JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 23. 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
6./ napirendi pont tárgyalásánál Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető és Bódog Tamás műszaki előadó

Távollét nem volt.

Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a képviselő-testületet. 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 pontokat
is tárgyalják meg:
-

Közvilágítás miatti villamos energia hálózat fejlesztése
Parlagfűmentes település pályázat beadása

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott, szóban előterjesztett napirendi
pontokat elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 2011. május 2-i testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
2./ Szociális alapszolgáltatások térítési díjai
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
3./ A Sásdi ÁMK Általános Iskolája és Pedagógiai Szakszolgálata intézmény-egységében
osztálylétszám túllépésének engedélyesése
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
4./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
5./ Gyereknap szervezése
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
6./ Közvilágítás miatti villamos energia hálózat fejlesztése
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
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7./ Parlagfűmentes település pályázat beadása
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
8./ Szociális ügyek
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző

Napirend tárgyalása

1.)
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 2011. május 2-i
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester beszámolt arról, hogy a Telenor Magyarország Zrt.-t a
telekhasználattal és bérleti szerződéssel kapcsolatosan megkeresték. Megkeresésükre
megbízottként a SWISS System Kft. ügyvezető igazgatója, Fürjes János válaszolt, mely
szerint ügyintézőjük, Simon János helyszíni szemlét tartva próbálná felvenni a kapcsolatot
Vázsnok Község Önkormányzatával és orvosolni a felmerült problémát. A megbeszélt
találkozón Simon János ügyintéző nem jelent meg, ezután többszöri telefonos megkeresésre
sem sikerült újabb találkozót létrehozni. Ezután levélben tett panaszt annak tárgyában, hogy
az önkormányzat nem hajlandó tárgyalni a SWISS System Kft.-vel a hatályos
szerződésmódosításról, valamint szerződő partnere a Telenor Magyarország Zrt., nem pedig a
SWISS System Kft. Ezért kérte fent nevezett partnerét, mint a szerződésmódosítás
kezdeményezőjét, hogy az üzleti tisztesség szabályai szerint eljáró képviselőjüket bízza meg a
szerződésmódosítás tárgyában eljárónak.
Ezután elmondta, hogy a Pécsi Vízmű Zrt. 20 Ft önkormányzati hozzájárulást kért –
rendeletük szerint - a lakosság által elfogyasztott víz m3-e után, ami a januári és februári
számlázás szerint mindösszesen 550m3 volt. Azonban a március, áprilisi számlán ez a
mennyiség érthetetlen módon 951m3-re növekedett. A megnövekedett fogyasztásra főként az
sem adhat magyarázatot, hogy a településen 60 ház van bekötve a rendszerbe, melyből 7
lakatlan, 12 pedig egyszemélyes fogyasztású. Ezek szerint a fennmaradó házakra egyenként
jutna ebben az esetben 23m3 átlag havi fogyasztás. Vízátadás tudomása szerint az elmúlt
időszakban nem történt, ennek fejében magyarázatot vár az üzemeltetőtől. Ezen felül a
vízminőségről is beszámolót vár. Az egyik lakos pedig téves számlázás miatt kapott 200 eFtos számlát, mivel 1m3 elfogyasztott vízmennyiség helyett 550m3-ről készült a számla. Ezt a
tévedést azóta kijavították.
Folytatta beszámolóját a Nemzeti Fejlesztési Hivatal válaszlevelével, melyben elutasították a
foglalkoztatásra irányuló Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Kft. létrehozásáról szóló
pályázatukat. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Irodát a történtek óta képtelen utolérni.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, javaslata.
Mivel hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy a beszámolóját
fogadják el.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
45/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Fazekas Tibor
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
2011. május 2-i testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

2.)

Szociális alapszolgáltatások térítési díjai

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
döntött a szociális alapszolgáltatások térítési díjairól.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint azt
fogadják el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
46/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szociális
alapszolgáltatások térítési díjait az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

3.)
A Sásdi ÁMK Általános Iskolája és Pedagógiai Szakszolgálata intézményegységében osztálylétszám túllépésének engedélyezése
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
hatályos rendelkezései szerint az általános iskolai osztálylétszámot 20%-kal túllépheti az
intézmény, amennyiben erre a fenntartótól engedélyt kap.
Fazekas Tibor polgármester a fentiek alapján javasolja az előterjesztésben foglaltak
elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
47/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Sásdi
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája és Pedagógia
Szakszolgálata intézmény-egységben a 2011/2012-es tanévben a 2b.,
3a., 8 b. osztályok esetében minimum 20%-kal túllépje a törvényben
meghatározott osztálylétszámot az intézmény.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
4.)

