
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 7. napján 
tartott testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Vázsnok Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Fazekas Attila alpolgármester,
Gombár Józsefné, Árki Gábor képviselő, Koszorús Tímea 
aljegyző, Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy mielőtt a testületi ülést megnyitja első sorban a megüresedett képviselői 
helyről kellene beszélni.

Koszorús Tímea aljegyző köszöntött mindenkit.
Elmondta, hogy a képviselő-testület 2 tagja Fenyvesi Jenő és Molnár János a képviselő- 
testületi tagságukról lemondtak október végével. Ezzel a nappal megszűnt a képviselői 
mandátumuk. A választási Bizottság ennek megfelelően a lemondásnak és a megüresedett 
helyeknek törvényi előírások szerint a 2 megüresedett helyre felajánlotta Gombár Józsefnének 
és Molnár Annamáriának a mandátum betöltését. Közülük Gombár Józsefné igennel 
válaszolt, tehát elfogadja a mandátumot, Molnár Annamária viszont nem. Ez a képviselői 
jelöltségről való lemondást jelent. A Bizottság megállapította, hogy ez a képviselői hely 
betöltetlen marad. A Bizottság Gombár Józsefné képviselő jelölt mandátumát érvényesítette. 
Tehát november 5-től Gombár Józsefné a képviselő-testület teljes jogú tagja.
Az új képviselőnek képviselői esküt kell tennie, át kell vennie a megbízólevelet a Bizottság 
elnökétől.

Gombár József polgármester felkérte Gombár Józsefnét az eskü letételére és esküokmány 
aláírására, majd felkérte Glasz Csaba HVB elnököt az eskü szövegének ismertetésére.

Gombár Józsefné letette az esküt. Az eskütételt követően aláírta az esküokmányt és átvette 
megbízólevelét.

Megállapította, hogy a 4 fős képviselő-testületből mind az 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és megnyitotta azt.

Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még a szociális ügyek 
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:
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Napirendi javaslat:

1. /Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet ügyében törvényességi felhívás, a 
rendelet és a feladatellátás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Kiss Ervin kérelme
Előadó: Gombár József polgármester

3. / Egyebek

4. / Szociális ügyek
Előadó: Gombár József polgármester

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

Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1 ./Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet ügyében törvényességi felhívás, a 
rendelet és a feladatellátás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, az 
egészségügyi alapellátás körzetei ügyében megállapodások és egészségügyi 
körzetrendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Kormányhivataltói kapott Vázsnok Község 
Önkormányzata törvényességi felhívást a 2002-es egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
rendelet miatt. A Kormányhivatal áttekintette ezt a rendeletet és megállapították, hogy néhány 
kisebb jelentőségű körzet megállapítás nincs a rendeletben. Ilyen az iskola orvosi, a 
háziorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyelet hiánya. A háziorvosi ügyelet sem véletlenül nincs 
benne a rendeletben, régóta húzódó nehézségük. Sásd és a 21 környező település együtt látja 
el ezt a feladatot. 2004. körül szerződtek az akkor még élő Sásdi Többcélú Kistérségi 
Társulással azóta igazából egy laza együttműködés van a települési önkormányzatok között, 
ami azt jelenti, hogy közösen jelölnek ki egy szolgáltatót. Korábban a Bán fi féle céget és az 
utóbbi pár évben pedig egy bajai székhelyű cég látja el a sásdi központi orvosi ügyelet 
feladatait. Három döntést kell hozni, elfogadják a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit, 
felhívását az abban foglaltakat és orvosolják is azt, a másik a rendelet elfogadása.
A háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői ellátásra a régóta fix körzeteknek az önkormányzatai 
között egy körzetkijelölő megállapodást kellett volna létrehozni, de most ezt is pótolják. A 
harmadik döntésbe pedig a megállapodásokat kell elfogadni. Kettő megállapodás van, egy 
nagyobb körzet a fogorvosira (15 önkormányzat), illetve a védőnőire és a háziorvosira (9 
önkormányzat).

Gombár József polgármester javasolta, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen 
egyet a képviselő-testület.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a törvényességi felhívásban 
foglaltak elfogadását.

Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2021. (XII.7.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete elfogadja a Baranya Megyei 
Kormányhivatalnak az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
4/2002.(VIII.12.) számú 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 Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 10.)
önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Gombár József polgármester javasolta a sásdi egészségügyi alapellátási körzetek 
székhelyéről, az ellátás biztosításáról kötött megállapodások elfogadását.

