JEGYZŐKÖNYV

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 25. napján
tartott rendkívüli testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Vázsnok Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Gombár József polgármester, Fazekas Attila, Fenyvesi Jenő,
Árki Gábor képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Lajos Málta
jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Molnár János alpolgármester

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitotta azt.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyalja meg a testület a
Pótkocsi értékesítése
napirendi pontot.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Mivel több javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban kiegészített
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1.

Lakástámogatásról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó. Koszorús Tímea aljegyző

2.

Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3.

Víziközmü Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó. Koszorús Tímea aljegyző

4.

Pótkocsi értékesítése
Előadó: Gombár József polgármester

Napirend t á r g y a l á s a :
1.

Lakástámogatásról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó. Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a lakástámogatásokról szóló rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a képviselő-testület részéről javaslat merült fel, hogy
vizsgálják felül a lakástámogatásokról szóló rendeletet.
Ezt a rendelet-tervezetet a képviselő-testületi tagok megkapták, áttanulmányozhatták.
Részletesen ismertette a módosításokat.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
A lakástámogatásokról szóló 2/2008. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2.

Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Szociális tűzifa igénylésének írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására lehet pályázni az 5000 fő alatti
önkormányzatoknak. A testületnek arról kell döntést hoznia, hogy mekkora mennyiségre adja
be a pályázatát. Az-az elképzelése, hogy a rászorulók mindegyike, a legszélesebb körben
kaphassa majd meg a támogatást. Vázsnok maximálisan 24 m3 tűzifamennyiséget igényelhet
és 30.480.-Ft önrészt kell vállalnia.
Gombár József polgármester javasolta, hogy az önkormányzat adjon be igényt a maximális
mennyiségre.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
32/2020. (VIII.25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Települési
Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására.
A képviselő-testület 24 köbméter kemény lombos tűzifa beszerzésére
igényel támogatást.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint térítésmentesen
biztosítja a tűzifa beszerzését, szétosztását és rászorulókhoz szállítását,
továbbá 30.480.- forint értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében
tervezi.
Határidő:
Felelős:

3.

pályázat benyújtására 2020. augusztus 31.
Gombár József polgármester

Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó. Koszorús Tímea aljegyző

DRV Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos írásos előterjesztés
mellékleteként csatolva.

a jegyzőkönyv

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet
szükséges készíteni.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a 2021-2035. időszakra elkészítette a Gördülő Fejlesztési
Tervet, ezt most el kell fogadni és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től meg kell rendelni. A testület hatalmazza fel a
polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Gombár József polgármester javasolta az aljegyző asszony által előterjesztettek elfogadását.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
33/2020. (VIII.25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-07074-100100-14
MEKH
kóddal
rendelkező,
D R W 627
számú
D R V V 627 Vázsnok vízmű ellátásért felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a
Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják az
éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az Önkormányzat a 2020.
év előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja.
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének
ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a
törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat
aláírja.
Felelős:
Határidő:
4.

Gombár József polgármester
azonnal

Pótkocsi értékesítése
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, az önkormányzat 2015-ben vásárolta a pótkocsit,
amit évek óta nem használnak, a műszakija is lejárt, le van amortizálódva és traktorjuk sincs,
amivel használni lehetne.
Icha Róbert jelezte, hogy szándékában lenne megvásárolni a pótkocsit.
Javasolta a testületnek az eladását. Ennek érdekében, ha a testület egyetért, értékbecslést
készíttet, ami alapján a vételárat meg fogják tudni határozni.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

4

Vázsnok Község Képviselő-tesíülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
34/2020, rVIII.25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő pótkocsit értékesítésre kijelöli, felhatalmazza a
polgármestert, hogy készíttessen értékbecslést. A képviselő-testület a
forgalmi érték alapján határozza meg a jármű vételárát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 30.
Gombár József polgármester

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a rendkívüli testületi
ülést bezárta.
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