JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján
tartott testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Fazekas Tibor polgármester
Árki Tiborné alpolgármester, Kiss Ervin képviselő,
Lukács Mónika képviselő, Icha Róbertné képviselő
Papp Melinda mb. aljegyző, Medgyesi Réka jegyzőkönyvvezető

Távollét nem volt.

Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a
testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot is
tárgyalják meg:
-

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 2011. február 11-i
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Önkormányzati ingatlanok, ingóságok értékesítése

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselőtestület az írásban kiadott, szóban előterjesztett napirendi
pontokat elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 2011. február 11-i testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
2./ Önkormányzati ingatlanok, ingóságok értékesítése
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
3./ Szociális rendelet módosítása, térítési díjak megállapítása
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
4./ Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
5./ Egyebek
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
6:/ Szociális ügyek
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
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Napirend tárgyalása
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

1.)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 2011. február 11-i
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Telenor Magyarország Zrt. kérelmet nyújtott
be bérleti díj megváltoztatására. Az új ajánlat az önkormányzat számára hátrányos lenne,
2011-ben 94. 883 forint, 2012-ben 112. 876 forint, 2013-ban 131. 948 forint, 2014-ben
152. 165 forint lenne a bérleti díj. Javasolta, hogy a régi szerződés maradjon életben és évente
számlázzanak.
Kiss Ervin képviselő megkérdezte, hogy mi lehet annak a vonzata, ha a korábban megkötött
szerződéstől a Telenor Magyarország Zrt. áll el.
Fazekas Tibor polgármester véleménye szerint oszlop áttételt jelenthet az, ha az
önkormányzat nem fogadja el az új feltételeket, a szerződés felbontása pedig az önkormányzat
számára jelent nagyobb veszteséget.
Lukács Mónika képviselő megkérdezte, hogy a Telenor Magyarország Zrt. átteheti-e az
oszlopokat.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Telenor Magyarország Zrt.-t köti a szerződés
15+8 évig, ez a szerződés pedig 1996-ban köttetett.
Papp Melinda mb. aljegyző javasolta, hogy nézzenek utána a szerződés részleteinek és
kezdeményezzenek tárgyalást a vállalattal megegyezés céljából.
Fazekas Tibor polgármester tudomásul vette a javaslatot és azzal bővítette ki, hogy a
szerződésmódosító kérelmet utasítsák el, valamint hatalmazzák fel, hogy a Telenor
Magyarország Zrt.-vel tárgyalást kezdeményezzen.

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

Vázsnok Község Képviselőtestületének
26/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Telenor Magyarország
Zrt. szerződésmódosító kérelmét elutasítja, ezzel egy időben felhatalmazza
Fazekas Tibor polgármestert, hogy a Telenor Magyarország Zrt.-vel tárgyalást
kezdeményezzen.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
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Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az egyházzal kezdeményezett együttműködési
megállapodást a püspök aláírta. A vázsnoki temető kezelői, karbantartási joga, mind kiadást,
mind bevételt illetőleg Vázsnok Község Önkormányzatát terheli, az építési engedély köteles
beavatkozásokhoz egyházi hozzájárulás szükséges. A Komló-Víz Kft. ügyvezető igazgatója
tárgyalási időpontot kért a Pécsi Vízmű Zrt. megszűnésével kapcsolatosan március 24-én,
csütörtökön 10 órára. Az egyeztetést csak akkor lehet elkezdeni, mikorra a Pécsi Vízmű Zrt.vel kapcsolatos jogi dolgok teljes mértékben rendeződtek.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, javaslata.
Mivel hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy a beszámolóját
fogadják el.

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

Vázsnok Község Képviselőtestületének
27/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Fazekas Tibor
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
2011. február 11-i testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

2.)

Önkormányzati ingatlanok, ingóságok értékesítése

Fazekas Tibor polgármester javasolta a 2010. év végén leselejtezett műszaki cikkek
árusítását névleges összegért. Leltárív megtalálható a 2010. november 15. napján tartott
testületi ülés jegyzőkönyvének mellékleteként. Kiss Ervin képviselő jelezte szándékát a
leltáríven szereplő, leselejtezett műszaki cikkeket megvásárlására kialkudott 500 forintos
áron. Az átvételnek és a kifizetésnek április hónap 15-ig kell lezajlania.
Kiss Ervin képviselő bejelentette személyes érintettségét, mint vásárló.
Fazekas Tibor polgármester kérte a személyes érintettség megállapítását.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
28/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete Kiss Ervin képviselő személyes
érintettségét megállapította, ezért a leselejtezett műszaki cikkek
megvásárlásának döntéséből kizárta.
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Fazekas Tibor polgármester javasolta a kialkudott összegért a leselejtezett műszaki cikkek
eladását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
(Kiss Ervin képviselő személyes érintettség miatt nem szavazott) az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
29/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2010. november 15.
napján tartott testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletében szereplő leltárív
leselejtezett műszaki cikkeit Kiss Ervin Vázsnok, Templom utca 11. szám alatti
lakosnak 500 forintért eladja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

