JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9. napján
tartott testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Fazekas Tibor polgármester, Árki Tiborné alpolgármester, Kiss
Ervin, Lukács Mónika, Icha Róbertné képviselők, Papp Melinda
mb. aljegyző, Medgyesi Réka jegyzőkönyvvezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
a 4.) napirendi pont tárgyalásánál Szabó Zoltán
kérelmező
az 5.) napirendi pont tárgyalásánál Nagy Lajos a
Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesületének elnöke

Távollét nem volt
Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl vegyék fel új napirendi pontként
Szabó Zoltán kérelmét.
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. / Költségvetés I. forduló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
3. / Közszolgáltatási díjak felülvizsgálata
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
4. / Szabó Zoltán kérelme
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Szabó Zoltán kérelmező
5. / Vázsnok Község Roma Nemzetiség Önkormányzatának támogatása
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
6. / Egyebek
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Nagy Lajos a Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesületének elnöke
7. / 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 az E.on Energiaszolgáltató Kft. által végzett
szőlőhegyi villamosítás során az úttestben okozott kár helyreállításáért mindösszesen
2.280.000,- forint kártérítést kaptak, amit továbbutaltak a kivitelező cégnek. A garanciális
javítást később, az időjárás javulásával fogják elvégezni.
A közvilágítás korszerűsítésére árajánlatot kért az E.on Energiaszolgáltató Kft.-től, amit meg
is kapott, de az önkormányzat nehéz anyagi helyzeti miatt lehetetlen kivitelezni. A
közvilágítás időtartamának csökkentésével kapcsolatban megkeresett egy műszaki
szakembert, aki arról tájékoztatta, hogy csak Vázsnokon nem lehet korábban kikapcsolni a
közvilágítást, ami egyébként a közbiztonságot nem érinti. A környező falvak hozzájárulása
szükséges.
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 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
1/2012. (II.09.) 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

