szerinti 300 000 forint áron, a kert nélkül. Javasolta az ingatlan
értékesítését a megállapított áron.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
31/2021. (VIII.18.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló Meződ, Ságvári u. 32. szám (hrsz:. meződi 85.)
alatti belterületi ingatlant az értékbecslés szerinti 300.000 Ft áron értékesíti
Csala János Meződ, Ságvári u. 39. szám alatti lakos részére, a hozzátartozó kert
nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet lebonyolítására és
az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződésben az ingatlan
eladása estére Meződ Község Önkormányzata javára elővásárlási jogot kell
előírni.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, a Magyar falu programban minden
ötezernél kevesebb lakosú kistelepülés egymillió forintot igényelhet falunapok szervezésére.
Amennyiben a pályázat kiírásra kerül, benyújtják a pályázatot.

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