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2021. (XII.7.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testülete a sásdi egészségügyi alapellátási 
körzetek székhelyéről, az ellátás biztosításáról kötött 
megállapodásokat a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja, a polgármestert felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gombár József polgármester

2./ Kiss Ervin kérelme
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, hogy már korábban is téma volt a Kiss Ervin 
problémája, most szintén beadott egy kérelmet az önkormányzat felé.
A kérelem tartalma a következő: „Alább leveledben küldött 29/2021.(VIII.24.) KTH. 
kivonatban említett utat folytatólagosan kérem Tisztelt Vázsnok Község Önkormányzat 
Képviselő-testületét, hogy 68 hrsz-ú lakó ingatlan javára, 019/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan terhére szolgalmi jog bejegyzését kezdeményezni szíveskedjen Komlói 
Járási Földhivatalnál.
Indoklás: említett 019/3 HRSZ telekrészt, és leendő utat több mint 20 éve én tisztítottam, 
építettem, alakítottam ki. Azóta én takarítom, tartom rendbe. Lakóingatlanom tűzifáját itt 
hordom házam mögötti tüzelő tárolóba.
Természetesen szolgalmi jog bejegyzés költségét vállalom/’

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Búzás család és a Kiss Ervinék között van egy 
külterületi háromszög, önkormányzati terület. Eredetileg Kiss Ervin erre kért út szolgalmi 
jogot. Ott valamikor évekkel ezelőtt létezett egy út. közterületről van szó még akkor is, ha 
rétnek van minősítve. De valójában az ő házának a megközelítését jelenti.
Tehát az Ervin telke közterülettel sehol nem határos.

Gombár József polgármester elmondta, hogy felajánlották Kiss Ervinnek, hogy a régi utat 
visszaállítják a háza végéig. A mostani problémája az, hogy az önkormányzat 
kezdeményezzen szolgalmi jogot az említett önkormányzati területre.
Mivel olyan területről van szó, amit bárki használhat, ezért felesleges szolgalmi jogot 
bejegyeztetni.
Javasolta, hogy az önkormányzati területre ne jegyeztessenek be szolgalmi jogot, mivel a 
kérelmező útcélú használatát nem fogja akadályozni.

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2021. (XII.7.1 KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testülete Kiss Ervin vázsnoki lakosnak a 
019/3. hrsz. önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelmére úgy 
döntött, hogy mivel az önkormányzat a kérelmező telkének 
megközelítését út létesítésével segítette elő, a továbbiakban nem kíván 
útszolgalmi jogot bejegyeztetni a területre. Az önkormányzat a 
kérelmező útcélú használatát nem fogja akadályozni, a szomszédos 
telek kijárása is a kérelmezőtől függetlenül lesz megoldva.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

3./ Egyebek

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a kulturális foglalkoztatás megoldásáról kellene 
beszélniük. Ebben az évben január 1 -tői kötelező alkalmazni egy középfokú végzettségű 
közművelődési szakembert (kulturális foglalkoztatott). Az állam azzal segített, hogy tavaly 
decembertől idén november végéig indított egy foglalkoztatást. Tehát a Nemzeti Művelődési 
Intézet dolgozói voltak ezek az emberek. Ez egy pályázat volt, ez az időszak lejárt. A pályázat 
viszont tartalmaz egy 6 hónapos továbbfoglalkoztatási időszakot is, vagyis az 
önkormányzatnak kell foglalkoztatni azt a személyt. Vázsnok tavaly is megoldotta ezt a 
kérdést, volt egy kész szakemberük, Palával közösen alkalmaztak egy szakembert. Kötöttek 
egy megállapodást Palával, mivel közös a szakember, ezért a fele-fele kérik a munkát és a 
fele-fele finanszírozzák a kiadásokat is. Most december 1. napjától fogják alkalmazni a 
szakembert a megállapodás értelmében. A 8 órás foglalkoztatás nem volt előírva a 
továbbfoglalkoztatásnál, de mivel 2 falut lát el a dolgozó, ezért célszerű a 8 órás 
foglalkoztatás.

Gombár Józsefné képviselő elmondta, hogy rendszeresen tartják a szakemberrel a 
kapcsolatot, mindenben segít, szervezkedik. Nagyon megvannak elégedve vele.

Árki Gábor képviselő javasolta megemelni a képviselők tiszteletdíját.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy februárban Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető elkészíti a jövő évi költségvetést akkor térjenek vissza erre.

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a
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