JEGYZŐK QNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 11. 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 tárgyaljanak a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása napirendi pontról, továbbá rendezni kell a falugondnoki
gépjármű vezetésére való felhatalmazás kérdését is.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előterjesztett napirendi pontot
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. /Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
2. / Falugondnoki gépjármű vezetésére felhatalmazás
Előadó: Fazekas Attila alpolgármester
Napirend t á r g y a l á s a :
l./Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levele és a társulási
megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy több település jelezte a Társuláshoz való
csatlakozási szándékát, valamint olyan települések is vannak, akik viszont tagságukat
szeretnék megszüntetni. Ennek okán szükségessé és időszerűvé vált a Társulási megállapodás
néhány pontjának módosítása, mely a tagtelepülések támogatásával valósulhat meg. Ezen
kívül a szükséges módosításokat is végig vezették.
Gombár József polgármester javasolta a testületnek a kiadott módosított társulási
megállapodás elfogadását.
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Gombár József polgármester javasolta a testületnek a kiadott módosított társulási
megállapodás elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Kérte, 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
13/2022. (HI.I D KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás Tanácsának a 29/2021. (XII.08.) sz. nyílt
határozatában
foglaltakra a Mecsek-Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó önkormányzati
társulás társulási megállapodásának módosított változatát a becsatolt
írásos javaslattal megegyezően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
2./ Falugondnoki gépjármű vezetésére felhatalmazás
Előadó: Fazekas Attila alpolgármester
Fazekas Attila alpolgármester elmondta, hogy a polgármester rendszeresen besegít a
falugondnoki szolgálat feladatainak ellátásba, és egyéb, önkormányzati célból is vezeti a
falubuszt. Bár a falugondnok helyettesítése főként a vargai falugondnok által történik, mégis
van olyan alkalom, járat, amit célszerűbb a településről megoldani. Mivel a polgármester saját
magának nem tud megbízást adni sem a helyettesítésre, sem az egyéb önkormányzati
feladatellátásra, ezért a képviselő-testületnek kell ezt a kérdést rendezni. Különösen azért kell
erről most egy formális döntést is hozni, mivel a falugondnoki szolgálat ellenőrzésére sor
kerül.
Javasolta, hogy adjanak általános felhatalmazást a polgármester számára gépjármű vezetésére.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Kérte, aki javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
14/2022. (111.11.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
falugondnoki szolgálat gépjárművének vezetésére a falugondnok
helyettesítése vagy egyéb önkormányzati feladat ellátása céljából.
Határidő:
Felelős:

közlésre azonnal
Fazekas Attila alpolgármester

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

ombápTozsef /
'polgármester

jegyző
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