JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 24. napján tartott
testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Fazekas Tibor polgármester
Árki Tiborné képviselő, Kiss Ervin képviselő,
Lukács Mónika képviselő, Icha Róbertné képviselő
Gombár József HVB elnöke
Koszorus Tímea aljegyző
Papp Melinda jegyzőkönyvvezető

Távollét nem volt.
Fazekas Tibor alpolgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Gombár Józsefet a
HVB elnökét, Koszorus Tímea aljegyzőt. Megállapította, hogy az 5 fős képviselő testület
teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Felkérte Gombár Józsefet, a HVB elnökét, hogy ismertesse az időközi polgármester választás
eredményét.
1.)

Ismertető az időközi polgármester választások eredményéről

Gombár József HVB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy január 16-án
Vázsnokon az időközi polgármester választás rendben lezajlott. A 119 választásra jogosult
szavazópolgárból 89 fő adta le szavazatát. A polgármesteri tisztségért 2 jelölt indult, akikre 86
érvényes szavazatot adtak le, az alábbi megoszlásban:
Fazekas Tibor
Tóth Sándor

60
26

érvényes szavazatot kapott, így Vázsnok Község Polgármestere Fazekas Tibor 60
szavazattal, akinek gratulált, és eredményes munkát kívánt.
Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet arról, hogy Fazekas Tibor polgármesterré
választásával képviselői mandátumát elvesztette, helyére a testületbe az októberi választáson a
következő legtöbb szavazatot kapott jelölt, Icha Róbertné kerül.
2.)

Eskütételek

Fazekas Tibor alpolgármester felkérte Gombár Józsefet, a HVB elnökét az eskü szövegének
ismertetésére és a Megbízólevelek átadására.
Gombár József HVB elnöke megkérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Először a képviselő,
majd a polgármester letette az esküt. Az eskütétel után átadta a Megbízóleveleket. A
képviselő-testületnek jó munkát kívánt. Átadta az ülés vezetését a polgármesternek.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok mellett
tárgyalják meg a 2010. évi költségvetést érintő kérdéseket, a borverseny szervezését, a

fogorvosi körzet helyettesítését, az ingatlanügyeket pedig vegyék le a napirendről.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
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További javaslat nem érkezett, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak a
módosított napirendről.
A képviselők az írásban kiadott és módosított napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a:
3.)

A polgármester köszöntője, programismertetés

Fazekas Tibor polgármester megköszönte a választópolgárok részvételét az időközi
polgármester választáson. Elmondta, a gazdasági problémák és a szűkös pénzügyi források
mellett azon fog dolgozni, hogy a település előre haladjon. Ismertette a testület tagjaival
programját. A 2010-ben még alpolgármesterként megkezdett munkában sikereket értek el, a
„Virágos Baranyáért” pályázaton 50 ezer, a vis maior I. fázison 450 ezer, a vis maior II.
fázison 486 ezer, a „Guruló Forintok” pályázaton 800 ezer forint összegben jutott a település
pénzügyi támogatáshoz. A Szak-Kom Kft. is letelepedett Vázsnokon. A 2011. évben
megvalósításra kerülne: a katasztrófa- és környezetvédelmi kft. létrehozása, Budakhegyen a
vis maior pályázat végrehajtása, Szőlőhegyen villamosítás végrehajtása, Római utcában hidak
és autóbejárók építése, térfigyelő kamerák kihelyezése, fedett színpad és rendezvénytér
kialakítása a futball pályán, temetőben aszfaltozási munkák, TEKI, LEKI és CÉDE
pályázatok benyújtása. A 2012-es évben sor kerülne utak, hidak aszfaltozására a Széchenyi
utcában és a Mátyás király útján, összekötő út építésére a Templom utcában, a kányavári
forrás tisztítására, a Római utca páratlan oldalán lévő vizesárok tisztítására, bejárók építésére,
a TEKI, LEKI és CÉDE pályázatok benyújtására. 2013-ban folytatnák a járdafelújításokat a
Római utcában, zúzottkövezést a Budakhegyi közben és aszfaltozást a 40. hrsz-ú ingatlanon.

2014-ben az áthúzódó beruházások teljesítése, falubusz cseréje szerepel a tervek között.
Kérte, hogy fogadják le a programját.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a polgármester programjáról nem kell szavazni,
amennyiben ciklusprogramnak tekintik, úgy dönthetnek annak elfogadásáról.
Árki Tiborné képviselő javasolta, hogy szavazzanak a polgármester programjáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy
szavazzanak a programjáról.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
1/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fazekas Tibor
polgármester által ismertetett polgármesteri programját mint ciklusprogramot
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

4.)

