JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 3. napján
tartott testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Fazekas Tibor polgármester, Kiss Ervin, Lukács
Mónika képviselők, Papp Melinda mb. aljegyző,
Medgyesi Réka jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Árki Tiborné alpolgármester, Icha Róbertné képviselő
Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok közül az első és második napirendi
pontokat egyben tárgyalják meg és vegyék fel új napirendi pontként Karmacsi-Salamon
Ágnes kérelmét, valamint folyószámlahitel felvételét.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban előterjesztett
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
2. / Karmacsi-Salamon Ágnes kérelme
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
3. / Erdőkkel kapcsolatos intézkedések megtétele
Előadó: Bagdán Levente erdész
Fazekas Tibor polgármester
4. / Folyószámlahitel felvétele
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
5. / Szociális ügyek
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
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Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben benyújtott ÖNHIKI pályázattal
elnyert 240eFt,-ot melyet árokrendezésre használtak fel vissza kell fizetni. Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezetővel egyeztetve kérték a visszafizetendő összeg részletekben való
kiegyenlítését. Az idei évben második fordulóra is benyújtották az ÖNHIKI-re vonatkozó
igényüket, jelenleg az értesítésre várakoznak, de a pályázat pozitív elbírálására jók az
esélyeik. Ebből kívánja Sásd Város Önkormányzata felé kiegyenlíteni a fennálló tartozást,
illetve a község bolthelyiségének felújítására, nyílászáró cserére is szeretne fordítani. A régóta
húzódó telekügylettel kapcsolódóan, melyet Icha Róbert vázsnoki lakosnak értékesítettek
bejelentette, hogy az adás-vételi eljárás lezárult.
A jövő évi költségvetésben tervezett ivóvíz minőség javító program az önkormányzat
vagyonának jelentős részét felemészti, így kevesebb összeg jut egyéb fejlesztésekre,
kiadásokra. A Kiskerttulajdonosok Egyesületével és a Nyílzápor Hagyományőrző Íjász
Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy pályázatokat
kedvező pozícióból nyújthassanak be. Ehhez kötődik a kultúrház szigetelése, fedett terasz
létrehozása, nyílászárók cseréje és vizesblokk kialakítása. Erre irányuló pályázatuk rövid időn
belül benyújtásra kerül. Ezen felül a közbiztonsági pályázat előkészítése van folyamatban,
mely során térfigyelő kamerarendszert állítanának fel a községben. Erre a célra 800eFt-ot
vehetnének igénybe. Továbbá esedékes a közmunkaprogram elkészítése. Egy fő közmunkás
bruttó költsége 110eFt,- lenne, mely szakmunkások esetén 92eFt,-, segédmunkások esetén
pedig 78eFt,-. Az orvosi ellátásukat valamint a védő- és munkaruházatuk költségét az
önkormányzat vállalná. Ez a pályázat azért is nagyon fontos, mert a következő
közmunkaprogram alapja, mely során lehetőségük nyílna markológép vásárlásra, ami
elengedhetetlen a tervezett működő és élő vízcsatlakozó létrehozásához. Felkérte a képviselőtestületet, hogy határozzanak arról, hogy az említett pályázatokhoz az önrészt az
Önkormányzat vállalja.
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 Képviselő-testülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
82/2011. (XI. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
községi kultúrház felújítására benyújtandó, illetve a
közbiztonsági pályázatokhoz az önrészt költségvetésükből
finanszírozza.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy alapítványuk megalapításával kapcsolatosan
ügyvéddel egyeztetett, az előkészítések folyamatban vannak. Alapító tagnak javasolta Icha
Róbertet, Icha Róbertnét, Kiss Ervint, Lukács Mónikát, Árki Tibornét, Dr. Fornády Évát,
Rostás Jenőt, Nyári Gyulát, Varga Pétert és Bölcsőz Zoltánt. Az alapításhoz az alapító
tagoknak 5.000 Ft,-ot kell befizetniük. A megfelelő működéshez szükséges egy háromfős
kuratórium és egy háromfős ellenőrző bizottság felállítása. A kuratórium lenne felelős az
alapítvány szabályos működéséért, melynek tagjai javaslata alapján Icha Róbertné, Dr.
Fornády Éva és Fazekas Tibor lenne. Az ellenőrző bizottság feltárná a működési
szabályosságokat. A bizottság tagjai lennének Kiss Ervin, Icha Róbert és Rostás Jenő. Az
alapítvány tagjainak létszáma ezután korlátlanul bővíthető lenne.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy beszámolóját fogadják el:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
83/2011. (XI. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Fazekas Tibor polgármester beszámolóját a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester
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2./ Karmacsi-Salamon Ágnes kérelme
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Sásdon a
szolgáltatóházban lévő bolthelyiség bérlője, Karmacsi-Salamon Ágnes azzal a kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy a helyiség nyílászárói rendeltetésszerű funkcióikat már képtelenek
ellátni, ezek miatt szükségessé vált cseréjük. Ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását,
valamint a költségek bérleti díjból történő levonását. Kérelmező három árajánlatot csatolt be a
kérelem mellé. Javasolta a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását és a kérelem kedvező
elbírálását. Ezen felül kérelmező szeretné a külső vakolatot beszínezni, hogy az üzlethelyiség
egységes legyen.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
84/2011. (XI. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Karmacsi-Salamon Ágnes bérlőnek az önkormányzat
tulajdonában
álló,
sásdi
szolgáltatóházban
lévő
üzlethelyiség nyílászáróinak cseréjét a Sa-Ablak Kft.
(Komló, Ságvári E. u. 7.) árajánlata szerint 169.000,- Ft
értékig engedélyezi. A felmerülő költségeket bérlő vállalja.
A költségekből a havi bérleti díj folyamatosan levonásra
kerül, így mindaddig, míg a költségek kiegyenlítésre
kerülnek bérlőnek nincs bérleti díjfizetési kötelezettsége.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