Árki Tiborné alpolgármester elmondta, hogy a tavalyi évben vásárolt szalagfűrészgép
kisipari gyártmány, nem sikerült hozzá bizonylatot szerezni. Ebből fakadóan balesetvédelmi
előírásoknak nem felelhet meg, így az önkormányzat dolgozói nem használhatják. Javasolta,
hogy adják el Fazekas Tibor részére az adásvételi szerződésben szereplő összegért, azaz
negyvenezer forintért. A kisgép díját két részletben, áprilisban és májusban fizetné meg.
Fazekas Tibor polgármester bejelentette személyes érintettségét, mint vásárló.
Árki Tiborné alpolgármester kérte a személyes érintettség megállapítását.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
30/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete Fazekas Tibor polgármester személyes
érintettségét megállapította, ezért a szalagfűrészgép vásárlásával kapcsolatos
döntéséből kizárta.
Árki Tiborné alpolgármester javasolta a kisgép megállapított összegért való árusítását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
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Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
(Fazekas Tibor polgármester személyes érintettség miatt nem szavazott) az alábbi döntést
hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
31/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a tavalyi évben
megvásárolt 1990 gyártási évű, kisipari gyártmányú, 900mm-es 220V-os
szalagfűrészgépet Fazekas Tibor Vázsnok, Római utca 26. szám alatti lakosnak
- az Önkormányzat által 2010. évben beszerzett áron- , 40. 000 forintért eladja,
amit kéthavi részletben, április és május hónapban fizet meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Árki Tiborné alpolgármester
Árki Tiborné alpolgármester átadta az ülés vezetését Fazekas Tibor polgármesternek.
Fazekas Tibor polgármester a 368. hrsz.-ú zárt kert megnevezésű 1741 m2 nagyságú, erdő
és gazdasági épület művelési ágú ingatlannal folytatta az értékesítendő dolgok sorát, melyhez
Vázsnok Község Önkormányzata ingyen jutott hozzá. Illetékmentesen értékesíthető, kizárólag
az ügyvédi díj fizetése kötelező, amely költségek az új tulajdonost terhelik.
Kiss Ervin képviselő bejelentette szándékát a megvásárlásra.
Fazekas Tibor polgármester javasolja, hogy az ingatlan ellenértékét az értékbecslést
követően állapítsák meg.
Kiss Ervin képviselő bejelentette személyes érintettségét, mint vásárló.
Fazekas Tibor polgármester kérte a személyes érintettség megállapítását.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
32/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete Kiss Ervin képviselő személyes
érintettségét megállapította, ezért az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos
döntéséből kizárta.
Fazekas Tibor polgármester javasolta az ingatlan értékesítését Kiss Ervin számára azzal,
hogy a felmerülő költségeket a vevő állja.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
(Kiss Ervin képviselő személyes érintettség miatt nem szavazott) az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
33/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 368. hrsz.-ú zárt kert
megnevezésű, 1741m2 nagyságú, erdő és gazdasági épület művelési ágú
ingatlant Kiss Ervin Vázsnok, Templom utca 11. szám alatti lakosnak az
értékbecslést követően meghatározott összegért értékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
3.)