Alpolgármester választása

Fazekas Tibor polgármester elmondta, a testület tagjaival előzetesen egyeztetett az
alpolgármesteri tisztség betöltésével kapcsolatosan. Arra az egyezségre jutottak, hogy Árki
Tiborné és Kiss Ervin képviselők egymást váltva töltenék be a tisztséget. Javasolta, hogy
2011-ben Árki Tiborné képviselő legyen az alpolgármester.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, az önkormányzati törvény módosításával lehetőség nyílt
arra, hogy a határozatlan időre megválasztott alpolgármestert a testület visszahívja.
Amennyiben a két képviselővel felváltva kívánják betöltetni az alpolgármesteri tisztséget, úgy
Árki Tibornét a korábban szokásos módon, titkos szavazással, határozatlan időre kell
megválasztani, és egy év eltelte után visszahívni, majd Kiss Ervin képviselőt megválasztani
határozatlan időre. A titkos szavazás lebonyolításához szükséges lesz egy alkalmi
szavazatszámláló bizottságot és annak elnököt választani, mert a Szavazatszámláló
Bizottságnak Árki Tiborné is tagja. A jelöltre érvényesen szavazni úgy lehet, hogy a jelölt
nevét tartalmazó szavazólapot érintetlenül hagyva dobják be az urnába.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy a bizottságba válasszák meg Kiss Ervint
elnöknek, Icha Róbertnét és Lukács Mónikát tagnak.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
2/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi összetétellel
megválasztja az alkalmi Szavazatszámláló Bizottságot az alpolgármester
megválasztásának lebonyolításához:
Kiss Ervin
Icha Róbertné
Lukács Mónika

elnök
tag
tag

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Ervin elnök

Árki Tiborné képviselő a jelölést elfogadta és nyilatkozott, hogy hozzájárul a napirend nyílt
tárgyalásához.
Kiss Ervin az alkalmi Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapította, hogy az urna
üres, majd azt lezárta. Ezt követően a képviselő-testület tagjai a kiosztott szavazólapok
alapján titkosan szavaztak.
Miután mindenki leadta szavazatát, Kiss Ervin az alkalmi Szavazatszámláló Bizottság
elnöke felnyitotta az urnát és ismertette a szavazás eredményét, mely szerint Árki Tiborné 5
igen szavazattal elnyerte az alpolgármesteri tisztséget.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
3/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként Árki
Tibornét választotta alpolgármesternek.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

Megválasztása után Árki Tiborné alpolgármester letette az esküt.
Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékletben csatolva.

5.)

A polgármester tiszteletdíjának megállapítása

Fazekas Tibor polgármester az ülés vezetését átadta Árki Tiborné alpolgármesternek.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a jogszabály polgármesteri tiszteletdíjként
minimum 96.000,- Ft-ot ír elő, de a körjegyzőséghez tartozó települések polgármesterei
mindig ennél kisebb összeget vettek igénybe, Fazekas Tibor is lemondott korábban az összeg
feléről, 50.000,- Ft tiszteletdíjban részesült. A polgármester nyilatkozata alapján lehetősége
van a testületnek arra, hogy 50.000,- Ft tiszteletdíj megállapításáról döntsenek, illetve
javasolhatnak konkrét összeget. A tiszteletdíj összegének megállapítása mellett a
költségtérítés mértékéről is döntenie kell a testületnek, ami a megállapított tiszteletdíj
maximum 30 %-a lehet.
Kiss Ervin képviselő javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíja 100 ezer forint legyen, a
költségtérítés pedig ennek 30 %-a, azaz 30 ezer forint.
Árki Tiborné alpolgármester megkérdezte van-e más javaslat.
Fazekas Tibor polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan bejelentette személyes
érintettségét.

Más javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el, Árki Tiborné alpolgármester kérte, hogy
szavazzanak a polgármester személyes érintettségéről, majd ezt követően tiszteletdíjának,
illetve költségtérítésének mértékéről.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
4/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fazekas Tibort,
Vázsnok Község polgármesterét, személyes érintettsége miatt kizárja a napirend
tárgyalásából.
Határidő: azonnal
Felelős: Árki Tiborné alpolgármester

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – (Fazekas Tibor
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
5/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fazekas Tibor
polgármester részére havi bruttó 100.000.-Ft tiszteletdíjat állapít meg.
Határidő: 2010. január 16.
Felelős: Árki Tiborné alpolgármester

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – (Fazekas Tibor
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
6/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fazekas Tibor
polgármester részére – havi bruttó 100.000,- Ft összegű tiszteletdíjának 30 %ában, azaz havi bruttó 30.000.-Ftösszegben állapítja meg költségtérítését.
Határidő: 2010. január 16.
Felelős: Árki Tiborné alpolgármester

Határozathozatal után Árki Tiborné alpolgármester visszaadta az ülés vezetését a
polgármesternek.

