
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 9. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helve:

Jelen vannak:

Távoliét nem volt

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket.
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 lakossági 
vízdíjtámogatás igénylése és a 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása 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. / Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés I. forduló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Gombár József polgármester

2. / Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata
Előadó: Gombár József polgármester

6. / Lakossági vízdíjtámogatás igénylése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. / 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
Előadó: Gombár József polgármester

Vázsnok Faluház 
Vázsnok, Római u. 14.

Gombár József polgármester, Fazekas Attila alpolgármester, 
Gombár Józsefné, Árki Gábor képviselő. Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető
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A 8. 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 ■/ Vázsnok község Önkormányzata 2022. évi költségvetés I. forduló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Gombár József polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv 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 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen 
ismertette az önkormányzat 2022. évi költségvetés I. fordulójáról szóló beszámolót, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester javasolta a költségvetés I. fordulójának elfogadását.

8./ Szociális ügyek
Előadó: Gombár József polgármester

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása.
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy a 
költségvetés I. fordulóját fogadják el.

Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot fogadta el.

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
1/2022.(11.9.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint első változatban 
elfogadja Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

2./ E»észscgü»yi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Nemzeti Népegészségügyi Központ levele és az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző előterjesztette az egészségügyi ellátás körzeteiről szóló rendelet 
ügyében érkezett véleményt. Elmondta, hogy a törvényességi felhívás alapján Vázsnok 
felülvizsgálta a rendeletét, melynek során szakmai véleményt kértek a Nemzeti
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Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2022. (II.9.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testül ete az általános iskolai, nemzetiségi általános 
iskolai felvételi körzet, továbbá a pedagógia szakszolgálatot ellátó intézmény 
működési körzetének megállapítását a jelenlegi beosztásnak megfelelően 
elfogadja.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Gombár József polgármester

4./ Polgármester tiszlelctdíjának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az Mötv. utoljára decemberben, karácsony előtt 
történt módosítása következtében jelentősen emelkedtek a törvényben foglalt garantált 
polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak, ez a vázsnoki település esetében azt jelenti, hogy a 
polgármester tiszteletdíja az év január első napjától az eddigi 149.600 Ft-ról 260.000 Ft-ra 
módosul. Az ehhez járó költségtérítés 22.440 Ft helyett 39.000 Ft-ra növekedett. A képviselő- 
testület állapítja meg a polgármester illetményét, illetve tiszteletdíját, de nincs mozgásterük, 
tehát csak ebben az összegben állapíthatja meg.

Fazekas Attila alpolgármester javasolta a polgármesteri tisztelctdíj módosításának 
elfogadását.

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

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2022. (11.9.) KTH szánni 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete Gombár József polgármester tiszteletdíját 
2022. január 1. napjától havi bruttó 260.000 Ft, azaz kettőszázhatvanezer forint 
összegben, valamint költségtérítését 39.000 Ft, azaz harminckilencezer forintban 
állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Attila alpolgármester
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ellentétben a polgármester tiszteletdíjával, 
illetményével, az alpolgármester tiszteletdíjának megítélésében a képviselő-testület igen nagy 
mozgásteret kap. Egyetlen szabály van csak, hogy az alpolgármester tiszteletdíja nem 
haladhatja meg a polgármester tiszteletdíjának 90 %-át.

Fazekas Attila alpolgármester bejelentette személyes érintettségét.

3./ Alpolgármester fiszteletdijának felülvizsgálata
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta, hogy állapítsák meg Fazekas Attila alpolgármester 
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.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
4/2022. (II.9.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testül ete Fazekas Attila alpolgármester 
személyes érintettségét megállapította, tiszteletdíjának felülvizsgálata 
ügyének szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Fazeka Attila alpolgármester

Gombár József polgármester javasolta, hogy havi bruttó 70.000 Ft-ban állapítsák meg az 
alpolgármester tiszteletdíját és 10.500 Ft-ban a költségtérítését, ahogy ezt a költségvetés 
tervezete is tartalmazza.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, (Fazekas Attila 
alpolgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022. (11.9.) KTH szánni 

határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete Fazekas Attila alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január 1. napjától havi bruttó 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint összegben, 
valamint költségtérítését 10.500 Ft, azaz tízezer-ötszáz forintban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
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6./ Lakossági vizdíitámogatás igénylése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy 2022. február 1. napjával pályázat került 
kihirdetésre a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaihoz, a lakossági vízdíjtámogatás 
igényléséről. A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmü-szolgáltató által 
végzett lakossági közműves ivóvízellátás a víziközmü-szolgáltatásból származó lakossági 
felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. A pályázat benyújtásának 
határideje 2022. február 21.

Gombár József polgármester javasolta a lakossági vízdíjtámogatás igénylés benyújtását. 

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

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületem:
6/2022. fll.9.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Gombár József polgármester

7./ 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfőuadása
Előadó: Gombár József polgármester

írásos előterjesztés a 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester elmondta, hogy a 2022. évi szolgáltatási terük célja a
művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésűk támogatása, fejlődésük segítése.
Közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
Ismertette szolgáltatási tervüket egész évre.
Javasolta a 2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

6



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

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022. (11.9.) KTH szánni 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete a 2022. évi közművelődési 
szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a 
nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zártüléscn folytatta a tanácskozást.

)r. Kaidon Béla 
jegyző
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