
J e g y z ő k ö n y v

Készült Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 24. napján tartott 
testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester,
Balog Jánosné, Göríol Róbert és Illés Rita képviselők, Koszorús 
Tímea aljegyző, Szemmelrokné Vészi Adrienn 
j egyzőkönywezető

Távoliét nem volt.

Merk Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi 
tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

Napirendi javaslat:

1.1 Hegyháti ösztöndíjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Felvételi körzetek megállapítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

5./ Szociális ügyek (szociális célú tűzifa szétosztása)
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  t á r g y a l á s a :

1. / Heuvháti ösztöndíjról szóló 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 előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Hegyháti ösztöndíj rendeletet ismét felül kell 
vizsgálni, mert az ösztöndíj támogatási időszakát az irányító hatóság szerint hozzá kell 
igazítania projekt időszakhoz. A tervezetben foglaltak szerint, ezért az ösztöndíj egyszeri 
kifizetésű, 1 hónapra szóló támogatási formává válik.
Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetet.

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

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022.(X.25.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2. / Felvételi körzetek medállá [utasa
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Pécsi Tankerületi Központ levele a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Merk Zsolt polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Koszorús Tímea al'e yző elmondta, hogy az iskolák felvételi körzetének meghatározása az 
illetékes tankerületi központ feladata. A felvételi körzetek megállapításához az illetékes 
tankerületi központ minden évben beszerzi az illetékességi területén található települési 
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában 
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
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hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi 
bontásban.

Merk Zsolt ol ármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi körzetek 
jelenlegi rendjét és a jegyzői tájékoztatás során kiadott adatokat.

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

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

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

Meződ Község Kéi viselő-testületének 
32/2022. (X.24.1 KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az általános 
iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal kapcsolatban módosítási javaslata 
nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába 
járó hátrányos helyzetű gyermek nincs.

Határidő: közlésre 2022. október 31.
Felelős: Merk Zsolt polgármester

3./ Mecsek-Dráva Önkormán zati Társulás társulási me állapodásának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levele, a társulási 
megállapodás módosítása és a határozati javaslat 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.

Merk Zsolt polgármester javasolta a testületnek a kiadott módosított társulási megállapodás 
elfogadását.
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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Meződ Község Képviselő-testületének 
33/2022. (X.24. KTHjszámú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 27/2022.(IX.14.) számú határozata 
szerinti társulási megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében lévő 
tartalom szerint jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

4./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ez évben is közmeghallgatást kell 
tartani.
Javasolta a 2022. november 23.-i 18.00 óra időpont kitűzését a közmeghallgatásra.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a 2022. november 23.-i 
időpont kitűzését.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon:

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

Meződ Község Képviselő-testületének 
34/2022. (X.24.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a közmeghallgatás időpontját 2022. november 23. napjára 
18.00 órai kezdettel tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

Merk Zsolt polgármester a nyilvános ta,
tanácskozást.

a testület zárt ülésen folytatta a

polgármester jegyző
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