6.)

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy korábban az alpolgármester tiszteletdíja 30.000,Ft volt.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy az eddig megállapított összegről hozzanak
döntést, azaz az alpolgármester tiszteletdíját 30 ezer forintban határozzák meg. Megkérdezte,
hogy van-e valakinek más javaslata.
Árki Tiborné alpolgármester bejelentette személyes érintettségét a napirendi ponttal
kapcsolatosan.
Mivel más javaslat nem volt, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak az
alpolgármester személyes érintettségéről, és azt követően a tiszteletdíj mértékéről.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
7/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Árki Tibornét, Vázsnok
Község alpolgármesterét, személyes érintettsége miatt kizárja a napirend
tárgyalásából.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – (Árki Tiborné
alpolgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
8/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Árki Tiborné
alpolgármester részére havi bruttó 30.000.-Ft tiszteletdíjat állapít meg.
Határidő: 2010. január 24-től folyamatos
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

7.)

SZMSZ felülvizsgálata

Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az alakuló ülésen
már ismertetettek szerint az SZMSZ-be bekerültek a jogszabályi, illetve egyéb változások, így
például a polgármesteri hivatal új címe, vagy a már megszűnt testvérvárosi kapcsolat törlése,
a közigazgatási hivatal új nevének rögzítése, az önkormányzati rendeletek új megnevezési
módja.
Kiss Ervin képviselő felvetette, hogy az SZMSZ 32. § (1) bekezdését szükséges lenne
módosítani, illetve kötelezni a jegyzőt arra, hogy az önkormányzati választások idején
tájékoztassa a lakosságot arról, a polgármester jelölt milyen minőségben – főállásúként vagy
tiszteletdíjasként – kívánja betölteni a tisztségét.
Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a választási eljárást
törvény szabályozza, önkormányzati SZMSZ-ben az eljárásra vonatkozó szabályozást nem
lehet rögzíteni. A Helyi Választási Iroda feladatait jogszabály határozza meg, ezek között nem
szerepel tájékoztatási kötelezettség a tisztség betöltésének módjára vonatkozóan. A képviselőtestületnek arra van lehetősége, hogy felterjesztési jogával éljen.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, észrevételüket megküldik az ombudsmannak, mert
nem lehet a kis településeket azzal ellehetetleníteni, hogy főállású legyen a polgármester.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta még, hogy az SZMSZ mellékletében módosításra
kerültek a polgármesteri hatáskörök a szociális rendelet korábbi módosításához igazítva, a
függelékben lévő tartalmak is frissítésre kerültek. Kérte a testületet, hogy fogadják el az
SZMSZ-t.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak az
SZMSZ elfogadásáról.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I. 26.) számú önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló,
többször módosított 4/2004. (V. 07.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)

8.)

Költségvetést érintő ügyek

Fazekas Tibor polgármester elmondta, Komló Város Jegyzője levélben kereste meg a
testületet kérésével. A védelmi bizottságnak nincs járműve, amivel az esetleges katasztrófa
helyzetben mozogni tudnának, az ellátási területen lévő önkormányzatok pénzügyi segítségét
szeretnék kérni a jármű fenntartásában. Szintén megkeresés érkezett a sásdi rendőrőrstől. A
rendelkezésükre álló Niva gépkocsit elvitték tőlük Budapestre, ezért nem tudnak a
szőlőhegyekben járőrözni. Az érintett települések segítségét kérnék, hogy vásárolhassanak
egy használt gépjárműt. Mindkét szervezet számára javasolna 10-10 ezer forint támogatást
biztosítani, hiszen olyan célokat támogatnának, ami Vázsnok érdekét is szolgálja, az összeget
pedig költségvetésükből még tudják biztosítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak a
támogatásokról.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
9/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Komlói Védelmi
Bizottság számára gépkocsi vásárlás céljára 10.000,- Ft támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
10/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi Rendőrőrs
számára gépkocsi vásárlás céljára 10.000,- Ft támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

