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Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 10. napján
tartott rendkívüli testületi üléséről.

Testületi ülés helye:

Meződi Faluház
Meződ, Ságvári u. 34.

Jelen vannak:

Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester,
Balog Jánosné, Görfol Róbert és Illés Rita képviselők, Koszorús
Tímea
aljegyző,
Szemmelrokné
Vészi
Adrienn
j egyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.
Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy tárgyaljanak a Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési
rendeletének elfogadása, a hulladékgazdálkodási rendelet módosítása, a közművelődési
színtér használati szabályzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása napirendi pontokról.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előterjesztett napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
1. / Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Merk Zsolt polgármester
2. / Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
3. / Közművelődési színtér használati szabályzata
Előadó: Merk Zsolt polgármester
4.1 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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Napirend tárg ya lá s a:
1. / Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Merk Zsolt polgármester
írásos előterjesztés a költségvetési rendelet tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a február 15-i testületi ülésen átbeszélték a 2022.
évi költségvetési tervezetet. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elkészítette a rendelet
mellékleteit. A szövegrész az összesítéseket fogja tartalmazni. Maga a költségvetésük a
rendeletben foglaltatik benne, ugyanúgy ugyanazokkal a számokkal készítette el a rendeletet,
ahogy a múltkori ülésen megtárgyalták.
Merk Zsolt polgármester 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
2. / Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatal levele és a hulladékgazdálkodási
rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a környezetvédelmi törvény egy új szabályozni
való feladatot adott a tavalyi évben az önkormányzatoknak. Szabályozni kell a közterületen
elhagyott gazdátlan hulladék kezelésének a módját. Ennek a módja, hogy megfelelő
hulladékkezelő szolgáltatóval az önkormányzat elszállítana a hulladékot. Az a szabály a
környezetvédelmi törvényben, ha nincs gazdája egy hulladéknak, akkor annak az
elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Polgármesteri hatáskörbe
adnák, mert egyszerűen csak intézkedni kell, ezért nem érdemes testületi döntést hozni, hogy
hogyan történjen az elszállíttatás.
Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele,
hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015. (VI.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
3./ Közművelődési színtér használati szabályzata
Előadó: Merk Zsolt polgármester
írásos előterjesztés a Meződi Faluház Közösségi Tér Használati Szabályzata a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az anyagot. A múltkori
testületi ülésen már beszéltek róla, hogy kelleni fog ilyen szabályzatot hozni. Az Nemzeti
Művelődési Intézet vizsgálni fogja, hogy van e ilyen szabályzat, mivel kulturális szakembert
foglalkoztatnak. A szabályzat a Faluház működését és annak bérbeadása, használatba adását
tartalmazza.
A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt szabályzatot ismertette.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek
elmondottakkal kapcsolatban?

észrevétele,

javaslata,

kiegészítenivalója

az

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy fogadják el a Meződi Faluház Közösségi Tér
Használati Szabályzatát.
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
10/2022. (111.10.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Meződi Faluház
Közösségi Tér Használati Szabályzatát a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
előterjesztés alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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4./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levele és a társulási
megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy több település jelezte a Társuláshoz való
csatlakozási szándékát, valamint olyan települések is vannak, akik viszont tagságukat
szeretnék megszüntetni. Ennek okán szükségessé és időszerűvé vált a Társulási megállapodás
néhány pontjának módosítása, mely a tagtelepülések támogatásával valósulhat meg. Ezen
kívül a szükséges módosításokat is végig vezették.
Mcrk Zsolt polgármester javasolta a testületnek a kiadott módosított társulási megállapodás
elfogadását.
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselő-testületének
11/2022.(111.10.) KT11 szánni
határozata
Meződ Község Képviselő-testülete - a Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás Tanácsának a 29/2021. (XII.08.) sz. nyílt határozatában
foglaltakra - a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő
Rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás társulási
megállapodásának módosított változatát a becsatolt írásos javaslattal
megegyezően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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