
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 30. napján 
tartott rendkívüli testületi üléséről.

Testületi ülés heh 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, Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy tárgyaljanak a DRV Gördülő Fejlesztési Terv, a háziorvosi központi ügyeleti 
feladatok ellátása és a szociális ügyek 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. / DRV Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Szociális ügyek
Előadó: Merk Zsolt polgármester

A 3. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

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

1./ DRV Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről szóló levél és táblázat a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell arról, hogy a gördülő 
fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
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Merk Zsolt polgármester javasolta, az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

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 
25/2022.(VTII.30.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV_V_621_Meződ 

vízmű megnevezésű víziközmü rendszer ellátásért felelőse a víziközmű

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 

felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben 

meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, 

valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. 

december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi

használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az

Önkormányzat1 a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja.
Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2./ Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
árajánlata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására 
a vállalkozóval kötött szerződés ismét lejár szeptember 30-val, az ügyelet kérdésében azonban 
nincs még végleges állami megoldás, évek óta esedékes a beígért állami átvétel, de annak 
határidejéről nincs információ. Ebben a helyzetben, mivel másként továbbra sem lehet ellátni 
a feladatot, az egyetlen megoldás az ellátás folyamatossága érdekében a szerződés 
meghosszabbítása a jelenlegi szolgáltatóval. Azt javasolta, hogy kössön az önkormányzat
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határozott időre szóló szerződést ez év december 31-ig azzal, hogyha az állami feladatátvétel 
nem valósul meg addig, akkor a szerződés meghosszabbodik 2023. december 31-ig, de az 
önkormányzat részéről felmondható legyen, ha év közben történik változás. A szolgáltató az 
ajánlatában egy 30-35 %-os áremelést kér, a bér- és egyéb költségek emelkedésére 
hivatkozva.

Merk Zsolt polgármester javasolta a szerződéskötést a javaslat és ajánlat szerinti 
feltételekkel.

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2022. (VIII.30.) KTH számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata a település háziorvosi központi ügyeleti 
feladatainak ellátására a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vei kötött feladatellátási szerződés hatályát 2022. 
december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy azt követően a 
feladatellátási szerződés hatálya határozatlan idejűvé változik, ha az 
önkormányzat 2022. november 30. napjáig egyoldalú nyilatkozattal 
nem jelzi a megszüntetési szándékát. A határozatlan idejű szerződést a 
felek 3 hónapos felmondási idővel szüntethetik meg. A feladat-ellátási 
szerződés aláírására a szolgáltató közvetlen NEAK finanszírozásával a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre és szerződéskötésre azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester
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