Önkormányzati ingatlanok értékesítése

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a 368. hrsz.-ú zárt kert megnevezésű 1741 m2
nagyságú, erdő és gazdasági épület művelési ágú ingatlan értékesítéséről szóló hirdetés a sásdi
Városházán kifüggesztésre került 15 napig tartó időtartamra, melyre más ajánlat nem érkezett.
Az ingatlanról szóló értékbecslés elkészült.
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 Képviselő-testületének
48/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete Kiss Ervin képviselő személyes
érintettségét megállapította, ezért az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos
döntéséből kizárta.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
4

Fazekas Tibor polgármester javasolta a korábbi állásfoglalás foganatosítását, mely szerint a
fent nevezett ingatlant Kiss Ervin képviselő részére értékesítésre bocsátják, azzal a
pontosítással, hogy az értékbecslői díj az önkormányzatot terheli.
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 Képviselő-testületének
49/2011. (V. 23.) 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 50. 000 Ft
összegért értékesíti, az értékbecslői díjat pedig az önkormányzat vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

5.)

Gyereknap szervezése

Fazekas Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy gyermeknap
szervezésére a 2011. évi költségvetésben 100.000,- forint lett betervezve. Ennek alkalmából
felkérik a sásdi Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesületet és a sásdi rendőrőrs járőreit
bemutatók lebonyolítására. A gyermekeknek játékos vetélkedőkkel kedveskednek, erre a célra
édességekről és apróbb ajándékcsomagokról gondoskodnak 10.000,- forint értékben. A
meghívott vendégeket és a programra ellátogatókat bográcsban főtt csirkegulyással
vendégelnék meg. Hagyományokhoz híven az ünnepséget tábortűzzel és szalonnasütéssel
zárnák le.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, javaslata.

Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon:
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
50/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2011. május 28-án
gyermeknapot szervez, melyre a 2011. évi költségvetésükből 100. 000
forintot biztosítanak.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

6.)

Közvilágítás miatti villamos energia hálózat fejlesztése

Napirendi pont tárgyalásakor jelen vannak Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Bódog
Tamás műszaki előadó.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az ELMIB Zrt.-től levélben ajánlatot kaptak
villamos energia hálózat fejlesztésére. Érvényes szerződésük 6 év múlva járna le, az ajánlat
szerint az új szerződésben vállaltak költségei nem lennének olcsóbbak, ezzel szemben a
közvilágítási rendszer műszakilag modernebb, környezetbarátabb és költséghatékonyabb
lenne az eddigiekhez képest. A beruházási költségeket, mely bruttó 464 eFt, azaz nettó 371
eFt 25 évre szólnának, melyből az éves energiaszolgáltatási díj 67. 396 Ft, 93 eFt a
rendszerhasználati díj, 121 e Ft pedig a karbantartási díj, mindösszesen 281. 761 Ft. Mindez
azt jelenti, hogy 40 eFt-t takarítanának meg, amit részben felújításra használnának fel.
Kiss Ervin képviselő megállapította, hogy mindeközben vagyon is keletkezne.
Lukács Mónika képviselő megkérdezte, hogy mi történne 6 év elteltével, mikor is a jelenleg
érvényes szerződésük lejárna.
Fazekas Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szerződés lejártával a
közvilágítás üzemeltetése az önkormányzat kezébe kerülne.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető hozzátette, hogy a szerződés szerint 2025.-ig kell
fizetni a részvényeket, mely feltétele az ELMIB Zrt. új ajánlatának.
Bódog Tamás műszaki előadó elmondta, hogy új ledes lámpák felszerelésére kerülne sor és
felhívta a figyelmet arra, hogy más ajánlatot is kérhet az önkormányzat.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az ELMIB Zrt. meglévő hálózatra adta az
ajánlatot, mely ez esetben 38 lámpatestet jelent, valamint a kereszteződésekben is működik
már közvilágítás. Közös megállapítás alapján javasolta a felajánlott szerződési feltételek
elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
51/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ELMIB Zrt.
által felajánlott szerződésmódosítást elfogadja, ezzel egy időben
felhatalmazza Fazekas Tibor polgármestert, hogy az ELMIB Zrt.-vel a
szerződésmódosítást megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

7.)

Parlagfűmentes település pályázat beadása

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium
parlagfűmentes település címén írt ki pályázatot, melyet május 25-ig kell benyújtani.
Lakossági mechanikai védekezéshez szükséges eszközöket lehet igényelni. Meglátása szerint
egy Stihl elektromos fűkaszára lenne az önkormányzatnak szüksége, mely hozzávetőlegesen
bruttó 280 eFt. A pályázati anyagot fényképekkel kell igazolni. Javasolta a pályázat
benyújtását.
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 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
52/2011. (V. 23.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt parlagfűvel fertőzött belterületek felderítésére és
mentesítésére „Parlagfűmentes település” címmel, az Önkéntesség
Európai Éve program keretében című pályázatot benyújtja.

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

Kmft.

Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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