
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 24. napján 
tartott 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 Márta 
jegyzőkönyvvezető, az 1. napirendi pont tárgyalásán jelen volt 
Kiss Ervin vázsnoki lakos

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 
Sásdi Óvoda támogatása 

napirendi pontot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 6. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

Javasolta a testületnek, hogy elsőként a 4. napirendi pontot, a Vázsnok 019/3 hrsz-ú ingatlan 
ügye napirendi pontot tárgyalják meg, mert az ülésen jelen van Kiss Ervin kérelmező.

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

Napirendi javaslat:

1. Vázsnok 019/3 hrsz-ú ingatlan ügye 
Előadó: Gombár József polgármester

2. Törvényességi észrevétel, helyi szociális rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Gombár József polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

3. Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 
Előadó: Gombár József polgármester

4. Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

5. Sásdi Óvoda támogatása
Előadó: Gombár József polgármester
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6. Szociális ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1. Vázsnok 019/3 hrsz-ú ingatlan ügye 
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, a testületi tagok megkapták Kiss Ervin vázsnoki 
lakos kérelmét, melyben kérte a Vázsnok 019/3 hrsz-ú ingatlan terhére a szolgalmi jog 
bejegyzését, hogy saját telkére ez által bejuthasson arról az ingatlanról. Ugyanakkor Nocon 
Pawel is kérte a szolgalmi jog bejegyzést, ő az alsó telek tulajdonosa.
Véleménye szerint ez lenne a legpraktikusabb, ha a testület erre a területre szolgalmi jogot 
jegyeztetne be, mert ezzel megoldódni Kiss Ervin problémája.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, nem ez a megoldás. Az útszolgalmi jog és a bejárási jog 
magántelkek között van, itt van egy olyan probléma, hogy van egy telek, amihez az 
önkormányzat nem biztosította a bejárást, közterületről nem közelíthető meg. Ezt kellene 
orvosolni inkább, nem szolgalmi jogot biztosítani valaki számára. A testület döntsön arról, hogy 
közterületté nyilvánítja ezt az egész telket, vagy egy utat alakíttasson ki rajta, amit mindenki 
használhat, akinek arra van dolga, vagy csak egy akkora részt, hogy Kiss Ervin bejuthasson a 
telkére vele.

Kiss Ervin vázsnoki lakos elmondta, Nocon Pawel a Római útról tudja a telkét megközelíteni, 
miért kéri a fenti bájárást, miért akar az ő telke előtt közlekedni. Ha ő ott megáll az autójával 
azon az úton, akkor nem fér el mellette másik autó, vagy olyan széles utat kellene csinálni, hogy 
ott két autó elférhessen egymás mellett, mert ott a kukásautó biztosan nem fér el. Ha a 019/2 
hrsz-ú utat meghosszabbítanák úgy ahogy régen volt, akkor az ő telkére be tudna biztonságosan 
járni.

Gombár József polgármester elmondta, Nocon Pawel valóban a Római útról be tud menni a 
házához, de az nagyon meredek terület és méhekkel foglalkozik, amihez a felső útról tud 
biztonságosan bemenni, ezért kérte ő is szolgalmi jog bejegyzést.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, először a jogi lehetőséget kell megteremteni, hogy ott út 
legyen, utána gondolkodjanak azon, hogy azt milyen, mekkora járművel lehet megközelíteni.

Gombár József polgármester javasolta a testületnek, hogy kérjenek egy földmérőt, egy 
változási vázrajzot az új terület kijelölésére, hogy a 019/3 hrsz-ú területből egy részt csatoljanak 
a 019/2 hrsz-ú területhez, akkor az is közterület lesz, akkor megoldódik a közlekedés Ervin 
telkéhez.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
29/2021. (VIII.24.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vázsnok 019/3 hrsz- 
ú beépítetlen területéből egy területrészt -  a 2010. előtti állapotoknak 
megfelelően - átcsatol a 019/2 hrsz-ú közlekedési út területéhez, útnak 
minősíti át, így biztosít közterületi megközelítési lehetőséget a Templom utca 
11. szám alatti lakóházhoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz 
elkészíttetésére, jóváhagyására és a változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezettetésére.
A képviselő-testület az út kialakítása után a későbbiekben megvizsgálja a 
lehetőségét a 019/2. hrsz-ú területen keresztül a 69. és 70. hrsz-ú telkek 
megközelítésének.

