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Mezőlak község Önkormányzatának    
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  
: 8514 Mezőlak, Arany J.u.1. 

 
 
Ügyszám: 1-7/2014 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 25. napon 
megtartott nyilvános üléséről, mely 18 órakor kezdődött. 
 
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal  

Mezőlaki Kirendeltség Tanácsterme 
 
Jelen vannak: Mezőlak Község Képviselő-testülete részéről 
 
  Nagy Gábor polgármester 
  Gőcze Sándor alpolgármester  

Molnár József képviselő 
  Csillag István képviselő 
  Horváth Lajos képviselő 
  Nagy Tibor képviselő 

Vadász Csaba Kálmán képviselő 
 
Jelenléti ív, a jegyzőkönyv 1.szú mellékletét képezi 

 
Tanácskozási joggal meghívott: Ivanics Barbara jegyző  
  
Távol maradt: --- 
 
Nagy Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van. Ismerteti az 
előzetesen kiküldött napirendi pontokat. Egyúttal a napirendi pontok megtárgyalása előtt 
javasolja Ivanics Barbara jegyző bemutatkozásának meghallgatását. 
 
Kérdést tesz fel, van-e észrevétel, javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban. Aki elfogadja 
a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a napirendi pontokat megismerte és elfogadta 7 
igennel, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, a napirend előtti jegyzői bemutatásra vonatkozó 
változtatási javaslattal. 
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Napirend előtt 
 

Nagy Gábor polgármester: Ivanics Barbara kinevezett jegyzőt felkéri arra, hogy mutassa be 
magát a Képviselő-testület számára. 
 
Ivanics Barbara jegyző: Szintén köszönti a Képviselő-testületi tagokat és bemutatkozásként a 
beküldött pályázati anyagának lényegét szóban ismerteti a képviselőkkel. 
 
Ezt követően kerül sor a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
 
 

1. napirendi pont tárgyalása 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti legfontosabb 
eseményekről 

 
Előadó: Nagy Gábor polgármester 

 
 
Nagy Gábor polgármester: elmondja, hogy a képviselő-testület átruházott hatáskörében 
eljárva, 5 fő kérelmezőt 10.000 Ft/fő és összegű önkormányzati (átmeneti) segélyben, 1 fő 
kérelmezőt szociális étkeztetésben, 3 fő kérelmezőt 10.000,- Ft összegű önkormányzati 
(születési segélyben), 2 fő kérelmezőt összesen 30.000.- Ft összegű önkormányzati 
(temetési) segélyben részesített.  
 
Nagy Gábor polgármester a településen megvalósuló közfoglalkoztatásról tájékoztatást ad, 
miszerint folyamatosan informálják a hivatal arról, hogy közfoglalkoztatásban vegyen részt. A 
hónap folyamán 9 fő közfoglalkoztatott dolgozik a településen, akik jellemzően köztisztasági,  
feladatokat látnak el. 
Az önkormányzatnak lehetősége nyílt eszközvásárlásra is, 71.390.--ft összegben, melyen kis 
értékű tárgyi eszközt vásároltak. 
 
 Nagy Gábor polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat épületében 4 db 
klímaberendezés elhelyezése megtörtént, a 502/2014 számon iktatott vállalkozási szerződés 
alapján. A vállalkozó tisztességesen és pontosan elvégezte a munkát. 
 
 
Nagy Gábor polgármester elmondta, hogy Varga László korábbi panaszbejelentése kapcsán a 
Pápai- Vízmű befejezte a javítási munkálatokat.  
Utalt arra, hogy ezek a kisebb javítási munkák csak tűzoltásra jók, hosszú távon nem adnak 
biztonságot, azonban a hajlandóságot látja a Vízmű részéről a hibák korrigálására. 
 
 
Nagy Gábor polgármester megkérdezte, hogy az 1. napirendi ponthoz valakinek kérdése, 
hozzászólása van-e. További észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kéri az előadottak 
elfogadását. 
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Aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze. 
 
S z a v a z á s :   
 
Mezőlak község Önkormányzatának Képviselő Testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 
 

Mezőlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2014.(VII.27.) sz. Önk. határozata 

 
Mezőlak község Önkormányzatának Képviselő Testülete a lejárt idejű határozatokról, és a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló tartalmát megismerte és azt az 
ismertetett tartalommal elfogadta. 
 
Felelős: Nagy Gábor, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása 
 

Körzeti megbízottak részére iroda biztosítása 
 
 
Nagy Gábor polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a rendőrségek és az 
önkormányzatok között napjainkban számos együttműködési forma alakult ki. Az egyik 
kiemelten fontos feladat a helyi közbiztonság megteremtése és a bűnmegelőzésben való 
segítségnyújtás. A korábbi partnerkapcsolat egyik eredménye az, hogy a rendőrkapitányság 
évente beszámol a település közbiztonságának helyzetéről.  
Az együttműködés legfőbb célja a község rendjének fenntartása, a közbiztonság növelése, a 
lakosság biztonságérzetének javítása. 
Tájékoztatásában egyúttal a polgármester úr kitért a községben felderített 
bűnelkövetésekre, mely szintén a közös együttműködésen alapult. Utalt a „paplan árusok” és 
a „villanyóra leolvasók” esetére, valamint a besurranós elkövetőkre. 
Ismerteti Szappan Csaba pápai rendőrkapitány levelét is, melyben rendőri jelenlét és a 
szolgálati idő nagyobb mértékű területen történő eltérését ígérik. 
 