Szociális rendelet módosítása, térítési díjak megállapítása

Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy változtak a jogszabályok, új szisztéma szerint
fog történni a szociális ellátás szabályozása. A társulási formában ellátott személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatások szabályozása mindeddig a társulásban résztvevő
önkormányzatok rendeleteiben került rögzítésre, ezentúl egy rendelet, a székhely település
rendelete fogja szabályozni. A szociális rendelet megalkotása a sásdi testület hatásköre, de a
társulásban résztvevő tagok hozzájárulásával állapítják majd meg a térítési díjakat, olyan
módon, hogy a társult képviselő-testületek arról határozatot hoznak.
Legfontosabb változások között említi még az aktív korúak ellátásának megváltozását. A
rendszeres szociális segélyben részesülők, általában a településen az 55 év felettiek esetében,
változás, hogy az önkormányzat nem biztosíthat már számukra munkát úgy, mint a korábbi
években, és jogosultsági feltételét szigorúan ahhoz kötik, hogy az igénylő tartson kapcsolatot
a családsegítő szolgálattal. A rendelkezésre állási támogatás annyiban változik, hogy a neve
bérpótló juttatás lesz, a jogosultság feltételei maradnak, a vagyoni és jövedelmi feltételek is.
Továbbra is egy családban csak egy személy ellátására van lehetőség. Korábban
együttműködőként egynél több családtag is dolgozhatott közfoglalkoztatottként.
Együttműködésre a továbbiakban nincs lehetőség. A II. fejezet 4/B.§-ban bérpótló juttatás
plusz jogosultsági feltétele lehet a lakókörnyezet megfelelő tisztántartása, az ellenőrzés
hatósági felhívásra, előre bejelentett módon történik. Azt javasolta, hogy ezt a plusz
jogosultsági feltételt ne vegyék figyelembe.
Fazekas Tibor polgármester véleménye szerint 2012-től kezdődően lehetne ezzel a
kérdéssel érdemben foglalkozni, ezért inkább azt javasolta, hogy tapasztalataik alapján az év
során később döntsenek esetleges bevezetéséről.
Kiss Ervin képviselő felvetette, hogy mikor számít rendezettnek a lakókörnyezet.
Papp Melinda mb. aljegyző válasza az volt, hogy ez a kérdés meglehetősen szubjektív, de a
köztisztasági szabályozások alapvetően rendelkeznek ezen dolgokról. Véleménye szerint
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azokon a településeken mérvadó az új rendelkezés bevezetése, ahol a lakókörnyezet
tisztántartása problémát jelent. Ami még jelentősen negatív változás, hogy foglalkoztatásra
jóval kevesebb lehetőség adatik a korábbiakhoz képest, a munkahelyekre pályázatot kell
benyújtani az államnak. A foglalkoztatási keret jóval kisebb, a 2011-es évben 11 fő. A
közfoglalkoztatásnak két formája van. Rövid távú, azaz négy órában maximum négy hónapig
tartó foglalkoztatás, ami nem oldja meg a foglalkoztatott szociális problémáját és ez a
településnek is hátrányos, mivel ugyanannyi elvégzendő munkafeladatra kevesebb dolgozó
jut. Szigorú feltétel, hogy a bérpótló juttatás megállapítását követő egy éven belül felül kell
vizsgálni a jogosultságot, mikor is az aktív korú ellátottnak az elmúlt évre vonatkozóan
legalább 30 napos munkaviszonyt, vagy hat hónapot meghaladó képzésben való részvételt
kell igazolnia a juttatás újbóli megállapításához. Lehetőség van arra, hogy a jogosultsági
feltételként megjelölt 30 napos munkaviszonyt önkéntes munkával szerezze meg az ellátott,
erre az önkormányzatnak is érdeke, hogy lehetőséget adjon. Az önkéntes munkavégzés
irányadó elveit törvény szabályozza, a munkavállalóval szerződést kell kötni,
munkavállalókat nyilván kell tartani, minisztérium felé a nyilvántartottakat le kell jelenteni. A
munkaügyi központokban hosszú távú foglalkoztatásra is van lehetőség, de nem egész évre.
Ezután folytatta a törvényváltozásokat.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy április hónaptól azokat a dolgozókat, akikre
pályázatot nem tudtak benyújtani közfoglalkoztatás céljából, havonta 2-2 napon hívják be
egyszerre vagy felváltva önkéntes munkára, azzal a célzattal, hogy felülvizsgálatkor
meglegyen ezen dolgozók ledolgozott 30 napja, ezáltal a soron következő időszakban újabb
pályázat benyújtására van lehetőség. Hozzátette, hogy van olyan aktívkorú, aki semmilyen
ellátásban nem részesül, véleménye szerint ez humánus hozzáállás a részükről, ha
megpróbálják a lehető legtöbb embert foglalkoztatni.
Papp Melinda mb. aljegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a munkaügyi