2./ Költségvetés I. forduló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Fazekas Tibor polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy
terjessze elő a napirendi pontot.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a működési hiányt 4.355ezer
forinttal tervezte, a céltartalék 351ezer forint, melyet a szennyvízberuházásra fordítanának.
Árki Tiborné alpolgármester megkérdezte, hogy a csatornadíj mennyivel lenne magasabb.
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Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a benyújtott pályázatukat a
szennyvízberuházásra elutasították, ezért érdemben nem lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető folytatta a beszámolót arról, hogy az
ivóvízpályázat önereje 7millió forint, a pályázat utófinanszírozású és az állam 100%-ban
támogatja. Az önerő biztosításához támogatást megelőlegező hitelt volt szükséges felvenni. A
lehetséges megtakarítás 705ezer forint, szemben a valós hiánnyal, ami 3.299ezer forint. A
Sásdnak átadandó pénzeszköz módosítása lehetséges, első körben 3.600ezer forinttal tervezte,
de már most látszik, hogy ez az összeg csupán 2.900ezer forint. Ez mind megtakarításként
jelentkezik. Szervezeti egységenként az utak, hidak felújítására, fejlesztésére szánt összeg
2.125ezer forint, melyet a már korábban említett helyreállítási munkálatok fedeznek.
Településüzemeltetésre a tavalyi év végén elnyertek Leghátrányosabb Helyzetben lévő
települések támogatását, melyet a közfoglalkoztatás segítésére használhatnak fel,
önfenntartáshoz szükséges kis-, és nagy értékű berendezések, eszközök vásárlására, például
hasogató és aprítógép. Civil szervezetek támogatásánál a Hagyományőrző Íjász Egyesület
támogatása és a Völgység Hegyhát tagdíj került feltüntetésre.
Elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak átadandó pénzeszköz utoljára
szerepel a költségvetésben, az idei évtől már önálló szervezetként gazdálkodik, saját
számlával rendelkeznek.
A polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak a tavalyi évhez hasonlóan lettek megállapítva.
Telefon használatra 100ezer forint, irodaszerekre 50ezer forint került megállapításra. Az
egyéb kiadások alatt a postaköltséget, pénzintézeti számlavezetési díjat, szakértői díjat kell
érteni, az erre szánt összeg csupán keret, szabadon átcsoportosítható. Rendezvényekre is
biztosítanak egy bizonyos keretet, hagyományosan a borversenyt, a gyermeknapot, vagy a
mikulásünnepséget lehetséges belőle finanszírozni. 100ezer forintot tervezett
folyószámlahitelre, feltéve hogy szükség lesz rá, egyébként tartalékolható. Erre az esetleges
szennyvízberuházás miatt volt szükség. A KEOP ivóvízminőség-javító pályázatra fordítandó
összeg az idei költségvetésbe be lett kalkulálva, amennyiben nem lesz rá szükség megmarad
tartaléknak. Falugondnoki szolgálatra pluszban 180ezer forintot szántak, a törvény szerint járó
bérnövekedés miatt. Helyettesítésre 120ezer fontin áll rendelkezésre. A Start munkapályázat
is betervezésre került bevételként és kiadásként is, de egyébként 100%-os állami támogatás
jár rá, ez 6milió forintot jelent a településnek. Ebből az összegből jó esetben 6 fő közmunkás
foglalkoztatása lehetséges.
Papp Melinda mb. aljegyző hozzátette, hogy a közfoglalkoztatás még képlékeny dolog,
eddig 3 fő foglalkoztatása megoldott, a fennmaradó 3 fő foglalkoztatása pedig a közeljövőben
fog eldőlni, még bírálat alatt áll a pályázat.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ezután folytatta a költségvetés ismertetését azzal,
hogy a közvilágítás költségébe a tényleges energiafogyasztás és a kiépítés beruházási összege
szerepel.
A bevételek oldalon szerepel a már említett E.on által átadott kártérítési összeg, a kivetett
adók, az SZJA helyben maradó része és kiegészítése, egyéb bevételként például a
borversenyből származó bevételek, ingatlanértékesítésből származó bevételek, a Telenor
torony bérleti díja, állami normatíva. A szociális segélyek bevételi és kiadási oldala egyenlő,
tervezett összege nem változott az előző évhez képest. Szociális kölcsönök bevétele és
kiadása szintén egyenlő, 120ezer forint, tatarozási támogatásra 3főt terveztek, a vissza nem
térítendő támogatás kerete pedig 240ezer forint, amit a lakosság lakásépítésre használhat fel,
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amennyiben nem veszik igénybe ez az összeg is megtakarítható. Árokpályázatra 601ezer
forintot terveztek 150ezer forintnyi kamattal a hitel felvétel törlesztéseként.
Árki Tiborné alpolgármester megkérdezte, hogy a mozgókönyvtár bérezése miként történik
és ki kapja ezt az összeget.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy Dr. Fornády Éva foglalkozik a mozgókönyvtár
működtetésével, a tervezett összeg pedig az ő bére.
Továbbá kiegészíteni kívánta a költségvetést azzal, hogy a 2010. július 1-je óta hatályos
építményadó kivetése mindeddig nem történt megfelelően és a költségvetésben sem lett
tervezve. Megkérte Papp Melinda mb. aljegyzőt, hogy gondoskodjon az adók megfelelő
kivetéséről és behajtásáról. Javasolta a költségvetés I. fordulójának előterjesztések szerinti
elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
2/2012. (II. 09.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
előterjesztés szerint Vázsnok Község 2012. évi
költségvetésének I. fordulóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

