
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 25. napján 
tartott rendkívüli 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.
Megállapította, hogy a 4 fős képviselő-testületből mind az 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és megnyitotta azt.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még a Sásd és 
Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási kérelme napirendi pontról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

Napirendi javaslat:

1. / Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Gombár József polgánnester

2. / Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, képviselői tiszteletdíj felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Előadó: Gombár József polgármester

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

1./ Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Gombár József polgármester

írásos előterjesztés a költségvetési rendelet tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a február 9-i testületi ülésen átbeszélték a 2022. 
évi költségvetési tervezetet. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elkészítette a rendelet 
mellékleteit. A szövegrész az összesítéseket fogja tartalmazni. Maga a költségvetésük a 
rendeletben foglaltatik benne, ugyanúgy ugyanazokkal a számokkal készítette el a rendeletet, 
ahogy a múltkori ülésen megtárgyalták.
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2022. (11.28.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, képviselői tiszteletdíj felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a múltkori testületi ülésen szó volt a képviselők 
tiszteletdíjának emeléséről, ami a költségvetésbe be is lett tervezve. A képviselői tiszteletdíjat 
rendelettel állapítják meg. Emelés a rendelet kihirdetését követő napon léphet hatályba. A 
képviselői tiszteletdíj módosítása miatt a Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosítani 
szükséges.

Combár József polgármester javasolta a képviselői tiszteletdíj 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra 
emelését 2022. március 1-től, javasolta a képviselői tiszteletdíj módosítását tartalmazó 
rendelet elfogadását.

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

Combár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele,
hozzászólása.

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
11/2022.(11.25.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői 
tiszteletdíjat 2022. március 1. napjától havi bruttó 20.000 Ft, azaz 
húszezer forintban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester 

Combár József polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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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 3/2022. (11.28.)
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.)

3./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonnrofit Kft, támogatási kérelme
Előadó: Gombár József polgármester

írásos előterjesztése a támogatási kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester elmondta, hogy a támogató szolgálat egy nem kötelező 
önkormányzati szociális feladat, ezért ezt civil szerveződések működtetik. A Sásd és Térsége 
Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Hegyháti Szociális 
Alapellátási Központ Sásdon és a környező településeken két szociális alapellátást, támogató 
szolgáltatást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet.
A támogató szolgálat fogyatékos személyeket, elsősorban gyermekeket szállít a fejlesztésük 
érdekében speciális intézményekbe. Vázsnokról egy gyermeket szállítanak (14.000.- Ft/hó). 
Továbbá a faluban 4 fő részére ingyenesen biztosítanak otthoni jelzőkészüléket, aminek 
működéséhez havi 1.000.- Ft támogatást kémek, vagyis 4 fő részére havi 4.000 Ft.
A fenntartó a két szolgáltatás zavartalan működéséhez kéri az önkormányzat támogatását havi 
18.000.- Ft mértékben.
A támogatás kérésének meg van a jogi alapja, de nem kötelező, másrészt a szolgáltatásra 
szükség van, mert a családok nagy része másként nem tudja megoldani a gyerekek szállítását. 
Mivel tényleg ráfizetéses a szolgálat jelenleg, de szükség van a szolgáltatásukra, ezért adjanak 
hozzájárni ást, egy csökkentett összeget elbír az idei költségvetésük.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy 100.000.- Ft támogatást biztosítsanak a Sásd és 
Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft részére.

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

Kérte, aki javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
12/2022. (11.25.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete a Sásd és Térsége Terület- és 
Humánfejlesztési Nonprofit Kft. kérelmére a Hegyháti Szociális Alapellátási 
Központ részére a 2022-es évre 100.000.-Ft támogatást biztosít.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a rendkívüli testületi 
ülést bezárta.

<6ÍmÍM
Gombár József 
jjolgánnqster

r. Kajdon Béla 
jegyző
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