Határidő: vázrajz elkészíttetésére 60 nap
Felelős: Gombár József polgármester

Kiss Ervin vázsnoki lakos a napirend tárgyalása után az ülésről távozott.

2. Törvényességi észrevétel, helyi szociális rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Gombár József polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

A törvényességi felhívás és a rendelet tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a Baranya Megyei Konnányhivataltól törvényességi 
felhívás érkezett az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) 
önkormányzati rendeletre vonatkozóan. Majd részletesen ismertette a testülettel a felhívás 
tartalmát és ezzel összefüggésben a rendelettervezetet.

Gombár József polgármester javasolta, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen 
egyet a képviselő-testület, és az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el az egyes szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelettervezetet.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban 
foglaltak elfogadását.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
30/2021. (VIII.24.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete elfogadja a Baranya Megyei 
Kormányhivatalnak az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
3/2015.(11.20.) önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi
felhívásában foglaltakat és annak megfelelően felülvizsgálja rendeletét.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta, a rendelettervezet elfogadását.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2021. (VIII.26.) 

önkormányzati rendelete

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3. Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 
Előadó: Gombár József polgármester

Szociális tűzifa igénylésének írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, kiírásra került a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra a pályázat az 5000 fő alatti önkormányzatoknak. A 
testületnek arról kell döntést hoznia, hogy benyújtja-e pályázatát a maximális mennyiségre. 
Vázsnok maximálisan 26 m3 tűzifamennyiséget igényelhet és 33.020.-Ft önrészt kell vállalnia.

Gom bár József pelgárm ester 
mennyiségre.

soha, hogy az önkormányzat adjon be igényt a maximális

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
31/2021. (VIII.24.) KTH. számú 

határozata

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

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására.
A képviselő-testület 26 köbméter kemény lombos tűzifa beszerzésére igényel 
támogatást.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak 
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, melynek 
házhozszállítását saját költségvetéséből biztosítja, továbbá 33.020.- forint 
értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 
tervezi.

Határidő: igénylés benyújtására 2021. augusztus 31.
Felelős: Gombár József polgármester

4. Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

DRV Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell arról, hogy a gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt.-t hatalmazza meg, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2022-2036. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Gombár József polgármester javasolta, a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
32/2021. (VIIL24.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-07074-1- 
001-00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_627_Vázsnok vízmű 
megnevezésű víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint felhatalmazzuk a 
polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t 
hatalmazza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta, fogadják el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet.
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, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
33/2021. ÍVIII.24.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11 -07074-1 -001 - 
00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_627_Vázsnok vízmű ellátásért 
felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. 
szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét 
elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre 
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

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
aláírja.

felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyíl: úokat

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
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5. Sásdi Óvoda támogatása
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, az óvoda vezetője kéréssel fordult a környező 
önkormányzatokhoz. Kérte, amennyiben módjukban áll, anyagilag támogassák az óvodában a 
klímaberendezés beruházását. A foglalkoztató teremben elviselhetetlen a hőség, a gyerekek nem 
tudják már elviselni a meleget. Mivel saját erőből nem tudják megvalósítani, ezért kérik a 
segitséget.
Javasolta 50.000.-Ft anyagi támogatás megítélését az óvodai klímaberendezés
megvalósításához.

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, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
34/2021. ('VIII.24.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sásdi óvoda 
klímaberendezés beruházásához 50.000.-Ft anyagi támogatás nyújt Sásd 
Város Önkormányzata fenntartó részére.
A pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás megkötésére a képviselő- 
testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre 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.

Kmft.

ír. K^ajdon Béla 
jegyző
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