
J e g y z ő k ö n y v

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 14. napján 
tartott közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Gombár Józsefné, Fazekas Attila,
Árki Gábor képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Lajos Márta 
j egyzőkönyvvezető 
10 fő helyi lakos

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

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontot tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontot egyhangúlag 
elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, költségvetés 
teljesítéséről, 2023. évi tervek ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester

2. Falugondnoki szolgálat beszámolója 
Előadó: Fazekas Attila falugondnok

3. Egyebek, lakossági hozzászólások 

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

1. Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, költségvetés 
teljesítéséről, 2023 évi tervek ismertetése 
Előadó: Gombár József polgármester

írásos előterjesztés a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámoló, a polgármester 
beszámolója és a 2023. évi tervek a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gombár József polgármester előterjesztette beszámolóját az önkormányzat 2022. évi 
munkájáról és a 2023. évi tervekről.

Felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló 
előterjesztésére.
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Kosy.orus Tímea aljegyző előterjesztette beszámolóját az önkormányzat 2022. évi 
költségvetés időarányos teljesítéséről.

Gombár József polgármester megköszönte a beszámolót.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója az 
elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy az Önkormányzat 2022. évi munkájáról, 
költségvetés időarányos teljesítéséről és a 2023. évi tervekről szóló beszámolót fogadja el a 
képviselő-testület.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
37/2022. (XI. 14.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Vázsnok Község Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a költségvetés 
teljesítéséről és a 2023. évi tervekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

2./ Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Fazekas Attila falugondnok

Fazekas Attila falugondnok elmondta, a legfőbb feladata a buszjáratok rendszeres vezetése, 
a gyerekek szállítása. A rászorult gyermekeknek a szünetekben kihordta az ebédet (szünidei 
gyermekétkeztetés). Bevásárló járatok, a lakosság szállítása az önkormányzathoz, orvoshoz. 
Pécsről a Baptista Szeretetszolgálattól rendszeresen ruhákat és bútorokat szállít, a lakosságnak 
ingyenes turkálásra van lehetősége. A polgármester által tervezett munkákban aktívan részt 
vesz, ilyen az ároktisztítás, kaszálás és minden olyan munka, amit a polgármester rábíz. A 
faluban a rendezvények szervezésében, lebonyolításában rendszeresen részt vesz. A 
lakosságnak bármiben a segítségére van és ez a jövőben is így lesz. A vargai falugondnoki 
szolgálatot is helyettesíti.
Megköszönte a polgármesternek, hogy szabadsága ideje alatt a helyettesítést elvégezte.
Kérte beszámolója elfogadását.

Gombár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló beszámolót 
fogadja el a képviselő-testület.
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Vázsnok Község Képviselő-testületének 
38/2022. (XI. 14.) KTII számú 

határozata

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

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testül ete úgy döntött, hogy 
Fazekas Attila falugondnok által előterjesztett falugondnoki szolgálatról 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

3./ Egyebek, lakossági hozzászólások

Gombár József polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg 
észrevételeiket, javaslataikat.

Mádl Mária helyi lakos elmondta, hogy az ő házuknál napelemes világítást használnak az 
udvarban, véleménye szerint a faluban is meg lehetne ezt valósítani, a közvilágítási lámpákat 
ki lehetne váltani ezzel a világítási rendszerrel.

Bőr-Natív László helyi lakos elmondta, nagyon jó ötletnek tartja ezt a felvetést, ezzel sok 
pénzt meg lehetne spórolni és véleménye szerint elég lenne, ha minden második oszlopon 
égnének a lámpák, ennyire nincs szükség.

Gombár József polgármester elmondta, hogy utána fognak nézni annak a lehetőségnek, 
hogy lehetne a közvilágítást napelemmel kiváltani, hogy lehetne a falunak ezzel is pénzt 
megtakarítani.

Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel 
Gombár József polgármester megköszönte a lakosság megjelenését, a közmeghallgatást 
bezárta, ezután a testület nyílt ülésen folytatta a tanácskozást.

Gombár .József polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendeken kívül még 
egy napirendi pontot tárgyaljon meg a testület 

Hulladékgazdálkodási szerződés 
napirendi pontot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 7. napirendi pontot, a Szociális ügyek napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

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

3



Napirendi javaslat:

4. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. Központi orvosi ügyelet ellátása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6. Hulladékgazdálkodási szerződés 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. Szociális ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

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

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levele, a társulási megállapodás 
módosítása és a határozati javaslat 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 megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, Gombár József polgármester javasolta a testületnek a 
módosított társulási megállapodás elfogadását.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
39/2022. (XI. 14.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 27/2022. 
(IX. 14.) számú határozata szerinti társulási megállapodás módosítását az 
előterjesztés mellékletében levő tartalom szerint jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
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5. Központi orvosi ügyelet ellátása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. levele a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 2023-tól 
történő ellátása az önkormányzatok számára a jelenlegi szolgáltatóval olyan megterhelő, 
amelyet az önkormányzatok többsége nem tud finanszírozni, ezért más módon kell 
gondoskodni a feladatellátásról. Az önkormányzatok olyan ajánlatot kaptak, amely szerint 
Dombóvárhoz csatlakozva, Sásdon egy elsősegély pontot működtetve jóval kevesebb 
összegért lehetne megoldani a feladatokat.

