Jegyzőkönyv
Készült Meződ Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 30. napján tartott
közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Meződ, Faluház
7370 Meződ, Ságvári u. 34.

Jelen vannak:

Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester, Illés
Rita, Görföl Róbert, Balog Jánosné képviselők, Koszorús Tímea
aljegyző, Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető
14 fő helyi lakos

Távoliét nem volt.
Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat elfogadta az
alábbiak szerint:
Napi rendi javaslat:
1. / Beszámoló Meződ Község Önkormányzatának 2021. évi munkájáról, a költségvetés
időarányos teljesítéséről, 2022. évi tervek ismertetése
Előadó: Merk Zsolt polgármester
2. / Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Merkné Firényi Dóra falugondnok
3. /Egyebek, lakossági hozzászólások
Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló Meződ Község Önkormányzatának 2021. évi munkájáról, a költségvetés
időarányos teljesítéséről, 2022. évi tervek ismertetése
Előadó: Merk Zsolt polgármester
írásos előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetés időarányos teljesítéséről
szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a lakosságot a 2021. évi költségvetés teljesítéséről,
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.
Elmondta, hogy idén is adtak be pályázatokat, igaz hogy nem sok sikerrel. Magyar Falu
Program keretében 2 pályázatot is beadtak. Az egyik a közösség szervezéshez kapcsolódó
eszköz beszerzés és közösségszervező bértámogatása (közösségszervező alkalmazásának
bértámogatása 12 hónapon keresztül), a másik pedig a kommunális eszköz beszerzése,
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kisteherautó beszerzése, de sajnos egyik sem nyert. Két beadott pályázat viszont nyertes volt.
A szociális célú tűzifa pályázaton 22 m3 fát kapott a település rászoruló lakossága.
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására, rendezvények megtartására 1 millió
Ft-ot nyertek.
Január 1-től kellett foglalkoztatniuk kulturális szakembert, jogszabályi előírás volt. Kevés
embernek volt ilyen végzettsége. Gondolkodtak abban, hogy több település összeáll és úgy
foglalkoztassanak ilyen végzettségű embert. Aztán végül is volt lehetőség olyan pályázatra,
hogy elküldhetnek egy embert tanfolyamra. Aztán végül volt is egy jelentkező, így az
önkormányzatnak 6 hónapos kötelezettsége van a pályázatban a foglalkoztatásra. A tanfolyam
alatt is kapott fizetést, de nem az önkormányzattól, hanem a Nemzeti Művelődési Intézettől.
December 1-től viszont az önkormányzatnál fog dolgozni.
A jövőben szeretnék a ravatalozón elkezdett munkát befejezni. A volt italbolt épületét
szeretnék felújítani, rendbe rakni. Továbbra is ha lesznek olyan pályázatok, aminek látja
értelmét, mindenképpen befogják adni. A Sásd Város Polgármestere segítségével tárgyalásba
vannak, hogy az egyházi temetőt az önkormányzat megkapja ingyen. Úgy néz ki, hogy lesz is
rá lehetőség. Aztán arra is tudnak majd pályázni. Eddig is tudtak volna csak közösen az
egyházzal, de elég nehéz partner ebben.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, ki egészíteni valója az
elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Meződ Község Önkormányzatának, 2021.
évi munkájáról, a 2022. évi tervekről és a 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolókat elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
38/2021. (XI.30.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Meződ Község
Önkormányzatának 2021. évi munkájáról, a 2022. évi tervekről szóló
beszámolót, elfogadja a 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolóval együtt.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
2./ Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Merkné Firényi Dóra falugondnok
Merk Zsolt polgármester felkérte Merkné Firényi Dóra falugondnokot, hogy számoljon be a
falugondnoki szolgálat munkájáról.
Merkné Firényi Dóra falugondnok elmondta, hogy 8 éve dolgozik az önkormányzatnál és 2
éve falugondnokként vezeti a falubuszt. Mindennapos feladatai közé tartozik a gyermekek
iskolába és óvodába, illetve haza szállítása, az ebédszállítás, bevásárlás. Hetente többször
szállítja a lakosokat bevásárolni és orvoshoz.
2

Most végzi a falugondnoki tanfolyamot.
Ezek mellett a könyvtári feladatokat is ő látja el. Most a vírushelyzet miatt látogató nincs, de
az adminisztrációt ugyan úgy el kell végezni.
A helyi Egyesület életében is részt vesz, szervezésekben, tagdíj beszedésében.
Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata,
kiegészítenivalója az elmondottakkal kapcsolatban?
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy fogadják el a falugondnoki beszámolót.
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
39/2021. (XI.30.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött,
falugondnoki szolgálat beszámolóját elfogadja.

