
J é g y z  ő k ö n y v

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27. napján 
tartott közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Vázsnok, Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Molnár János alpolgármester,
Fazekas Attila, Fenyvesi Jenő. Árki Gábor képviselők, Koszorús 
Tímea aljegyző. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Boronyák Éva falugondnok, Lajos Márta jegyzőkönyvvezető 
9 fő helyi lakos

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testületből mind az 5 fő 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 kiadott napirendi pontokat egyhangúlag 
elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról, 2020. évi tervek 
ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester

2. Falugondnoki szolgálat beszámolója 
Előadó: Boronyák Éva falugondnok

3. Egyebek, lakossági hozzászólások 

Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1. Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról, 2020. évi tervek 
ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester

írásos előterjesztés a polgármester beszámolója a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester előterjesztette beszámolóját az önkormányzat 2019. évi 
munkájáról és a 2020. évi tervekről.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója az 
elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy az Önkormányzat 2019. évi munkájáról és a 
2020. évi tervekről szóló beszámolót fogadja el a képviselő-testület.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
49/2019. (XI.27.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Vázsnok Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról és 2020. évi 
tervekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

2. Falugondnoki szolgálat beszámolója 
Előadó: Boronyák Éva falugondnok

írásos előterjesztés a falugondnok beszámolója a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Boronyák Éva falugondnok előterjesztette a falugondnoki szolgálatról szóló beszámolóját.

Gombár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló beszámolót 
fogadja el a képviselő-testület.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
50/2019. (XI.27.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Boronyák Éva 
falugondnok által előterjesztett falugondnoki szolgálatról szóló beszámolót 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
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3. Egyebek, lakossági hozzászólások

Gombár József polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg 
észrevételeiket, javaslataikat.

Balog Sándor helyi lakos megkérdezte, hogy szombaton miért nincs falubusz. Sok ember 
hétközben dolgozik és csak szombaton tudnának bevásárolni Sásdon, ezért lenne szükség a 
járatra. Jó lenne továbbá, ha ünnepek előtt indítanának TESCO-s járatot is. Elmondta, hogy a 
faluban több helyen katasztrofális a közvilágítás, a háza előtt több napja nem ég a lámpa.

Gombár József polgármester elmondta, hogy az idei évben is tervezik a bevásárló járatot, ha 
a lakosságnak lesz rá igénye. Jelezzék és a falugondnokkal egyeztetve viszik a lakosságot a kért 
helyekre.
A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy a kiégett lámpákat nem az EON javítja, hanem 
a KÖZVILL nevű cég. Nekik kell jelenteni, ha valahol kiégtek a lámpák. Ennek a javító cégnek 
a telefonszáma nyihános, bárki a lakosság részéről bejelenheti a hibákat, nem csak az 
önkormányzat bejelentésére jönnek ki.

Árki Gábor képviselő elmondta, pont tegnap jelezte a cégnek Balog Sándor előtti hibát.
r _

Boronyák Éva falugondnok elmondta, december 7-én és 14-én szombatokon munkanap lesz, 
a lakosságot bárhova elviszi vásárolni, csak jelezzék az igényt.

Glasz Csaba helyi lakos elmondta, látja, hogy az EON levágta az ágakat a fákról, ahol a 
vezetéket elérte, ezt az EON el fogja takarítani, vagy aki előtt van ilyen, az pakolja el azt?

Fazekas Attila képviselő elmondta, Tövisháti András kérte az ágakat tüzelésre.

Gombár József polgármester elmondta Tövisháti András szedje össze az ágakat, vigye el 
tüzelésre.

Mátics Gabriella helyi lakos kérte, ha lehet a jövőben a közmeghallgatás időpontját 18 órára 
tenni, mert ő szívesen részt venne, de a buszjárat nem ér 17 órára a faluba.

Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel 
Gombár József polgármester megköszönte a lakosság megjelenését, a közmeghallgatást 
bezárta, ezután a testület nyílt ülésen folytatta a tanácskozást.

Gombár József polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül 
tárgyalja meg a testület

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
Lakástámogatásokról szóló rendelet módosítása 

napirendi pontokat.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 8. napirendi pontot, a Szociális ügyek (tatarozási támogatások) napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja a testület.
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Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban kiegészített napirendi 
pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

4. Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet 
módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Gombár József polgármester

5., Új SZMSZ megalkotása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. Lakástámogatásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8. Szociális ügyek (tatarozási támogatások)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Napirend tárgyalása:

4. Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet 
módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Gombár József polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló és a költségvetési rendelet a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi 
pont előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták.
Előterjesztette az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját.

Gombár József polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2019. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
51/2019. (XL27.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Vázsnok Község Önkonnányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2019. évi költségvetés 
módosításáról szóló rendelet megalkotását.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5. Új SZMSZ megalkotása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a képviselők a tervezetet megkapták, az abban, foglaltakat 
megismerhették, áttanulmányozhatták.
Ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos 
tudnivalókat, ismertette az újonnan alkotandó SZMSZ tervezetét.

Gombár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata, 
észrevétele, hozzászólása.
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzata 
6/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

6. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt ismertesse a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést.

Koszorús Tímea aljegyző részletesen ismertette a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetéséről szóló előterjesztést.

Gombár József polgármester javasolta az aljegyző által előterjesztettek elfogadását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása.

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy javaslatát 
fogadja el a testület.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
52/2019. (XI.27.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulás megszüntetését a jegyzőkönyvhöz csatolt megszüntető 
megállapodás jóváhagyásával elfogadja, a megállapodás aláírására a 
polgármestert felhatalmazza.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Gombár József polgármester
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7. Lakástámogatásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a lakástámogatásokról szóló rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a képviselő-testület részéről javaslat merült fel, hogy 
vizsgálják felül a lakástámogatásokról szóló rendeletet. Ez a rendelet évek óta nem lett 
módosítva, a felújítási költségek, anyagárak nagyon megemelkedtek. Most az 
önkormányzatnak kb. 1.300.000.-Ft szociális kerete van, ebből egy részt fel lehet osztani ilyen 
célra.
A rendeletet módosítani lehetne úgy, hogy nem adnak külön vissza nem térítendő támogatást 
és visszatérítendő kamatmentes kölcsönt, hanem a tervezett építési munka, a bekerülési költség 
arányában dönt a képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatás mértékéről, mely 400 ezer 
forintig terjedhet.

Gombár József polgármester javasolta, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsa a 
testület a lakástámogatásokról szóló rendeletét.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

A lakástámogatásokról szóló 2/2008. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a nyilvános 
testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Kmf.
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