3./ Közszolgáltatási díjak felülvizsgálata
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
Fazekas Tibor polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester felkérte Papp Melinda mb. aljegyzőt, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a tavalyi év végén a testület rendeletet alkotott
az ivóvíz és szemétszállítási díjakról. A rendelet megalkotását követően új jogszabály
született, mely alapján a díjak megállapításához a helyi szabályozás szükségtelenné vált és a
hozott döntést hatályon kívül kell helyezni.
Törvény módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, aminek értelmében a
hulladékszállítás díja 2012-ben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő4

testülete által rendeletben 2011-re megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb értékét, azaz 2012-ben is a 2011-re megállapított díjjal kell számolni.
Az új vízi-közmű törvény szerint az ivóvíz díja központilag kerül megállapításra, ennek
bekövetkeztéig átmenetileg a 2011-ben megállapított bruttó ivóvízdíj maximum 4,2%-kal
emelt összegével kell számolni. A rendeletek hatályon kívül helyezése szükséges lépés. A
testületnek ezen felül döntenie kell, hogy a legutóbb megállapított lakossági támogatást
továbbra is fent kívánják-e tartani.
Árki Tiborné alpolgármester javasolta a támogatás megtartását.
Lukács Mónika képviselő támogatta a javaslatot.
Kiss Ervin képviselő érdeklődött a központilag meghatározott ivóvízdíj összegéről.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a központilag megállapítandó díj még nem
ismert.
Fazekas Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele,
hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendeletek megalkotását.
Kérte, hogy aki a szemétszállítási díjról és az ivóvíz árnak megállapításáról szólórendelet
hatályon kívül helyezésével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
1/2012.(II.13.) számú önkormányzati
rendelete
a 2012. évre megállapított, egyes önkormányzati közszolgáltatási díjakat megállapító
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy döntsenek az ivóvízdíj lakossági támogatás
megtartásáról.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
2/2012.(II.13.) számú Önkormányzati
rendelete
Az ivóvíz-szolgáltatás díjához nyújtott lakossági támogatás megállapításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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4./ Szabó Zoltán kérelme
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy Szabó Zoltán egyéni vállalkozó kérelmet
nyújtott be a képviselő-testület felé, melyben építési telket igényelne a településen élelmiszer
nagykereskedelmi raktár létesítése céljából. Javasolta a terület biztosítását, mivel ez egyben a
község számára is kedvező. A Vázsnok belterület 61/3 hrsz-ú, illetve a 64 hrsz-ú terület
megfelelő lenne kérelmező számára.
Kiss Ervin képviselő érdeklődött, hogy milyen célra szeretne kérelmező raktárhelyiséget
létesíteni.
Árki Tiborné alpolgármester elmondta, hogy élelmiszer tárolását szolgálná a létesítmény a
kérelemben foglaltak alapján.
Kiss Ervin képviselő megkérdezte, hogy milyen járművel történne a raktárhelyiségbe az
áruszállítás.
Szabó Zoltán kérelmező elmondta, hogy az áruszállítás kamionnal történne havi egy
alkalommal.
Fazekas Tibor polgármester hozzátette, hogy a terület alkalmas a kamionok fogadására,
szükség esetén megfelelő útburkolatot a rendezési terv alapján lehetséges építeni kérelmező
részéről kötelező hozzájárulás mellett.
Szabó Zoltán kérelmező elmondta, hogy esetleges alternatívaként megoldható, hogy a
kamion ne közlekedjen be a településre, az árut egy másik helyen venné át, amit utána saját
gépjárművével szállítana a raktárhelyiségbe.
Icha Róbertné képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy a kamionok a vázsnoki játszótér mellett
haladnának el.
Szabó Zoltán kérelmező hozzátette, hogy természetesen fokozott figyelemmel közlekedne az
érintett szakaszon.
Fazekas Tibor polgármester javasolta a játszótér körül sásdi mintára kerítés kiépítését.
Ezután javasolta a területek rendbetétele és gondozása fejében, a keletkező költségek viselése
mellett a nevezett területeket értékbecslést követően kérelmező részére értékesíteni.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a Vázsnok Belterület 61/3 hrsz.-ú
ingatlan értékesítésével egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
3/2012. (II. 09.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Vázsnok belterület 61/3 hrsz.-ú, 2774m2 nagyságú kivett
beépítetlen terület művelési ágú területet rendbetétele és
gondozása fejében, a keletkező költségek viselése mellett
Szabó Zoltán (Sásd, Viola u. 13. sz.) egyéni vállalkozónak
élelmiszer
nagykereskedelmi
raktár
létesítésére
értékbecslést követően értékesíti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy ezek után döntsenek a Vázsnok Belterület 64
hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről is. Kérte, hogy aki a terület értékesítésével egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
4/2012. (II. 09.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Vázsnok belterület 64 hrsz.-ú, 701m2 nagyságú kivett
beépítetlen terület művelésű ágú területeket rendbetétele és
gondozása fejében, a keletkező költségek viselése mellett
Szabó Zoltán (Sásd, Viola u. 13. sz.) egyéni vállalkozónak
élelmiszer
nagykereskedelmi
raktár
létesítésére
értékbecslést követően értékesíti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