központokban hosszú távú foglalkoztatásra is van lehetőség, de nem egész évre, és Vázsnok
esetében csak egy fő foglalkoztatására van lehetőség. Ezután folytatta a törvényváltozásokat.
Az ápolási díjat a szociális törvény szabályozza, nyugdíjminimum helyett az adott évi
költségvetési törvényben határozzák meg annak összegét.
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (II.02.) számú önkormányzati
rendelet 8.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezik.
A 10.§-ban részletezett lakásfenntartási támogatás rendszerét is megváltoztatták, az állam
megszűntette a gázár-támogatást, helyette egy általános, a rászorulók nagyobb körére
kiterjedő támogatási rendszert dolgoztak ki. Állami támogatás mellett az önkormányzatnak
kiegészítő támogatás nyújtására van lehetősége, vagy pedig önálló támogatásként helyileg
határozhatja meg. Önálló támogatási formaként célszerű alkalmazni, mivel a már állami
támogatásban részesülők további támogatása nem logikus. Jogosultsági feltételeknél a
jövedelemhatárt felemelték, így a mindenkori nyugdíjminimum 260%-át meg nem haladó
keresettel rendelkezők kaphatnak támogatást. Így sokkal többen igényelhetnek, viszont itt is
megjelent a vagyoni feltétel. A vagyoni feltételt a rendelet meghatározza.
A temetési segély megítélésének feltételeit oly módon pontosították, hogy igénylője lakhely
szerint kapja meg a támogatást, függetlenül az elhunyt lakhelyétől, mivel a költségek a
temettetőt terhelik. A segély összege 30 ezer forint, amit a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének százalékában kell meghatározni. A temetési segély összegének
megítélése új lehetőséggel bővült. Vagyoni feltétel és egy főre jutó jövedelemhatár
beemelésével a temetési segély összege a helyben szokásos temetési költség teljes összegét,
azaz 75ezer forintot is elérheti. Nagyon szigorú feltételeknek kell eleget tenni, ezért nagy
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valószínűséggel a gyakorlat a korábbiakban megszokott támogatási formákon alapszik a
továbbiakban is. Megmaradt a köztemetés lehetősége, mikor az önkormányzat vállalja a
temetést a helyben szokásos legolcsóbb temetési mód összegében, azaz 75ezer forintért. A
köztemetés díját a hozzátartozó kölcsön jogcímen kapja, tehát vissza kell térítenie.
Részletfizetésre van lehetőség, végső esetben hagyatéki teherként behajtható. Minden esetben
a megállapítás polgármesteri hatáskör.
A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások úgy, mint szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat szabályozása kikerülnek a helyi
önkormányzat rendeletéből, ezeket a székhely szerinti önkormányzat rendelete szabályozza, a
testület határozatában fogadhatja el a szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseket. A szociális
étkeztetés megítélésében egységes feltétel a 70 éves életkor betöltése és az egészségügyi
előírásoknak való megfelelés.
Icha Róberné képviselő megjegyezte, hogy magánszemélynek a legolcsóbb temetés is
meghaladja a 75ezer forintot.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy aki annyira rossz anyagi helyzetben van, hogy
megfeleljen ezeknek a kritériumoknak az a legolcsóbb megoldásra törekszik és sajnos
kénytelen elfogadni, hogy nem a hagyományos külsőségek mellett tud búcsút venni
hozzátartozójától.
Fazekas Tibor polgármester megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta, hogy a módosított szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet fogadják el. Felkérte a
képviselőtestületet, hogy aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
3/2011.(III.24.) számú Önkormányzati
rendelete
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (II.02.) számú önkormányzati
rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Papp Melinda mb. aljegyző ezután a térítési díjakat ismertette. Az élelmezési
nyersanyagnorma növekedése az alapanyagár növekedésével függ össze, ez ellen tenni nem
lehet, ezért azokat el kell fogadni. Ez az ár részben tartalmazza a rezsiköltségeket is. A térítési
díjak a székhely szerinti önkormányzat rendeletében szerepelnek.
Fazekas Tibor polgármester sérelmezte, hogy a családokat kell a térítési díjak emelésével
terhelni. Ellenben az Önkormányzat kerülne nehéz anyagi helyzetbe. Más lehetőség nem lát,
ezért javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
34/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a térítési díjakat az írásos
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
4.)

