
Jegyzőkönyv

Készült Meződ Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 23. napján tartott 
közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.

Testületi ülés hel e: Meződ, Faluház
7370 Meződ, Ságvári u. 34.

Jelen vannak: Merk Zsolt polgármester, Dr. Kóbor Gyula alpolgármester, Illés
Rita, Görföl Róbert, Balog Jánosné képviselők, Koszorús Tímea 
aljegyző, Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető 
9 fő helyi lakos

Távoliét nem volt.

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

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

N a p i r e n d i  j avas l a t :

1. / Beszámoló Meződ Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a költségvetés 
időarányos teljesítéséről, 2023. évi tervek ismertetése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

2. / Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Merkné Firényi Dóra falugondnok

3. /Egyebek, lakossági hozzászólások 

Na i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Beszámoló Meződ Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a költségvetés 
időarányos teljesítéséről, 2023. évi tervek ismertetése
Előadó: Merk Zsolt polgármester

írásos előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetés időarányos teljesítéséről 
szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt polgármester elmondta, hogy sajnos idén Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető nem tudott eljönni a közmeghallgatásra.
Tájékoztatta a lakosságot a 2022. évi költségvetés teljesítéséről, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva van.
Nagy gondot okoz a településeken is a nagy energiaár növekedés. Meződ önkormányzatának, 
mivel több épületén is van napelem, ezért csak a közvilágítás fog gondot okozni.
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Idén két pályázati lehetőségük volt Magyar Falu Programon belül. Az egyikből játszótér 
valósulhatott meg. A másik pályázatból pedig 1 fő dolgozó bérét tudták 1 éven keresztül 
fizetni.
Amit saját erőből és Dr. Kóbor Gyula alpolgármester Úr segítségével tudtak megvalósítani a 
ravatalozó tetőrésze lett újra rakva, a régi játszótér mellett épült egy torony, illetve a kocsma 
épület tető részét kijavították a jégverés után.
Több rendezvényük is volt, pl. tavasszal a családi nap. A többi rendezvényüket az 
Egyesületen keresztül tartották meg.
Ebben az évben is volt lehetősége az önkormányzatnak szociális célú tűzifára pályázatot 
beadni. 26 m3 fát nyertek a pályázaton, melynek volt minimális önereje is.
A jövő évre sajnos nincs kilátásban pályázati lehetőség. Nagy tervük a kocsma épület teljes 
felújítása, de az csak pályázatból lehetséges.

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

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Meződ Község Önkormányzatának, 2022. 
évi munkájáról, a 2023. évi tervekről és a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolókat elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

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

Meződ Község Ké viselő-testületének 
39/2022. (A1.23.) KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Meződ Község 
Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a 2023. évi tervekről szóló 
beszámolót, elfogadja a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolóval együtt.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

2J  Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Merkné Firényi Dóra falugondnok

Merk Zsolt í>ols ármester elmondta, hogy tavasszal ez a beszámoló megtörtént egy fórum 
keretében. Próbáltak változtatni a menetrenden, hogy spóroljanak a magas üzemanyag ár 
mellett.
Felkérte Merkné Firényi Dóra falugondnokot, hogy számoljon be a falugondnoki szolgálat 
munkájáról.

Merkné Firényi Dóra falu mndnok elmondta, ahogy az imént Polgármester Úr is elmondta, 
tavasszal egy fórum keretében már megtartotta falugondnoki beszámolóját. Azért pár 
mondatot szeretne elmondani, hogy mik tartoznak a napi feladatai közé, 3 éve 
falugondnokként vezeti a falubuszt. Mindennapos feladatai közé tartozik a gyermekek 
iskolába és óvodába, illetve haza szállítása, az ebédszállítás, bevásárlás. Hetente többször 
szállítja a lakosokat bevásárolni és orvoshoz.
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Merk Zsolt polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, 
kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban?

Mivel észrevétel javaslat nem volt, kérte, hogy fogadják el a falugondnoki beszámolót.

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

Meződ Közsé; Képviselő-testületének 
40/2022. (XI.23. KTH. számú 

határozata

Meződ Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
falugondnoki szolgálat beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

3,/Eun ebek, lakossági hozzászólások

Merk Zsolt polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg 
észrevételeiket, javaslataikat.

Merk Zsolt polgármester mindenkinek boldog és egészséges év végét kívánt.
Megköszönte a jelenlévőknek, hogy részt vettek a közmeghallgatáson.

Mivel a lakosság részéről közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Merk Zsolt 
polgármester megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta, a testület zárt ülésen 
folytatta a tanácskozást. s

lerk Zso 
polgármester jegyző
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