Fazekas Tibor polgármester elmondta, a szociális törvény módosítása miatt a falugondnoki
szolgáltatás működtetéséhez a falugondnoknak szükséges lenne naponta jelenléti ívet vezetnie
az igénybevevőkről. A jogszabály azonban megengedi, hogy mentesítsék a plusz
dokumentum vezetése alól a falugondnokot, ezzel nemcsak az ő munkáját könnyítik meg,
hanem az igénybevevőket sem terhelik az állandó aláírásokkal. A szolgálat működéséhez
nyújtott normatív támogatás összege is folyamatosan csökken, ezért elképzelhető, hogy a
falugondnok számára meg kell határozni egy maximális km számot, amennyit havonta
megtehet. Jelenleg a falugondnok helyettesítésére a vargai önkormányzattal van
megállapodásuk, de célszerűbb lenne, ha a településen lenne olyan személy, aki rendelkezne a
helyettesítéshez szükséges végzettséggel. A megyében indítanak egy képzést 40 ezer forintért,
szeretné, ha Kiss Ervin elvégezné azt.
Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a jogszabály jelenleg
nem ismeri a helyettes falugondnok fogalmát. Helyettesítéssel csak olyan személy bízható
meg, aki a 280 órás akkreditált falugondnoki tanfolyamot elvégezte.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, utánajárnak a tanfolyam jellemzőinek, addig nem
döntenek a beiskolázásról. Elmondta még, hogy új internet, telefon és televízió előfizetést
kellene kötni. A Tarr Kft. tett kedvezőbb ajánlatot. Kérte a testületet, járuljanak hozzá az új
szerződés megkötéséhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
11/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vázsnok, Római u. 14.
szám alatti önkormányzati ingatlan (faluház) vonatkozásában a Tarr Kft-vel köt
szerződést internet, telefon és televízió előfizetés tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a polgármesteri hivatalból nyugdíjba vonul a
Vázsnokért felelős pénzügyi ügyintéző, Rumbus Istvánné. Javasolná, hogy munkája
elismeréseként 100 ezer forint jutalmat biztosítsanak számára. Az önkormányzatnak azonban
nincs lehetősége arra, hogy közvetlenül jutalmat adjon a hivatal ügyintézőjének, ezért arról
kellene döntést hozniuk, hogy jutalmazás céljából átadnak 100 ezer forintot Sásdnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak a
pénzeszköz átadásáról.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
12/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Rumbus Istvánné, Sásd
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi ügyintézője számára Vázsnok község érdekében végzett szakmai munkája elismeréseként – a
jegyzővel történt előzetes egyeztetés alapján nyugdíjazása alkalmából bruttó
100.000,- Ft összegben kiegészíteni kívánja jutalmazását.
Ennek érdekében Vázsnok Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetése
terhére betervez 100.000,- Ft összegben átadott pénzeszköz címén Sásd Város
Önkormányzata számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

9.)

Borverseny

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy 2011-ben is megrendezésre kerül Vázsnok
községben a hagyományos Mátyás-napi borverseny február 26-án. A zenekar 40 ezer forintért
vállalja a bál lebonyolítását, a fellépők köre is kezd már körvonalazódni. A Sásdi ÁMK
igazgatóját már megkereste, hogy a gyerekcsoportjaik készüljenek műsorral, ezen kívül
felkérte Kiskároly Jánost és Koszorus Jenőt is. Vacsoraként babgulyást szolgálnának fel, amit
rendhagyó módon nem maguk készítenének el, hanem a Csendes étteremből rendelnék meg
650 Ft/adag áron. Az önkormányzatnak kb. 100-120 ezer forintot kellene biztosítani a
rendezvényre, ami egy takarékos költségvetés számára még elfogadható összeg. A testület az
idei évi költségvetést még nem fogadta el, de dönteni mégis kellene arról, hogy a tavalyi
költségvetésben szereplő összeget idén is betervezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak a
borverseny költségeiről.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
13/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011. február 26.
napján megrendezésre kerülő hagyományos Mátyás-napi borverseny
lebonyolítására az önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő összeggel
megegyező összegű előirányzatot tervez a 2011. évi költségvetésében.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

10.)

Fogorvosi ellátás

Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a sásdi I. számú
fogorvosi körzetben Dr. Szabó Csaba fogorvos felmondta a feladat-ellátási szerződését és
helyére más fogorvos nem jelentkezett. A körzethez tartozó betegek ellátását egyenlőre
csupán helyettesítéssel tudják megoldani. Dr. Simon Tiborral, a II. számú fogorvosi körzet
orvosával kötne szerződést Sásd, mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi
önkormányzat. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az OEP a körzetbe tartozó
önkormányzatok felhatalmazását kéri.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak a
felhatalmazásról.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
14/2011. (I. 24.) KTH. számú határozata

Vázsnok Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a felmondás
folytán megüresedett sásdi I. számú fogorvosi körzet működtetését Sásd Város
Önkormányzata mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat
veszi át, a körzet ideiglenes ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal köt megállapodást. A képviselő-testület
felhatalmazza Sásd Város Önkormányzatát, hogy a fentiek szerint
gondoskodjon a betegellátásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta
a tanácskozást.
Kmf.

Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

