
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 27. napján tartott 
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 képviselő, Koszorús 
Tímea aljegyző, Lajos Márta jegyzőkönyvvezető

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős 
képviselő-testületből mind az 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitotta azt.

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyalja meg a testület a 
Védőnői szolgálatok működtetése
Vázsnok Község Önkormányzata gazdasági programjának megalkotása 

napirendi pontokat.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 5. napirendi pontot, a Szociális ügyek (beiskolázási támogatás, lakástámogatás) napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

Mivel több javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban kiegészített 
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. Központi orvosi ügyelet ellátása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. Védőnői szolgálatok működtetése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. Vázsnok Község Önkormányzata gazdasági programjának megalkotása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. Szociális ügyek (beiskolázási támogatás, lakástámogatás)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előadó. Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Csorba Győző Könyvtár 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorú Tímea aljegyző elmondta, hogy a Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszert működtető Csorba Győző Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár, a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer működéséről szóló jogszabály, a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben 
foglaltak alapján megküldte Vázsnok községben 2019. évben végzett szakmai munkájáról a 
beszámolót.
A beszámoló elfogadásáról határozatot kell hoznia a testületnek és a döntést megküldeni a 
Csorba Győző Könyvtárnak.

Gombár József polgármester javasolta a Csorba Győző Könyvtár által megküldött 2019. 
évben végzett szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadását.

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

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

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
26/2020. (VII.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Csorba Győző Könyvtár által megküldött Vázsnok 
községben 2019. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

2. Központi orvosi ügyelet ellátása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel van jelenleg szerződés a központi orvosi ügyeleti ellátásra, ami 2020. 
szeptember 30. napjáig érvényes. Három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot ajelenlegi 
szolgáltató, a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta. Az ellátás 
minőségével eddig is elégedettek voltak.
Javasolta, 2020. október 1. napjától 1 év időtartamra kössenek szerződést a SPED-MED 
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a központi orvosi ügyelet ellátására.
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Gombár József poteármester kérte a képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatot 
fogadják el.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
27/2020. (VII.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település központi 
ügyeleti ellátásával három árajánlat értékelését követően 2020. október 1-től 
további 1 évre a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft- 
t bízza meg, a szolgáltató közvetlen NEAK-finanszírozásával.
A feladat-ellátási szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert.

Határidő: 2020. augusztus 15.
Felelős: Gombár József polgármester

3. Védőnői szolgálatok működtetése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a védőnői ellátás jelenleg egyéni vállalkozási 
formában történik. A védőnői bérek jelentősen megemelkedtek, amit egyéni vállalkozóként már 
nem tudnak kitermelni a védőnők. Az önkormányzatok közalkalmazotti státuszban 
foglalkoztatott védőnőkre megfelelő összegű finanszírozást kapnának a NEAK-tól. Célszerű 
lenne ismét közalkalmazottként foglalkoztatni a védőnőket, így a magasabb bér is 
finanszírozható lenne részükre. Várhatóan nem igényel hozzájárulást a védőnői szolgálatok 
fenntartása.

Gombár József polgármester javasolta a védőnők közalkalmazottként történő 
foglalkoztatását.

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

Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással 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 
28/2020. (VII.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 
hogy Vázsnok település továbbra is a sásdi II. számú védőnői szolgálat ellátási 
körzetéhez tartozzon.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a korábban vállalkozással kötött 
feladat-ellátási szerződés megszűnését követően a körzet területi védőnői és 
iskolai védőnői feladat-ellátásáról működési engedély alapján, közvetlen 
NEAK finanszírozással Sásd Város Önkormányzata gondoskodik.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, amennyiben a feladat- 
ellátás az állami finanszírozásból nem tartható fenn, az önkormányzat az 
ellátotti létszám arányában hozzájárul a szolgálat működéséhez.

Határidő: 2020. november 1.
Felelős: Gombár József polgármester

4. Vázsnok Község Önkormányzata gazdasági programjának megalkotása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés Vázsnok Község Önkormányzatának Gazdasági programja a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívás küldött a képviselő-testület részére Gazdasági program, fejlesztési terv elfogadásának 
elmulasztása miatt. Vázsnok Község Önkormányzata Gazdasági Programjának tervezetét 
(2020-2024) a testület tagjai megkapták, azt megismerhették, áttanulmányozhatták.

Gombár József polgármester javasolta Vázsnok Község Önkonnányzata Gazdasági programja 
elfogadását.

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

Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 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 
29/2020. (VII.270 KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadva a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Vázsnok Község Önkormányzatának 
Gazdasági Programját (2020-2024) elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

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

Km fit.
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