
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 27. napján tartott 
testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Gombár Józsefné, Fazekas Attila,
Árki Gábor képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Lajos Márta 
j egyzőkönywezető

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 
- Lakossági vízdíjtámogatás igénylése 

napirendi pontot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 5. 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 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Előadó: Gombár József polgármester

2. Lakossági vízdíjtámogatás igénylése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. Közművelődési szolgáltatási terv 2023.
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. Útfelújítási beruházás
Előadó: Gombár József polgármester

5. Szociális ügy
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

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

Előadó: Gombár József polgármester
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írásos előterjesztés a költségvetési rendelet tervezet és mellékletei, valamint a Sásd és Térsége 
Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. támogatási kérelme a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Gombár József polgármester elmondta, hogy a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési 
Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé. 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 
hozzájárulást, 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:

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

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
8/2023. (11.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete a Sásd és Térsége Terület- és 
Humánfejlesztési Nonprofit Kft. kérelmére a Hegyháti Szociális Alapellátási 
Központ részére a 2023-es évre 100.000.-Ft támogatást biztosít.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

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

Koszorns Tímea aljegyző elmondta, hogy a január 3 1-i testületi ülésen átbeszélték a 2023. 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.
Elmondta, hogy két változás történt a legutóbbi testületi ülés óta a költségvetés tervezetben, az 
egyik az előbbi döntésnek megfelelően a Hegyháti Szociális Központ támogatása, a másik a
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Sásdi ÁMK Óvodája támogatására 50.000.-Ft-ot különítettek el légtisztító berendezés 
beszerzésére. Ezt a támogatást Sásd és a közös hivatalhoz tartozó községek szintén betervezik 
költségvetésükbe.

Gombár József polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a költségvetésükben 
50.000.-Ft támogatást biztosítsanak a Sásdi ÁMK Óvodája részére légtisztító berendezés 
beszerzésére.

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 határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
9/2023. (11.27.) KTM. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete 50.000 Ft-ot elkülönít a 2023. évi 
költségvetésében a Sásdi ÁMK Óvodája támogatása céljából légtisztító 
berendezés beszerzésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester javasolta 
az elhangzott módosítások figyelembevételével 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 
1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2. Lakossági vízdíitámogatás igénylése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az idei évben is pályázat került kihirdetésre a helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásaihoz, a lakossági vízdíj támogatás igényléséről. A 
pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból
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származó árbevételt jelentősen meghaladják. A pályázat benyújtásának határideje 2023. 
március 20.

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 Képviselő-testületének 
10/2023. (11.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 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: 2023. március 20.
Felelős: Gombár József polgármester

3. Közművelődési szolgáltatási terv 2023.
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a 2023. évi szolgáltatási tervük célja a művelődési 
közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése. 
Közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 
Ismertette szolgáltatási tervüket egész évre.

Gombár József polgármester javasolta a 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervben 
foglaltakkal értsen egyet a képviselő-testület.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 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 
11/2023. (11.27.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete a Vázsnoki Faluház Közösségi Tér 
2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

4. Útfelújítási beruházás
Előadó: Gombár József polgármester

Gombár József polgármester elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül 2021. 
tavaszán meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás alapján Vázsnok 
Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújtott be. Ezt a 
kérelmüket elbírálták, támogatásra alkalmasnak minősítették.
A 60.958.648.-Ft elnyert támogatásból Vázsnok községben négy helyrajzi számú ingatlanokon 
található makadámút fejlesztését szeretnék megvalósítani. A pályázat 95% intenzitású, így az 
önerő része 4.585.040.-Ft.
Pálé Község Önkormányzata fogja ellátni a projektmenedzsment feladatokat.
Az útfelújítás garanciális, 3 év garanciát biztosítanak.
Ennek megvalósítására pályázatot írtak ki. 3 árajánlat érkezett, amiből a Horváth-Útelem Kft. 
ajánlata a legkedvezőbb, melyet javasol elfogadásra.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
12/2023. 01.27.) KTH. számú 

határozata

(1) Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott arról,
hogy VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése címmel 
kapott támogatásból, pályázat projektcíme: Makadámút fejlesztés
Vázsnokon, megvalósítási helyszín: Vázsnok - 024, 250, 251 és 321 hrsz. 
ingatlanokon található út fejlesztéséhez Horváth-Útelem Kft. kivitelezőt 
választja ki a projekt megvalósítására. A pályázat megvalósításához 
szükséges projektmenedzsment feladatok elvégzésére Pálé Község 
Önkormányzat kerül megbízásra.
(2) A projekt teljes összköltsége bruttó 65.543.688 Ft volt, melyből az 
elszámolható költség 64.167.006 Ft és nem elszámolható költség 1.376.882 
Ft. A megvalósításhoz elnyert támogatás összege 60.958.648 Ft.
(3) A pályázat 95% intenzitású, így az önerő része: 4.585.040 Ft, melyből 
saját forrás 4.585.040 Ft, a nem elszámolható költségekre jutó önerő pedig 
4.617.107 Ft lenne.
A testület a nem elszámolható költségek megvalósításának egy részéről 
lemond, így a projekt teljes költsége 64.648.648 Ft, a támogatás összege 
változatlanul marad 60.958.648 Ft és az önerő összege 3.690.00 Ft, valamint 
a nem elszámolható költség összege 481.642 Ft lesz.
(4) Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a projekt 
megvalósításához szükséges önerő biztosítását a projekt megvalósításához, 
továbbá az egyéb, a pályázat terhére el nem számolható költségeket, valamint, 
az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
(5) Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat megvalósítására és az azzal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésére.

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.
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