JEGYZŐKÖNYV

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 21. 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, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 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
Nocon Pawel és neje Vázsnok, Római u. 36. szám alatti lakosok földvásárlási kérelme
KÖZVIL Zrt. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére
Falugondnok pótszabadsága
Polgármester jutalmazása
Egyebek
napirendi pontokat.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
A 9. 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.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott
döntésekről, aktuális pályázati információk
Előadó: Gombár József polgármester

2.

Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3.

Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2020. évben végzett szakmai munkájáról
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4.

Nocon Pawel cs neje Vázsnok, Római u. 36. szám alatti lakosok földvásárlási kérelme
Előadó: Gombár József polgármester
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5.

KOZVIL Zrt. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére
Előadó: Gombár József polgármester

6.

Falugondnok pótszabadsága
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7.

Polgármester jutalmazása
Előadó: Molnár János alpolgármester

8.

Egyebek

9.

Beszámoló a polgármesternek a veszélyhelyzet idején szociális ügyben hozott
határozatairól
Előadó: Gombár József polgármester

Napi rend tárgyalása:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott
döntésekről, aktuális pályázati információk
Előadó: Gombár József polgármester
írásos előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott döntésekről,
aktuális pályázati információkról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gombár József polgármester beszámolt az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről, az
általa a veszélyhelyzet időszakában hozott határozatokról. A veszélyhelyzet időszakában
igyekezett a lakosságot minden módon tájékoztatni a tudnivalókról. Ebben az időszakban több
intézkedést tett, amelyek határozat formájában a képviselő-testület elé is kerültek. Ismertette az
általa a képviselő-testület nevében meghozott határozatokat. Tájékoztatta a testületet arról is,
hogy többféle adatszolgáltatási, koordinációs feladatot látott el a lakosság ellátása, biztonsága
és a védekezési feladatok érdekében.
Ismertette a képviselő-testület nevében hozott határozatokat, rendeleteket, a következő
ügyekben:
Vázsnok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
7/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és a köztisztaságról
szóló 3/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofít Kft. támogatása
Általános iskolai felvételi körzet véleményezése
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének tervezése
Vázsnoki Faluház Közösségi Tér 2021. évi szolgáltatási terve
1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat
benyújtása
2/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet Vázsnok Község Önkormányzata 2020. évi
zárszámadásáról
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
közszolgáltatás
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Vázsnok Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelés
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos feladatellátási szerződésének módosítása
Dr. Máté Mária házi gyermekon os támogatási kérelme
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Háziorvosi ügyeleti ellátás.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről fogadják el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt. 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
20/2021. (VI.2D KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi ülés óta történt
fontosabb eseményekről, aktuális pályázati információkról.
Tudomásul veszi a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott
döntéseket.
Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
Gombár József polgármester

Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
időarányos teljesítéséről, költségvetési rendelettervezet ajegyzőkönyv 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 a
2021. évi költségvetés időarányos teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette
a beszámoló és a rendeletmódosítás tartalmát arra tekintettel is, hogy a képviselőknek nem volt
módjuk a költségvetés elfogadásakor testületi ülésen megismerni és megvitatni a rendeletet.
Gombár József polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el
a 2021. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.
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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 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
21/2021. (VI.2D KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Vázsnok Község
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta, hogy fogadják el Vázsnok Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének módosítását.
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 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2021. (VI.24.) önkomiányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(111.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
3.

Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2020. évben végzett szakmai munkájáról
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Csorba Győző Könyvtár 2020. 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 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján
megküldte Vázsnok községben 2020. évben végzett szakmai munkájáról a beszámolót.
A beszámoló elfogadásáról határozatot kell hoznia a testületnek és a döntést megküldeni a
Csorba Győző Könyvtárnak.
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Gombár József polgármester javasolta a Csorba Győző Könyvtár által megküldött 2020.
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
22/2021. (VI.2D KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, a
Csorba Győző Könyvtár által megküldött Vázsnok községben 2020. évben
végzett szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
4.