3./ Erdőkkel kapcsolatos intézkedések megtétele
Előadó: Bagdán Levente erdész
Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy engedélyt kaptak a 062 hrsz.-ú erdő területről a
kitört fák összegyűjtésére. Ezután felkérte a területi erdészt a tények ismertetésére.
Bagdán Levente erdész elmondta, hogy Vázsnok községben három erdőterület érintett. Ezek
közül a 060 hrsz.-ú terület, mely Tékes község irányában terül el gazdaságilag megfelelően
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működik, személyesen érintett e szempontból, mivel ennek a területnek családja a
tulajdonosa. Az idei évben jelentős viharkár keletkezett valamennyi erdőben, ezen kívül a
tavaly betervezett erdőtisztítási feladatok egy része is erre az évre húzódott át. Mindezekből
körülbelül 100-110m3 nettó faanyag keletkezett. A gyérítési feladatok mostanra elfogytak,
ebből következik, hogy felújítási kötelezettségeik keletkeztek, melyek mesterséges fásítás
nélkül is kivitelezhetők.
A 062 hrsz.-ú, Kányavári erdőterület viszonylagosan letisztított, az önkormányzat
tulajdonában áll 1/1 hányadban. Erre a területre törzskiválasztó gyérítés lett előírva.
Icha Róbertné képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Az önkormányzatnak lehetősége van társadalmi munka keretében az ezen területen viharkár
miatt keletkezett törött fák begyűjtésére. Ehhez műveleti lapot kell kiállítani az új erdőtörvény
értelmében. A törött fákon kívül a piros festékkel megjelöltek kitermelésére van mód, viszont
ezzel kapcsolatban munkavédelmi aggályairól számolt be. A törött fák kitermelése
szakképzett dolgozók számára is bonyolult művelet, ezért aztán azt javasolta, hogy csak és
kizárólag azokat a fákat engedjék kitermelni, melyek kidöntése nagy biztonsággal
megoldható. Ez a munkamenet szakértői felügyelet mellett megvalósítható. A termelés jövő
évre is áthúzódhat, mivel nagy mennyiségű faanyagról lenne szó. Hozzávetőleg 80 m3 nettó
faanyag, melyből 30-40 m3 felhasználható.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy a kitermelt faanyagból két kategória szerint a
szociálisan rászoruló személyek számára tűzifát biztosítsanak. Az első kategóriában megjelölt
személyek térítésmentesen természetbeni juttatásként személyenként kb. 1m3 tűzifát
kapnának. A másik kategóriába tartozó személyek a kitermelésből származó önkormányzati
költségek részbeni megtérítése mellett személyenként 1m3nyi tűzifát 3.000,- forint/m3 áron
vásárolhatnák meg. A rászorulók névsorát később állítják össze.
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 Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
85/2011. (XI. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
tulajdonában lévő erdőterületből kitermeltetett tüzelésre
alkalmas fából
a.) térítésmentesen természetbeni juttatásként a szociális
körülményekre is figyelemmel az arra rászoruló
személyeknek biztosít 1-1m3 tűzifát
b.) a szociális körülményekre tekintettel az arra rászoruló
személyeknek 1-1m3 tűzifát biztosít a fa kitermelése
során keletkező önkormányzati költségek részbeni
megtérítése mellett. A költségtérítés összege 3.000,forint/m3
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
gondoskodjon a tűzifa térítésmentes kiszállításáról a
támogatottak részére.
Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a készlet erejéig további személyek számára nyújtson
támogatást a b.) pontban foglaltak szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

4./ Folyószámlahitel felvétele
Előadó: Fazekas Tibor polgármester

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére
tekintettel, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetve szükségesnek látták folyószámlahitel
felvételét 2.000.000,- Ft értékben. Kérte a képviselő-testületet, hogy döntsenek a
hitelfelvételről.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
86/2011. (XI. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete figyelemmel a 2011. évi költségvetési
rendeletben meghatározott működési hiány nagyságára, továbbá a likviditási
nehézségek leküzdése céljából az OTP Bank Rt-től, mint számlavezető
pénzintézettől folyószámlahitelt vesz fel az alábbiak szerint:
1.) a) A folyószámla hitelkeret (hitel) összege: 2.000.0000- Ft, azaz kettőmillió
forint.
b) A hitelkeret lejárata: 2012. december 8.
2./ A képviselő-testület az 1. pontban jelzett összegre hitelszerződést köt.
3./ A képviselő-testület a hitel visszafizetésének időpontjáig kötelezettséget
vállal arra, hogy a hitel összegét és annak járulékait a pénzintézetnek
visszafizeti, valamint éves költségvetésében ezek terheit tervezi.
4./ A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem
esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§. korlátozása alá.
5./ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a jelen határozatban
foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, az
Önkormányzat nevében a szükséges mértékig kötelezettségeket vállaljon.
Határidő:
Felelős:

2011. december 9.
Fazekas Tibor polgármester

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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