
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 21. 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, Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

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. / Településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogkörök átruházása, az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

4. / Szociális ügyek
Előadó: Merk Zsolt polgánnester

A 4. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.
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N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogkörök átruházása, az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy törvényi változás következett be emiatt kell 
módosítani az SZMSZ-t. Július 1-től a településkép védelméről szóló törvényt módosították 
és mindazokat a hatásköröket, amelyeket eddig a polgármesternek adott a törvény azt most a 
képviselő-testület kapta meg. Nem volt jellemző ez az elmúlt időszakban sem, hogy a 
polgármesternek el kellett volna járni nagy építkezéseknél a településen. Várhatóan ez a 
későbbiekben sem lesz jellemző. Azt gondolja, hogy nem életszerű az, hogy a képviselő- 
testület döntse el egy tervrajz fölött, hogy tetszik e a kerítés színe vagy a tetőfedésnek a 
minősége vagy sem. Célszerű ezt továbbra is polgármesteri hatáskörben hagyni.
Javasolta, hogy ne a településképi rendeletet módosítsák, hanem az SZMSZ-t és ezt a 
hatáskört kapja meg a polgármester.

Dr. Kóbor Gyula alpolgármester javasolta, hogy a településképi rendelet és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat legyen összhangban.

Merk Zsolt polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását.

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 6/2021. (X.25.)
önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezetei és működési szabályzatról szóló 6/2019.(X.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./ Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Pécsi Tankerületi Központ levele és határozati javaslat a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző 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 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/202UX.21.) 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 azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

3./ Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ez évben is közmeghallgatást kell 
tartani. Tavaly évben a vírushelyzet miatt elmaradt.
Javasolta a 2021. november 30.-i 18.00 óra időpont kitűzését a közmeghallgatásra.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a 2021. november 30.-i 
időpont kitűzését.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon:
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Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
35/2021. (X.2U KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a közmeghallgatás időpontját 2021. november 30. napjára 
18.00 órai kezdettel tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a 
tanácskozást. /•o^
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polgármester jegyző
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