közlésre azonnal
Gombár József polgármester

Nocon Pawel és neje Vázsnok, Római u. 36. szám alatti lakosok földvásárlási
kérelme
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, hogy Nocon Pawel és neje Vázsnok, Római u. 36.
szám alatti lakosok kérelemmel fordultak az önkonnányzat felé, hogy szeretnék megvásárolni
az önkonnányzat tulajdonban lévő 019/3 hrsz-ú külterületi ingatlant. Ezzel telkükre szeretnének
bejutni egy másik bejáraton.
Térképen megnézték a kért területet, azt nem tudják értékesíteni, mert más ingatlan
megközelítését szolgálja a közúttal együtt, ezért javasolta vételi kérelmük elutasítását.
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
23/2021. (VL2U KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete Nocon Pawel és neje Vázsnok, Római
u. 36. szám alatti lakosok vételi ajánlatát elutasítja, a Vázsnok 019/3 hrsz-ú
ingatlant nem kívánja értékesíteni kérelmezők részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester
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5.

KÖZVIL Zrt. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, hogy a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.
megkereste az önkormányzatot, hogy a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt-vel
együttműködve teljeskörű állami garanciavállalás mellett egyedülálló lehetőséget kínál a
hagyományos fényforrású közvilágítási lámpatestek LED lámpatestekkel történő kiváltására.
Elkészítették a település közvilágításának átfogó korszerűsítésére vonatkozó ajánlatot, melyet
energiahatékonysági (megtakarításból fizetendő) beruházás formájában dolgoztak ki.
Ez a faluban 37 db lámpatest cseréjére terjed ki. A várható éves fogyasztás a jelenlegi
fogyasztásnak majdnem harmadára csökkenhet.
Ajánlatuk a beruházás energiahatékonysági konstrukcióban történő elvégzését tartalmazza 180
hónapos időtartamú utófinanszírozási konstrukcióban, mely időszak tekintetében a beruházás
megtérülésének biztosítása okán felmondási tilalom kerül kikötésre.
A konstrukció előnye, hogy komplex szolgáltatás idénybevétele mellett saját erő felhasználása
nélkül jöhet létre a korszerűsítés és fejlesztés. A beruházás az elért energia megtakarításból
valósul meg, finanszírozódik.
A beruházáshoz az önkormányzat részéről önerő nem szükséges, a szerződéses futamidő 180
hónap, induló havi szolgáltatási díj nettó 28.631.-Ft, bruttó 36.361.-Ft lenne.
Ugyanakkor a KÖZVIL Zrt. felajánlotta az önkormányzatnak a jelenlegi 37 db lámpatest
megvásárlását is 25.000.-Ft+ÁFA vételárért. Eddig az önkormányzat bérlője ezeknek a
lámpatesteknek, most ezért az árért tulajdonukba kerülhet.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tanulmányozzák át az ajánlatokat, nézzenek utána,
melyik lehetőség lenne a legjobb az önkormányzatnak és ennek ismeretében később döntsenek
ebben a kérdésben.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármesterrel.
6.