hogy a

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
3,/Egyebek, lakossági hozzászólások
Merk Zsolt polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Niedermayer Dóra helyi lakos megkérdezte, hogy játszótérre nincs lehetőség?
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy adott be az önkormányzat pályázatot kétszer is, de
nem nyert egyik sem. De mindenképpen szeretnének játszóteret.
Nagy Józsefné helyi lakos megköszönte, hogy a férjét kétszer is hazahozták a falubusszal a
kórházból.
Szentkúti Károlvné helyi lakos elmondta, hogy több, mint 3 hétig nem volt autójuk és
megszeretné köszönni, hogy a falubusszal elvitték bevásárolni.
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy lenne amúgy is Dombóvárra bevásárló járat
kedden és csütörtökön csak nincs rá igény.
Elmondta, hogy ilyen esetek miatt is van a falubusz csak szólni és kérni kell.
Dr. Kóbor Gyula alpolgármester elmondta, hogy mindenben segítenek a lakosságnak.
Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a lakosokat, hogy a pandémia miatt 2020. óta
szüneteltetik a helyszíni ügyfélfogadását a Hivatalnak. Több oka is van, de mindenekelőtt
szerették volna ezt a hagyományos ügyfélkapcsolatot a lehető legritkább esetben alkalmazni.
Szeretné továbbra is kérni, hogy ezt tartsák fent. Bizonytalan ideig, valószínű tavaszig nem
fogják tudni ezt visszaállítani. Ugyanúgy ahogy eddig tették támaszkodjanak a falugondnoki
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szolgálat munkájára. Ahogy el is mondta a falugondnok a napi munkájához tartozik az
ügyintézés segítése. A személyesen intézhető ügyeiket falubusszal vagy saját gépjárművel
beutazva el tudják intézni a Hivatalban. Egyenlőre nem tudják a korábbiaknak megfelelően a
rendszeres ügyfélfogadást biztosítani. Kéri a továbbra is a lakosság türelmét.
Merk Zsolt polgármester mindenkinek boldog és egészséges év végét kívánt.
Megköszönte a jelenlévőknek, hogy részt vettek a közmeghallgatáson.
Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Merk
Zsolt polgármester megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta, ezután a
testület nyílt ülésen folytatta munkáját.
Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott napirendi pontokon kívül még a
szociális ügyek napirendi pontról és az egyebek napirendi pont helyett kulturális feladatellátás
napirendi pontról tárgyaljanak.
Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és a szóban előterjesztett napirendi
pontokat elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
4. / Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet ügyében törvényességi felhívás, a
rendelet és a feladatellátás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
5. / Kulturális feladatellátás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
6. /Szociális ügyek
Előadó: Merk Zsolt polgármester
Napirend tárgyalása:
4 J Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet ügyében törvényességi felhívás, a
rendelet és a feladatellátás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, az
egészségügyi alapellátás körzetei ügyében megállapodások és egészségügyi
körzetrendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Kormányhivataltól kapott Meződ Község
Önkormányzata törvényességi felhívást a 2002-es egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
rendelet miatt. A Kormányhivatal áttekintette ezt a rendeletet és megállapították, hogy néhány
kisebb jelentőségű körzet megállapítás nincs a rendeletben. Ilyen az iskola orvosi, a
háziorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyelet hiánya. A háziorvosi ügyelet sem véletlenül nincs
benne a rendeletben, régóta húzódó nehézségük. Sásd és a 21 környező település együtt látja
el ezt a feladatot. 2004. körül szerződtek az akkor még élő Sásdi Többcélú Kistérségi
Társulással azóta igazából egy laza együttműködés van a települési önkormányzatok között,
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ami azt jelenti, hogy közösen jelölnek ki egy szolgáltatót. Korábban a Bánfi féle céget és az
utóbbi pár évben pedig egy bajai székhelyű cég látja el a sásdi központi orvosi ügyelet
feladatait. Három döntést kell hozni, elfogadják a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit,
felhívását az abban foglaltakat és orvosolják is azt, a másik a rendelet elfogadása.
A háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői ellátásra a régóta fix körzeteknek az önkormányzatai
között egy körzetkijelölő megállapodást kellett volna létrehozni, de most ezt is pótolják. A
harmadik döntésbe pedig a megállapodásokat kell elfogadni. Kettő megállapodás van, egy
nagyobb körzet a fogorvosira (15 önkormányzat), illetve a védőnőire és a háziorvosira (9
önkormányzat).
Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen
egyet a képviselő-testület.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban
foglaltak elfogadását.
Meződ Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2021. (XI.30/) KTH számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete elfogadja a Baranya Megyei