Napirend ismertetést követően szavazásra kéri a testületi tagokat. 
 
Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
S z a v a z á s :   
 
Mezőlak község Önkormányzatának Képviselő Testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 
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Mezőlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2014.(VII.27.) sz. Önk. határozata 

 
Körzeti megbízott részére irodahelyiség biztosítása 

 
Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 17.) pontja alapján a Pápai Városi 
Rendőrkapitányság állományában dolgozó körzeti megbízottnak a 8514 Mezőlak, Arany 
J.u.1. szám alatt található épületében 15m2 alapterületű irodahelyiséget, valamint a 
hozzátartozó vizesblokkot, továbbá bútorzatot, számítógépet, a közművek használatával 
2014.augusztus 01.-től határozatlan ideig térítésmentesen átadja. A térítésmentesség a 
telefon és internet használatára is vonatkozik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. 
A testület felkéri a jegyzőt az együttműködési megállapodás elkészítésére és annak 
megküldésére az érintettek részére. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester, Ivanics Barbara jegyző     
Határidő: 2014.08.01. 
 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Bükki Gyöngyi gazdálkodási ügyintéző Helyben 
2. Városi Rendőrkapitányság Pápa 
3. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém 
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása 
 

Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
 
 
Ivanics Barbara jegyző: tájékoztatja a testületi tagokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásának részleteiről.  
 
Nagy Gábor polgármester: hozzászólásában elmondja, hogy a hiányosságot pótolni kell a 
megadott határidőn belül. 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás nem érkezett. 
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4. napirendi pont tárgyalása 
 

Vegyes ügyek 
 
 

Nagy Gábor polgármester a vegyes ügyek keretében tájékoztatja a testületi tagokat arról, 
hogy a 2014.évi Falunapi rendezvény ebben az évben „Mezőlak Fest” elnevezéssel kerül 
megrendezésre. A rendezvény keretében színvonalas programok kerülnek megszervezésre, a 
fellépők részéről is minőségi előadások várhatók. Bemutatja a programra készített plakátot a 
testületi tagok részére és egyúttal részletesen ismerteti a program menetét. Kéri a képviselő 
társakat, hogy lehetőségük szerint aktívan vegyenek részt. 
Elmondja, hogy 55 személy kapott külön meghívót, kiemelten az államtitkárok, 
intézményvezetők, polgármesterek… 
 
Nagy Gábor polgármester: a Tengelic Természetvédő Óvoda felújítási munkálatainak 
menetéről, üteméről is adott tájékoztatást a képviselők részére. Elmondja, hogy nagyon 
nehéz megbízható építőipari szakmunkásokat találni, emiatt még nem látni, hogy mikor indul 
az óvoda. Bízik benne, hogy  
 
Nagy Gábor polgármester: előadja a testület számára, hogy az elmúlt időszakban több 
pályázat került kiírásra energetikai és épület felújítás vonatkozásban. E pályázatok beadási 
határideje lejárt, de folyamatosan új lehetőségek nyílnak meg az önkormányzatok számára. 
Kiemeli azt, hogy ezen pályázatok támogatottsága 100%-os. Kéri a képviselőket, hogy 
támogassák abban, hogy amennyiben potenciális pályázati lehetőségről értesül, 
tárgyalásokat folytasson a szakemberekkel. 
 
Nagy Tibor képviselő: Támogatja a beruházási ötletet, egyúttal azt kéri, hogy figyeljen a 
testület arra, hogy csak olyan feladatot vállaljanak fel, mely esetlegesen a következő testület 
számára nem lesz teher. 
 
 
Nagy Gábor polgármester: A felszíni vízelvezetés tekintetében azt a tájékoztatást adja, hogy 
az Ady, és a Munkácsy u-ban folytak és folynak a munkálatok. Elmondja, hogy Takács Gábor 
helyettesíti Vörös István vállalkozót. 
A munkálatok kivitelezése során a hidak valamint a hídgyűrűk tekintetében vita keletkezett a 
lakók körében. E vonatkozásban elmondja, hogy az eredeti állapotot kell visszaállítani ez áll a 
szerződésben. 
 
 
Nagy Gábor polgármester: megköszönte a részvételt, az együttműködést, majd a testületi 
ülés hivatalos részét lezárta 19,30 órakor. 

 

Kmf. 
………………………………....…        ……………….…………………….. 

 
Nagy Gábor polgármester            Ivanics Barbara jegyző 


