
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 22. napján 
tartott testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Meződi Faluház
Meződ, Ságvári u. 34.

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester, Görföl
Róbert és Illés Rita képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos 
László pénzügyi irodavezető, Szemmelrokné Vészi Adrienn 
j egyzőkönywezető

Igazoltan távol: Balog Jánosné képviselő

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok közül vegyék le az egyebek napirendi 
pontot. Továbbá javasolta, hogy pluszba tárgyaljanak még a Hegyháti ösztöndíj rendelet 
módosítása, a közösségi busz bérbeadása és a szociális ügyek 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 'avaslat:

1. / Beszámoló Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt polgármester

2. / Hegyháti ösztöndíj rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. /Közösségi busz bérbeadása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

4. / Szociális ügyek
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Az 4. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

Na: i r c n d t á r g y a l ása:

1./ Beszámoló Meződ Község Önkormányzata 2022._évi költségyetésének időarányos 
teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló és a költségvetési rendelet a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést a 
2022. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen 
ismertette a beszámoló és a rendeletmódosítás tartalmát.

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el a 
2022. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Meződ Közséu Önkormám zata Képviselő-testületének 
29/2022. (IX.22.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete, a 2022. évi költségvetés 
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2022. évi költségvetési rendelet 
módosításának tervezetét is.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Meződ Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
2/2022.(111.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2. / Heg\ háti ösztöndíj rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló rendelet a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirend előteijesztésére.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy Sásd és a környékbeli többi településsel közösen 
megvalósított EFOP-3.9.2 pályázat lebonyolítása a végéhez közeledik. Amellett, hogy minden 
kitűzött célt megvalósítottak maradt a pályázatban még szabad pénzeszköz. A 
legkézenfekvőbb, hogy ne fizessék vissza ezt a támogatási összeget, el kellene költeni valami 
olyan tevékenységre, ami a pályázatban már szerepel. A legjobb megoldás erre az ösztöndíj. 
Meződön már volt 1 ösztöndíjas, ebből a pályázatból. Akkor havi 5.000 Ft, azaz 50.000 Ft 
ösztöndíjat fizettek a tanulónak. Azért, hogy minden középiskolás és egyetemista 
megkaphassa, aki szóba jöhet, ezért módosítaniuk kell a rendeletet. Tehát, aki pályázatot 
nyújthat be a 14. életévét betöltött, középfokú oktatásban részesülő esetében 21. évet és 
felsőoktatásban részesülő esetén a 30. életévét még be nem töltött tanuló lehet. Illetve az 
összeghatárt is meg kellene határozni, az ösztöndíj összege 50.000 Ft-ig terjed, hogy a teljes 
összeg elfogyhasson.

Merk Zsolt polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben elmondottak alapján 
módosítsák a Hegyháti ösztöndíj rendeletet.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2022.(IX.26.) önkormányzati rendelete

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 5/2018.(VI. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./Közössé, i busz bérbeadása
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy a közösségi busz bérbeadásán (napi díj, km díj) 
javasol változtatni, mivel nagyon megemelkedett az üzemanyagár. Eddig a busz napidíja 
10.000 Ft volt, most azt javasolja, hogy emeljék meg napi 12.000 Ft-ra. Továbbá a km díja 
meződi lakosok részére 50 Ft/km volt eddig, nem meződi lakosok részére pedig 100 Ft/km. 
Ezeket a díjakat is javasolja megemelni 80 Ft/km, illetve 160 Ft/km-re.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Meződ Közsé;: Önkormányzata Ké >viselő-testületének 
30/2022. (IX.22.1 KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában 
lévő közösségi busz bérlésének napi díját egységesen 12.000 Ft, 
továbbá a km díját meződi lakosok részére 80 Ft/km és nem meződi 
lakosok részére pedig 160 Ft/km összegben határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt i okármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a 
tanácskozást.

crk Zsolt 
polgármester
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