Kormányhivatalnak az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
4/2002.(VIII. 12.) számú önkormányzati rendeletre vonatkozó
törvényességi felhívásában foglaltakat és annak megfelelően
felülvizsgálja rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
Merk Zsolt polgármester javasolta a rendelettervezet 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 7/2021. (XII.3.)
önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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Merk Zsolt polgármester javasolta a sásdi egészségügyi alapellátási körzetek székhelyéről,
az ellátás biztosításáról kötött megállapodások elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban
foglaltak elfogadását.
Meződ Község Képviselö-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2021. (XI.30.) KTH számú
határozata
Meződ Község Képviselö-testülete a sásdi egészségügyi alapellátási
körzetek
székhelyéről,
az
ellátás
biztosításáról
kötött
megállapodásokat a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja, a polgármestert felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
5./ Kulturális feladatellátás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a közművelődési munkatárs alkalmazása 2021.
január 1-től a legkisebb településnek is kötelezettsége. Ebben a pályázatban, amiben a
Nemzeti Művelődési Intézet az év első 11 hónapjára átvállalta az önkormányzattól ezt a
kötelezettséget. Ezzel az önkormányzat azt is vállalta, hogy 6 hónapig azt a személyt, akit ők
kiképeztek tovább fogja az önkormányzat foglalkoztatni. Ennek a továbbfoglalkoztatási
kötelezettségüknek is eleget tesznek és a szakember alkalmazásának is.
Minimum 6 hónap foglalkoztatás kellene, de lehet határozatlan idejű is. A polgármester a
határozatlan idejű foglalkoztatásban gondolkodik. Közalkalmazotti jogviszony lesz, tehát
azért leginkább a közös megegyezésen kívül nem túl sok lehetőség van szerződést bontani.
Dr. Kóbor Gyula alpolgármester elmondta, hogy nem javasolja mindjárt a határozatlan
idejű foglalkoztatást.
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy akkor legyen határozatlan időre és legyen
próbaidő.
Dr. Kóbor Gyula alpolgármester elmondta, hogy ezzel viszont a közművelődési munkatárs
jár rosszabbul, mint a 6 hónapos határozott idejű foglalkoztatással, mert a próbaidő alatt
viszont indoklással lehet felmondani.
Ha a polgármester úgy gondolja, hogy a jövőre nézve is lesz az önkormányzatnak annyi
pénze, hogy foglalkoztatni tudják, akkor legyen határozatlan idejű.
Koszorús Tímea aljegyző megkérdezte a polgármestert, hogy azon gondolkodott e, hogy
esetleg a könyvtári feladatokat is a közművelődési munkatárs lássa el? A 8 órás munkaidőnek
egy részében a könyvtári feladatokat látná el.
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Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy nem szeretné, ha a könyvtári feladatokat is a
közművelődési munkatárs látná el.
Dr. Kóbor Gyula alpolgármester elmondta, hogy határozatlan időre foglalkoztassák a
közművelődési munkatársat. Támogatja a polgármester javaslatát.
Merk Zsolt polgármester javasolta közművelődési feladatok ellátása érdekében a
határozatlan idejű 3 hónapos próbaidővel a 8 órás foglalkoztatást.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel más 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
42/2021. (XI.30.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját a közművelődési feladatok ellátása érdekében
művelődésszervező 3 hónapos próbaidővel határozatlan idejű 8 órás
foglalkoztatását.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy azt szeretné, ha a jövőben a könyvtári feladatokat
2 személy látná el. Ez pedig a munkabért tekintve, azt jelenti, hogy havi bruttó 50-50.000 Ft
lenne a bére a két foglalkoztatottnak. Jelenleg a mozgókönyvtári feladatok ellátására a bér 1
személy esetében egész évre 840.000 Ft, vagyis havi bruttó 70.000 Ft. A pénzügyi
irodavezetővel egyeztettek ebben a dologban.
Dr. Kóbor Gyula megkérdezte a polgármestert, hogy tud e 2 embert megbízási szerződéssel
ezért az összegért jogilag foglalkoztatni?
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy igen.
Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy a könyvtári feladatok ellátására a jövőben 2
személyt foglalkoztassanak megbízási szerződéssel havi bruttó 50.000 Ft összegért 2022.
december 31-ig.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki
javaslatával egyetért, az kézfeltartással 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
43/2021, (XI.30.) KTH, számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a könyvtári feladatok
ellátására 2 személyt foglalkoztat a jövőben megbízási szerződéssel havi
bruttó 50.000 Ft/fő megbízási díjért 2022.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
További napirend nem volt, Merk Zsolt polgármester a nyílt testületi ülést bezárta és zárt
ülésen folytatta tovább a tárgyalást.

polgármester

jegyző
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