
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26. napján tartott 
testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Gombár Józsefné, Fazekas Attila,
Árki Gábor képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos 
László pénzügyi irodavezető, Lajos Márta jegyzőkönyvvezető

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

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyalja meg a testület a 
- Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtása 

napirendi pontot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 6. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

Mivel több javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban kiegészített 
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2. Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. 2021. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtása 
Előadó: Gombár József polgármester

6. Fazekas Attila falugondnok illetménykiegészítése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

1



Na p i r e n d  t á r g y a l á s a ;

1. Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról 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 a 
2021. évi költségvetési rendelet módosításáról megkapták, az abban foglaltakat 
megismerhették, áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a rendeletmódosítás tartalmát.

Gombár József polgármester javasolta, hogy fogadják el Vázsnok Község Önkormányzata 
2021. évi költségvetésének módosítását.

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-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021.(111.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2. Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról 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 a 
2021. évi zárszámadásról szintén megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, 
áttanulmányozhatták. Részletesen ismertette a zárszámadás tartalmát.

Gombár József polgármester javasolta, hogy fogadják el Vázsnok Község Önkonnányzata 
2021. évi zárszámadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, 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 
5/2022. (V.27.) önkormányzati rendeleté

Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3. 2021. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés Vázsnok Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában, valamint a Sásdi Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2021. évi működéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Koszorús Tímea aljegyző ismertette Vázsnok Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2021. évi működéséről szóló beszámolóját.

Gombár József polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el 
Vázsnok Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 
átfogó értékelést és a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi működéséről szóló 
beszámolót vegye tudomásul.
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 
17/2022. ÍV.26.1 KTH szánni 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete az írásban kiadott és jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja és a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ elmúlt évi működéséről szóló beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gombár József polgánnester

3



4. Köztis/lasáei rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés -  a Baranya Megyei Kormányhivatal leveléről és a rendelettervezetről -  a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

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

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a tavalyi évben módosították a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvényt. Ennek módosítása folytán az önkormányzatot 
szabályozási kötelezettség terheli az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi 
intézkedések körének meghatározásával. Az új rendelet alkotásával történik a felülvizsgálat 
azzal, hogy az új rendelet sem az engedélyhez kötött közterület-használat eseteit nem bővíti, 
sem pedig a fizetendő közterület használat díját nem emeli meg az eddigihez képest, illetve 
minden eddigi kedvezmény, mentesség is fennmarad. A helyi közutak kezelői joga a rendelet 
megalkotása idején még a jegyző hatáskörébe tartozott, azonban az időközben a közúti 
közlekedésről szóló törvény, valamint a hatásköri törvény módosítása folytán a helyi közutak 
tulajdonosához, a képviselő-testülethez került. Az egyéb közterületek használatához hasonlóan 
célszerű ezt a hatáskört a polgármesterhez telepíteni, a közterület teljes körére vonatkozóan ő 
gyakorolja az engedélyezési hatáskört. A közterület-használati engedéllyel, illetve az engedély 
nélkül vagy bejelentéssel végezhető használat esetei némiképp módosulnának.
Az ingatlantulajdonos kötelessége az ingatlana előtti közterület tisztántartása.

Gombár József polgár mester javasolta a testületnek a rendelet-tervezet 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-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

A közterületek rendjéről és a köztisztaságról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5. Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtása 
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, lehetőség van a szőlőhegyi útra pályázatot 
benyújtani.
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága hirdeti meg.
A jelen pályázatban betervezett útszakaszok felújítása kiemelten fontos az önkonnányzatnak, 
mivel a gazdasági forgalom jelenleg csak lépésben képes haladni. Csapadékos időjárás
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következtében az elsárosodott részeken a víz megmarad a pályaszerkezeten, nagyobb esőzések 
következtében kimosódások jelentek meg, nagy esőzés után ellehetetlenítve a gépjármű 
közlekedést, tovább nehezíti a közlekedést, a nedves talajon való haszongépjárművek 
közlekedése, mivel ezek mély keréknyomvonalat és ebbe befolyó csapadékot eredményeznek. 
Pályázat tárgyát képező útszakaszokra fejlesztés a létrehozása óta nem került sor! Jelen pályázat 
4 hrsz ingatlanon végigvezető külterületi út fejlesztését jelenti.
Megvalósítási helyek: Vázsnok - 024, 250, 251 és 321 hrsz. ingatlanokon található út.
A teljes fejlesztési hossz összesen 1256,7 fm.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.08.08. Projekt megvalósításának tervezett 
fizikai befejezése: 2023.11.30.
Igényelt támogatás: 55.914.017.-Ft, 5 % önerő-saját forrás: 2.942.843.-Ft, projekt teljes 
költsége: 58.856.860.-Ft.
Javasolta, hogy a testület biztosítsa a pályázathoz szükséges önerőt.
Kérte a testületet, hogy hatalmazza őt fel a pályázat benyújtására és az azzal kapcsolatot 
kötelezettségek vállalására.
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 
18/2022. (V.26.) KTH. számú 

határozata

1. Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott arról, hogy 
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése címmel 
meghirdetett pályázatra pályázatot nyújt be. Projekt megvalósulási 
helyszínei: 7370 Vázsnok, Zártkert Hrsz: 251, Zártkert Hrsz: 250, Zártkert 
Hrsz: 321 és Külterület Hrsz: 024.

2. Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
pályázathoz szükséges önerőt biztosítja.

3. Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gombár 
József polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal kapcsolatos 
kötelezettségek vállalására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

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

Kmft.