(»ombár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, (lomhái- József polgármester javasolta, hogy a 
képviselő-testület fogadja el az ajánlatot, ehhez a jelenlegi feladatellátási szerződést 2022. 
december 31. napjával szüntesse meg.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
40/2022. (XI. 14.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testül ete a központi háziorvosi 
ügyeleti feladatellátás jelenlegi működtetését felülvizsgálva a következő 
döntést hozza.

Az önkormányzat a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel a központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött 
feladatellátási szerződést egyoldalú nyilatkozattal, a szerződés 1. pontjában 
foglalt jogával élve 2022. december 31. napjával megszünteti.

Határidő: közlésre 2022. november 30.
Felelős: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy 2023. január 1-től a 
központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásával az új szolgáltatót bízza meg és hatalmazza 
fel a polgármestert a feladat-ellátás szerződés aláírására.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Közsca Képvisclő-tcstülctcnck 
41/2022. (XI.14.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi háziorvosi 
ügyeleti feladatok ellátásával, Dombóvár központi székhellyel és Sásdon 
elsősegély pont működtetésével az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. t (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) bízza meg, 
határozatlan időre. A képviselő-testület az ajánlatban meghatározott 
kiegészítő önkormányzati hozzájárulás összegét elfogadja. Az 
önkormányzat a szolgáltató közvetlen NEAK finanszírozásához hozzájárul.

Az új szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződés aláírására a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: szerződéskötésre azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

6. Hulladékgazdálkodási szerződés 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a hulladék gazdálkodási szerződésről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy jövő év július 1-től az állam fogja átvenni a 
feladatot az önkormányzatoktól, így a közszolgáltató most rendezni akarja ennek a hátterét. A 
hulladék törvény és annak a végrehajtási rendelete szerint a lakosokat terheli a 
hulladékszállítási szolgáltatás igénybevétele és hiába az önkormányzat a díjfizető, akkor is az 
egyedi szolgáltatási szerződéseket a szolgáltatónak meg kellett volna kötnie a lakosokkal. 
Most a szolgáltató azt kéri, hogy ezt a lakossági kötelezettséget, mármint a közszolgáltatási 
szerződés megkötési kötelezettséget szerepeltessék a velük megkötött szerződésben is, tehát 
amit az önkormányzattal kötött. Az önkormányzat adja át a szolgáltató számára a lakosok 
nevét és döntsön abban a kérdésben, hogy fent kívánja-e tartani a 100%-os díjmentességet a 
lakosok számára. Tehát a lakosok számára nem érzékelhető változás következne be 2023. 
január 1-től, de az önkormányzatnak az erre való felkészülésként össze kell állítani egy listát 
és meg kell erősíteni a döntést, hogy továbbra is az önkormányzat akarja-e fizetni a díjat. 
Miután az önkormányzat minden évben a szociális költségvetésben szokta érvényesíteni ezt, 
fent kívánja tartani lehetőség szerint.

Gombár József polgármester elmondta, hogy továbbra is az önkormányzat kívánja fizetni a 
lakosság hulladék szállítását. Tudomása szerint az összege sem változik, melyet miniszteri 
rendeletben határoznak meg. Tehát nem kívánják emelni az árakat, csupán a lakossági 
szerződések megkötéséről van szó, az adminisztrációk tisztázásáról. Feladatuk az ingatlanok 
tulajdonosainak listáját elkészíteni az érintettek szükséges személyi adatainak 
összegyűjtésével.
Javasolta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-módosítás elfogadását.
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.

Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
42/2022. (XI. 14.1 KTH szánni 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Dél- 
Kom Nonprofit Kft-vel kötendő módosított közszolgáltatási szerződést, 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
A szerződés 2023. január 1. napjától határozott időre, 2023. június 30. 
napjáig szól.
A képviselő-testület továbbra is fenntartja a rendeletében foglalt 100%-os 
díjkedvezményt a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók 
számára, helyettük a díjat megfizeti.

Határidő: közlésre 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.

Kmf.

Gombár József 
polgármester
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