
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 27. napján 
tartott testületi üléséről.

Testületi ülés helye:

Jelen vannak:

Távoliét nem volt.

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 a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még a Közmeghallgatás 
előkészítése napirendi pontról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi 
pontokat egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. /Településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogkörök átruházása, az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Kerti hulladék égetés átmeneti szabályozása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. /Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Gombár József polgármester

4. / Szociális ügyek
Előadó: Gombár József polgármester

A 4. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

Vázsnok Faluház 
Vázsnok, Római u. 14.

Gombár József polgármester, Molnár János alpolgármester, 
Fazekas Attila, Fenyvesi Jenő, Árki Gábor képviselő, Koszorús 
Tímea aljegyző, Szemmelrokné Vészi Adrienn 
j egyzőkönyvvezető
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Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

l./Településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogkörök átruházása, az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy törvényi változás következett be emiatt kell 
módosítani az SZMSZ-t. Július 1-től a településkép védelméről szóló törvényt módosították 
és mindazokat a hatásköröket, amelyeket eddig a polgármesternek adott a törvény azt most a 
képviselő-testület kapta meg. Nem volt jellemző ez az elmúlt időszakban sem, hogy a 
polgármesternek el kellett volna járni nagy építkezéseknél a településen. Várhatóan ez a 
későbbiekben sem lesz jellemző. Azt gondolja, hogy nem életszerű az, hogy a képviselő- 
testület döntse el egy tervrajz fölött, hogy tetszik e a kerítés színe vagy a tetőfedésnek a 
minősége vagy sem. Célszerű ezt továbbra is polgármesteri hatáskörben hagyni.
Javasolta, hogy ne a településképi rendeletet módosítsák, hanem az SZMSZ-t és ezt a 
hatáskört kapja meg a polgármester.

Gombár József polgármester javasolta a rendelet tervezet 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 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX.29.)
önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
6/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2



2J Kerti hulladék égetés átmeneti szabályozása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy tavaly a parlament hozott egy olyan rendelkezést, 
hogy az év végével lezárul az a rendelkezés, hogy a kerti avart, hulladékot, zöldhulladékot 
otthon el lehessen égetni. Eddig is csak lehetőség volt, mert maga a törvény nem 
engedélyezte. Viszont az önkormányzatoknak lehetőséget adott, hogy a településen bizonyos 
feltételekhez kötve, szabályokat megállapítva mégiscsak engedélyezhették az égetést. De ezt 
az időszakot lezárták tavaly december 31-ével. A pandémia miatt hoztak egy olyan átmeneti 
rendelkezést, hogy a tilalmat fel kell függeszteni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. Tehát a mai 
napig is van lehetőség, hogy az önkormányzatok hozzanak rendelkezést arra vonatkozóan, 
hogy milyen szabályok szerint lehet mégiscsak égetni. Nagyon sok településen hoztak 
átmeneti szabályokat, és arra a település lakossága is igényt tartana. Ezért beszélték a 
Polgármester Úrral, hogy legyen Vázsnoknak is az égetés átmeneti szabályairól rendelete és 
legyen legális lehetőség az égetésre. Nem lehet tudni, hogy meddig fog hatályban lenni az 
biztos, hogy most szeptemberben lejár a veszélyhelyzet, amelyet utoljára februárban 
hosszabbítottak meg, de a hosszabbítására készül a parlament.
A komposztáláson kívüli másik megoldás a zöldhulladék elszállítás lenne, de a szolgáltató 
nem igazán hajlandó a kisebb településeken a zöldhulladék elszállítást bevezetni.

Fenyvesi Jenő képviselő megkérdezte, hogy mikortól lehetne égetni és meddig?

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy lehetne októbertől és nem szabna neki határt, hogy 
meddig. Nincs értelme hónapokat megszabni, napokat kellene megszabni, tehát a hétvégék 
maradjanak szabadon. Úgy szól a rendelet, hogy hétköznapokon 8 órától 17 óráig lehet égetni.

Molnár János alpolgármester megkérdezte, hogy mi lesz akkor, ha valaki hétvégén éget?

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ilyen esetben a tűzoltóság tudna eljárni és 
tűzvédelmi bírságot szabnának ki.

Fenyvesi Jenő képviselő javasolta, hogy a lakosság legyen kiértesítve az égetés szabályairól.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy véleménye szerint is ki kellene értesíteni a 
lakosságot. Jövő hét elején kimegy egy tájékoztatás a lakosság számára.

Gombár József polgármester javasolta a rendelet tervezet 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:
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Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(IX.29.)
önkormányzati rendelete 

Az avarégetés átmeneti szabályairól

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, hogy idén is kell közmeghallgatást tartani. Tavaly a 
vírushelyzet miatt elmaradt. Az idei közmeghallgatást október végén gondolta megtartani. 
Javasolta a 2021. október 26-i 18.00 óra időpont kitűzését a közmeghallgatásra.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
40/2021. (IX.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a közmeghallgatás időpontját 2021. október 26. napjára 18.00 
órai kezdettel tűzi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, hogy idén lehetőség van egy kis műsor keretében 
köszöntení a településen élő időseket. Október 2-án szombaton gondolta megtartani a műsort, 
„Generációk találkozása” elnevezéssel, pályázati finanszírozással tudják a rendezvényt 
lebonyolítani.

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a
nyilvános testületi ülést bezárta, a testülefzi

jombá'r J/ózsef 
polgármester,

olytatta a tanácskozást.

tjaon Béla
jegyző
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