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

Papp Melinda mb. aljegyző előadta, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás a 9/2011.
(II.15.) számú határozatával annyiban kívánja módosítani társulási megállapodását, hogy a
Sásdi Tüdőgondozó Intézet fenntartása a Kistérségi Társulás feladata lenne a továbbiakban, a
korábbi szakorvost alkalmazva.
Lukács Mónika képviselő megkérdezte, hogy mi változik az ellátással kapcsolatban.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy az ellátottak szempontjából semmilyen változás
nem lesz tapasztalható. Az üzemeltetést a korábban fenntartó pécsi Megyei Kórház és a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara megtakarítás céljából Pécsett folytatták
volna, de a társulás kezdeményezésére a betegek ellátása maradhatott a sásdi rendelőben.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Társulást alkotó településeken Családi
Napközi hálózat kiépítését és fenntartását vállalja a Társulási Tanács. Ez megfelelő
lehetőséget nyújt a szabadidő eltöltésére felügyelet mellett. Állami támogatást lehet hozzá
igényelni, valamint tiszteletdíjas állás lenne a gyermekek felügyelete. Olyan településeken
célszerű kialakítani, ahol nincs megfelelő intézmény, ahol a gyermekeket el lehetne helyezni,
vagy pedig nem férnek bele az intézményi keretbe. Hozzátette, hogy működési engedély
köteles. Véleménye szerint ezzel megnövekedne a munkahelyek száma.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy harmadik módosító pontként bekerül a
megállapodásba, hogy Sásd Város Önkormányzata rendeletében határozzák meg a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat, igénybevételének feltételeit, valamint a térítési díjakat.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy fogadják el a Sásdi Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodását a módosítások szerint.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
35/2011. (III. 22.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulással kötött szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:
- a Társulás fenntartja a Sásdi Tüdőgondozó Intézetet
- a Társulás Családi Napközi hálózatot tart fent a Társulást alkotó településeken
- Sásd Város Önkormányzata alkot rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
5.)

Egyebek

Árki Tiborné alpolgármester kért szót és elmondta, hogy nincs megelégedve a háziorvosi
ellátással Vázsnok településen. Az orvosi rendelőben a kifüggesztés szerint minden második
héten kedden 9 órától 10 óráig elsősorban a vázsnokiakat kéne ellátnia Dr. Várnai József
háziorvosnak, ami nem történik meg.
Fazekas Tibor polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a faluban nincs
alkalmas helyiség rendelő berendezésére, így aztán az orvosi ellátást csak a sásdi rendelőben
tudják megvalósítani. A falugondnok feladata a betegek beszállítása. Dr. Várnai József egyéni
vállalkozó, nincs törvényes joguk felszólítani.
Kiss Ervin képviselő javasolta, hogy udvarias levélben kérjék meg Dr. Várnai József
háziorvost, hogy a kifüggesztést vegye le, mert tartalmában valótlant állít, és ezzel
megtéveszti a betegeket.
Fazekas Tibor polgármester ezután a 35. hrsz.-ú ingatlanon keletkezett partomlásról
számolt be. A helyreállítási munkálatok költsége 1. 040. 160 forintba kerül, a beruházás 2011.
április 2-án kezdődik és 30-áig tart. A partfalból az akácfákat eltávolítják és az oldalon lépcső
kialakítására kerül sor. A feleslegessé vált földet a kanyarban lévő homokláda körül
kiegyengetésére használják fel. A vállalkozó ingyen végzi el a kiegyengetést, ez nem része a
pályázatnak.
Tájékoztatta továbbá a képviselőtestületet arról, hogy március hónap végéig lezajlik a
közfoglalkoztatottak pályázatának benyújtása. A Kistérségi Iroda vezetőjével Dr. Barka
Tamás és Ignác Zoltán mezőgazdasági szakemberrel egyeztetni fog még ezügyben. A
Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Kft. terve beindult, a Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége aláírta a támogató nyilatkozatot.
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatott két fő munkaszerződésének
meghosszabbítására nincs lehetőség.
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Beszámolt továbbá arról is, hogy az oktatásban résztvevők képzési hozzájárulása sikertelen
vizsga esetén visszafizetendő. Takarítók esetében a tervezett oktatási idő 7 hónap, képzési
hozzájárulása 78ezer forint, kőművesek esetén az oktatási idő 12+1hónap.
Elmondta, hogy a kint lévő tartozások behajtása is folyamatban van.
Lukács Mónika képviselő megkérdezte, hogy a bérelt bolthelység hátraléka ki lett-e fizetve.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a bolthelység bérleti tarozása még fent áll, a
felszólítást másodjára is kiküldték, a bérlő ügyvédjét is megkereste ez ügyben.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, javaslata.
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Fazekas Tibor polgármester a nyilvános
testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Kmf.

Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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