Falugondnok pótszabadsága
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a testületi tagokat a Kormány 327/2021. (VI. 10.) Komi.
rendelete tartalmáról, a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető pótszabadságról.
E rendelet alkalmazásában foglalkoztatott többek között a szociális szolgáltatónál
foglalkoztatott személy, és mint ilyen foglalkoztatott, ha a koronavíms-világjárvány
következményeinek elhárításában részt vett, a 2021. évben esedékes szabadságán felül további
10 munkanap pótszabadságra jogosult.
A szociális szolgáltatónál annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e a pótszabadságra, a
foglalkoztatott munkáltatója állapítja meg.
A pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig lehet igénybe venni.
A testület most dönthet arról, hogy Fazekas Attila falugondnok részére biztosítja-e a 10
munkanap pótszabadságot.
Gombár József polgármester javasolta, hogy biztosítsák a falugondnok részére a 10 nap
pótszabadságot.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
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Fenyvesi Jenő képviselő elmondta, a falugondnok nagyon sokat dolgozik, nemcsak a feladatát
látja el, hanem minden munkában segít, akár a polgármester kér tőle valamit, akár a lakosság
kéri a segítségét, a járvány idején is végig dolgozott, ezért mindenképpen javasolja részére a 10
nap pótszabadság biztosítását.
Továbbá javasolja Fazekas Attilát munkájának elismeréseként 1 havi illetményének megfelelő
jutalomban részesíteni.
Árki Gábor képviselő egyetértett a falugondnok részére a pótszabadság és jutalom
biztosításával.
Fazekas Attila képviselő bejelentette személyes érintettségét.
Gombár József polgármester javasolta, hogy állapítsák meg Fazekas Attila képviselő
személyes érintettségét és zárják ki a szavazásból érintettet.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
24/2021. (VI.2D KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete Fazekas Attila személyes érintettségét
megállapította, a falugondnok pótszabadsága ügyének szavazásából kizárta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta, Fazekas Attila falugondnokot 10 munkanap
pótszabadságban és 1 havi illetményének megfelelő jutalmazásban részesíteni.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata.
Mivel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (Fazekas Attila
képviselő személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
25/2021. (VI.21.) KTH számú
határozata
1. / Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fazekas Attila
falugondnokot, mint a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában
részt vett szociális szolgáltatónál foglalkoztatottat a 2021. évben esedékes
szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságban részesíti.
2. / Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fazekas Attila
falugondnokot munkájának elismeréseként 1 havi illetményének megfelelő
jutalmazásban részesíti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

Fazeka Attila megköszönte a testületnek a pótszabadságot és a jutalmazását.
7.

Polgármester jutalmazása
Előadó: Molnár János alpolgármester

Fenyvesi Jenő képviselő javasolta a polgármestert a jó, lelkiismeretes munkája elismeréseként
a tiszteletdíjának megfelelő 4 havi jutalomban részesíteni, melyből két havit azonnal, másik két
havit az év végéig fizessenek ki részére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a polgármestert munkájának elismeréseként évente
maximum 6 havi jutalomban lehet részesíteni az önkormányzat költségvetése terhére.
Ennek mértékéről dönthet a testület.
Gombár József polgármester bejelentette személyes érintettségét és átadta az ülés vezetését
Molnár János alpolgármesternek.
Molnár János alpolgármester javasolta, hogy állapítsák meg Gombár József polgánnester
személyes érintettségét és zárják ki a szavazásból az érintettet.
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
26/2021. (VI.2U KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete Gombár József polgármester személyes
érintettségét megállapította, jutalmazási ügyének szavazásából kizárta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Molnár János alpolgármester

Molnár János alpolgármester javasolta, hogy Gombár József polgármestert munkájának
elismeréseként 2x2 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesítsék, melyből 2 havi
összeget azonnal, további 2 havi összeget az év végéig fizessenek ki.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (Gombár József
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
27/2021. (VI.21.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gombár József
polgármestert munkájának elismeréseként 4 havi tiszteletdíjának megfelelő
jutalomban részesíti. 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget azonnal, további 2
havi összeget pedig az év végén kell kifizetni.
Határidő:
Felelős:

azonnal és 2021. december 31.
Molnár János alpolgármester

Gombár József polgármester megköszönte jutalmazását a testületi tagoknak és visszavette az
ülés vezetését.

8.

Egyebek

Fenyvesi Jenő képviselő bejelentette a testületnek, hogy a tévedésből elmaradt gépjárműadóját
elutalta a NAV-felé, a köztartozásmentes adatbázisban nem fog szerepelni.
Elmondta továbbá, hogy a lakástámogatásokról szóló helyi rendeletükben a tatarozásra adott
támogatást követő 5 évig újabb támogatásban nem részesíthető a kérelmező, ezt az időt
véleménye szerint le lehetne csökkenteni 3 évre. Erről gondolkodjanak el a testület tagjai.
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Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a nyilvános
testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Kmft.

—

j-

Dr. Kajdon Béla
jegyző
^

10

