
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 13 napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helve: 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

T ávollét nem volt.

Merk Zsolt polu ár mester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még az 
önkormányzati rendeletek deregulációs felülvizsgálata és a telkek értékesítése napirendi 
pontokról. Továbbá a szociális ügyeken belül tárgyaljanak még a beiskolázási támogatásokról.

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 ./Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2021. évben végzett szakmai munkájáról
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

3. / Az önkormányzati rendeletek deregulációs felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Telkek értékesítése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

5. / Szociális ügyek (üdülési támogatások, beiskolázási támogatások)
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Az 5. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.
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N a p i r e n d  tárj; a l ása:

1 ./Beszámoló a Csorba G\őző Könyvtár 2021. évben végzett szakmai munkájáról
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés, a Csorba Győző Könyvtár 2021. évi szakmai munkáról szóló 
beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a Csorba Győző Könyvtár megküldte Meződ 
községben 2021. évben végzett szakmai munkáról a beszámolót.
Javasolta a Csorba Győző Könyvtár által megküldött 2021. évben végzett szakmai munkáról 
szóló beszámoló elfogadását.

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

Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Meződ Közsé» Önkormány zata Képviselő-testületének 
20/2022. (\ II.13.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 
a Csorba Győző Könyvtár által Meződ községben 2021. évben végzett 
szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester

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 
tűzifavásárláshoz 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:
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Meződ Község Önkormányzata Kéi viselő-testületének 
21/2022.(\ IL13.) KTH számú 

határozata

Meződ Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Települési 
Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatására. A képviselő-testület 26 köbméter kemény lombos tűzifa 
beszerzésére igényel támogatást.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak 
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, továbbá 33.020.- Ft 
értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezi.

Határidő: igénylés benyújtására 2022. augusztus 31.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

3./Az önkormán\ zatii rendeletek deregulációs felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés, a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a deregulációs rendelet azt jelent, hogy 
felülvizsgálta Meződ Község Önkormányzata által 1990 óta hozott összes rendeletet, révén, 
hogy ezek bele kerülnek most egy elektronikus adatbázisba. Szükséges volt azokat a 
rendeleteket, amikhez már semmiféle jogkövetkezmény nem fűződik hatályon kívül helyezni. 
Ezt hívják deregulációnak. Ezek jórészt a költségvetési és a zárszámadási rendeletek. Tehát az 
elmúlt 20 évben, nagyjából a 2020-ig hozott összes költségvetési és zárszámadási rendeletről 
van szó. Ezen kívül van még egy rendelet a hulladékgazdálkodási tervről szóló 2004-es 
rendelet, melyet még hatályon kívül helyezett. Ez is már az akkori jogszabályok szerinti 
rendelet, szükség már nincs rá, felesleges a jogszabály tárba beemelni, így azt javasolta, hogy 
tisztítsák a rendeleteiket, a feleslegeseket helyezzék hatályon kívül.
Elmondta, hogy a költségvetési rendeleteknél azt a szabályt vette alapul, amit az állam is 
alkalmaz, hogy tárgyévet követő 2, szárszámadás esetén 3 év végéig van hatályba.

Merk Zsolt iol i  ár mester javasolta, hogy fogadják el az egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 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 határozatot hozta:
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Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022.(VII.15.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Telkek értékesítése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában van a 33/1 hrsz-ú és 
a 32 hrsz-ú beépítetlen terület, melyeket értékesíteni szeretne. Az önkormányzatnak igazából 
ezekre a területekre nincs szüksége, ezért gondolta azok értékesítését. Biztos benne, hogy lenne 
rá vevő. Első körbe hirdessék meg eladásra a területeteket.
Javasolta az önkormányzati tulajdonú 33/1 hrsz-ú és a 32 hrsz-ú beépítetlen területek 
érétkesítését.

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2022.(V 11.13.) KTH számú 

határozata

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

Meződ Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti az 
önkormányzat tulajdonában lévő Meződ 33/1 hrsz-ú és a 32 hrsz-ú 
beépítetlen területeket 2 millió Ft/ha áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet 
lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt ol ármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a
M K é^ A

‘erk Zsolt 
polgármester
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