5./ Vázsnok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester javasolta a községi roma nemzetiségi önkormányzat működési
támogatását 98.000,- forint értékben.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólása.

7

Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
5/2012. (II. 09.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Vázsnok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
működési hozzájárulást biztosít 98.000,- forint értékben.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

6./ Egyebek
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Nagy Lajos a Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesületének elnöke
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy pályázatot nyújtott be közfoglalkoztatásra, ám
érdemi döntés még nem született. Motorfűrész kezelésére megfelelő engedéllyel egyik ember
sem rendelkezik, így az arra vonatkozó igényük elutasításra került. Szennyvízberuházásra
benyújtott pályázatuk sikertelen. Ezúton kérte a képviselő-testületet, hogy az önrészt nem
igénylő pályázatok benyújtására hatalmazzák fel. Az idei évre tervezték a III. tengelyes
Leader pályázatot, melyet a kultúrház felújítására fordítanának, illetve a közbiztonság
javítására a térfigyelő kamerák kiépítése a településen.
Ezután felkérte Nagy Lajost a Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesületének elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a hagyományosan megrendezésre kerülő vázsnoki
borverseny előkészületének részleteiről.
Nagy Lajos a Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesületének elnöke elmondta, hogy a
korábbi évekhez képest idén csökkentették a borversenyre szánt költségvetést 150ezer
forintra, ami kevesebb reklámot jelent a rendezvénynek. A borverseny február 25-én kerül
megrendezésre, a borbírálatot február 23-ára tervezik. A Vázsnoki Kiskerttulajdonosok
Egyesülete finanszírozza a meghívók elkészítését és kézbesítését, a borbírók díját, illetve az
oklevelek elkészítésének költségét. Az önkormányzatnak költsége kizárólag a műsor
megszervezéséből, illetve az étel biztosításából adódik. A borbírók ugyanazok lesznek, mint a
korábbi években. Az ételre az előkalkulációk alapján 800,- forint/fő ajánlatot kapott, ebből az
önkormányzat eldöntheti, hogy mennyi részt kíván átvállalni.
Árki Tiborné alpolgármester javasolta, hogy az idei évben ne támogassák az érdeklődők
fogyasztását, ez az ajánlat önmagában is elég kedvező.
Fazekas Tibor polgármester hozzátette, hogy ez árt a rendezvény reklámjának, valamennyi
minimális összeggel pótolják ki a menük árát.
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Icha Róbertné képviselő előadta, hogy hozzávetőlegesen 50főt kell vendégül látniuk a
meghívott vendégek személyében, javasolta, hogy adagonként 100,- forinttal járuljanak hozzá
az érdeklődők fogyasztásának finanszírozásához.
Fazekas Tibor polgármester támogatta a javaslatot. Az adagonkénti 100,- forintnyi
hozzájárulás, a zenés műsor költségei és az itallal való ellátás is együttesen 150ezer forintból
megoldható. Megköszönte Nagy Lajos elnöknek a tájékoztatást, majd folytatta azzal, hogy a
250 hrsz.-ú út helyreállítása megtörtént, ezt jelezték is a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek az ellenük folyó eljárás megszűntetését kérve.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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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