
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 19. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés hel e: 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, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Szemmelrokné 
Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Merk Zsolt ol ármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt megnyitotta.
Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még az eszközbérlés, a 
Meződért Egyesület támogatás, a cafetéria juttatás megállapítása és a falubusz vezetésére 
felhatalmazás napirendi pontokról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

Napirendi javaslat:

1. Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt polgármester

2. Meződ Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt polgármester

3. 2021. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. Eszközbérlés
Előadó: Merk Zsolt polgármester

5. Meződért Egyesület támogatása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

6. Cafetéria juttatás megállapítása
Előadó: Merk Zsolt polgármester
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7. Falubusz vezetésére felhatalmazás
Előadó: Merk Zsolt polgármester

8. Egyebek

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az első két napirendi pontot összevonva tárgyalják. 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta.

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

1.1 Meződ Közsé Önkormán zata 2021. évi költsé \ etésének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt polgármester

2./ Meződ Közsé; Önkormán zat 2021. évi zárszámadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt polgármester

írásos előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról és a 2021. évi 
zárszámadásról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Latos László pénzűéi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 
2021. évi költségvetési rendelet módosításáról megkapták, az abban foglaltakat 
megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a rendeletmódosítás tartalmát.

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2021. évi költségvetési rendelet 
módosításának tervezetét.

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 
4/2022.(V.20.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 
2021. évi zárszámadásról szintén megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, 
áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a zárszámadás tartalmát.

Merk Zsolt olgármester javasolta, hogy fogadják el a 2021. évi zárszámadás tervezetét.
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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 
5/2022.(V.20.) önkormányzati rendelete

Meződ Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ 2021. évi gyermekvédelmi tevéken ség átfogó értékelése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Meződ Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában, valamint a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ beszámolója a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző ismertette Meződ Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ beszámolóját.

Merk Zsolt polgármester javasolta Meződ Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ beszámolóját elfogadásra.

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
14/2022.ÍV.19.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Meződ Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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4 J Eszközbérlés
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy mivel az önkormányzat nem tudja továbbra 
vállalni a magántelkek fukaszálását, ezért arra gondolt, hogy ezzel is segítve a falu lakosságát 
a kaszáláshoz szükséges motoros eszközöket bérbe adhatná az önkormányzat. Meg kellene 
beszélnie a testületnek, hogy mennyiért lehessen bérelni az eszközöket. Véleménye szerint 
2.000 Ft/óra bérleti díjat lehetne kérni és akkor abba benne van a benzin, damil költség.. .stb. 
Javasolta a 2.000 Ft/óra bérleti díj megállapítását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
15/2022. (X.19.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Meződ Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő fukaszáláshoz szükséges motoros 
eszközök bérlését a lakosság részére 2.000 Ft/óra bérleti díj 
összegben biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

5./ Meződért Eg> esület támo atása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy az Egyesület pályázati forrásból vásárolt egy 
teherautót. Javasolta, hogy a gépjármű átíratásának költségeihez járuljon hozzá az 
önkormányzat 100.000 Ft-tal.
Javasolta a 100.000 Ft támogatás megállapítását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a támogatással kapcsolatban.

Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával 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 Közsé Ké viselő-testületének 
16/2022. (V.19.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az idei 
költségvetésük terhére működési célra 100.000.- Ft összegben 
támogatja a „Meződért Egyesület”-et.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt_[ml: ármester továbbá elmondta, hogy az Egyesület az önkormányzat
használatába fogja adni a teherautót. Tehát a gépjárművet az önkormányzat fogja üzemeltetni, 
mely önkormányzati feladatokat fog ellátni.
Javasolta a gépjármű használatba vételéről szóló megállapodás elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata a megállapodással kapcsolatban.

Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
17/2022. (V .19.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Meződért 
Egyesület tulajdonában lévő Peugeot Boxer típusú gépjárművet 
használatba veszi önkormányzati feladatok ellátása céljából és az 
ehhez szükséges használatba vételi megállapodást megköti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

6./ Cafetéria juttatás meuállapítása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt ol ármester elmondta, hogy a múlt ülésen beszéltek róla, de döntés nem 
született arról, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek, vagyis a nem 
közfoglalkoztatott alkalmazottak részére az önkormányzat 2022. évre cafetéria juttatást 
biztosít. A cafetéria összege bruttó 100.000 Ft lenne.
Javasolta a nem közfoglalkoztatott alkalmazottak részére a cafetéria juttatás biztosítását. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata az elmondottakkal kapcsolatban.
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Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

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

Meződ Közsé Ké viselő-testületének 
18/2022. (V.19.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzat nem közfoglalkoztatott alkalmazottai részére 2022. 
évre évi bruttó 100.000 Ft cafetéria juttatást biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

7./Falubusz vezetésére felhatalmazás
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a 
falubuszt ki vezetheti falugondnoki helyettesítés esetén, illetve azokban az esetekben, amikor 
önkormányzati feladatot lát el, de nem falugondnoki teendőket, például árubeszerzés. Fel kell 
hatalmaznia egy személyt a busz vezetésére a fenntartónak. Ő maga vállalkozik rá.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta Merk Zsolt polgármester 
felhatalmazását.

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
19/2022. fV .19.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
falugondnoki szolgálat gépjárművének vezetésére a falugondnok 
helyettesítése vagy egyéb önkormányzati feladat ellátása céljából.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Dr. Kóbor Gyula alpolgármester

&/E yebek

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a magántelkek fííkaszálását a 
korábban megszokott módon a továbbiakban nem fogja tudni biztosítani, mert az 
önkormányzat lehetőségei beszűkültek, ezért a közterületeken kívüli feladatokra nincs 
kapacitásuk. A lakosságot erről tájékoztatni kell.
Továbbá elmondta, hogy a játszótér legkésőbb augusztus elejére lesz kész.
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Az önkormányzat pályázat útján nyert 1 évre bértámogatást. 
Jövő hétvégére tervezik a gyereknapot.

További napirend nem volt, Merk Zsolt^ddíuarmeNt^r a testületi ülést bezárta.

Mefk Zsolt 
polgármester jegyző
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