JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3. 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, Koszorus Tímea
aljegyző, Medgyesi Réka jegyzőkönyvvezető

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
a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesületből való kiválást.
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
2./ Kilépés a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesületből
3. / Vázsnok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
4. / Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5. / Egyebek
6. / Szociális ügyek
Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az ÖNHIKI pályázatra beadott 4.937e Ft,- os
igényre érkezett 503e Ft,- támogatási összeg. A környékbeli települések hasonló mértékben
kaptak állami támogatást. Ezt az összeget Sásdnak át is adják, ezzel a fennálló tartozás
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időarányos teljesítése 400e Ft,- híján teljesül. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, a
tűzoltószertár felújítására irányuló pályázat, valamint az ágaprító berendezés beszerzésére
benyújtott pályázat elbírálása a közeljövőben fog megtörténni. A főtéren elhelyezett lajtos
kocsit sajnálatos módon megrongálták. A rendőrségi nyomozást megszüntető határozattal
zárták le, mivel az eljárás adatai alapján nem állapítható meg szabálysértés elkövetése és az
eljárás folytatásától sem várható eredmény. A kocsi hossztartói, illetve a hosszirányú donga
eltört, megjavítása igen költséges volna. Az önkormányzatot megkereste a Swiss System Kft.,
a Telenor Akvizíciós partnere az adótorony bérletével kapcsolatban a bérleti díj csökkentése
céljából. Véleménye szerint az önkormányzat nem hozható hátrányosabb helyzetbe,
mindezekre tekintettel nem áll módjukban elfogadni az ajánlatot. A 2006-ban aláírt 25évre
szóló szerződésük érvényes, annak pontjai az irányadók. A start munkaprogram kereteiben
3fő közfoglalkoztatott dolgozik településükön. Munkaszerződésük december 31-ig szól. A
nyári közmunkaprogramban újabb 2főt volt lehetőségük felvenni a közterületek
karbantartására, kaszálásra. Az ehhez szükséges kisgépek karbantartására szükséges volt
valamennyi összeget ráfordítani, damilt, kenőanyagot vásároltak. Ezen felül a kistraktor is fel
lett újítva, így hatékonyabb lehet vele a munkavégzés.
Kiss Ervin képviselő kért szót és tájékoztatta a képviselőket, hogy a Templom utcában
mindkét oldalon, valamint a szőlőbe vezető utat a víztározóig társadalmi munkában
önköltségen lekaszálta.
Fazekas Tibor polgármester megköszönte a képviselő segítőkész munkáját az
önkormányzat nevében.
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
24/2012. (VII.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

2./ Kilépés a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesületből
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a költségvetést tanulmányozva a pénzügyi
irodavezetővel és több egyesületi taggal azt a megállapítást tették, hogy a Mecsek Völgység
Hegyhát Egyesületnek fizetett éves 24.000,- forintos tagdíj értelmetlen kiadás. Az Egyesület a
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Leader pályázatok pénzkezelésére létrejött társaság, melynek korábban Sásdon is volt
székhelye. A pályázati keretek kimerültek, így a továbbiakban az egyesülésben való tagi
viszony további fenntartása feleslegessé vált. Ennek értelmében javasolta az Egyesületből
való kilépést.
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
25/2012. (VII. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
kilép a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesületből, továbbá
felhatalmazzák a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

3./ Vázsnok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az együttműködési megállapodás alapvetően
szükséges dokumentum. Két fő területe a költségvetés, gazdasági feladatok megosztása és a
helyiséghasználatra vonatkozó működési feltételek biztosítása. A pénzügyi gazdálkodási
feladatokat a sásdi Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, megtervezik a költségvetést,
felelősek az elfogadtatásáért, nyomon követéséért, végrehajtásáért. A költségvetés
tervezésekor szerepe van az elnöknek a számlavezetés, vagyongazdálkodás kialakításában. A
polgármester által beterjesztett javaslatot a pénzügyi irodavezető ismerteti és véleményezteti
az elnökkel. Az Állami Háztartásról szóló törvény és ennek végrehajtási rendelete
megköveteli a költségvetés részletes leírását, bevételek és kiadások pontos tervezését és ennek
az együttműködési megállapodásban való rögzítését. A Nemzetiségek jogairól szóló törvény,részben hatályos új törvény részletesen tartalmazza a települési önkormányzatok kötelességeit
a nemzetiségi önkormányzat felé. Kötelezettség hárul továbbá a sásdi Polgármesteri Hivatal
dolgozóira, ahol a korábbi gyakorlatot alapul véve járnak el. A községi önkormányzat feladata
például irodahelyiség, testületi ülés megtartására, rendezvények lebonyolítására alkalmas
helyiségek használatra bocsátása; a sásdi Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosítják az
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adminisztratív feladatok ellátását, levelek postázását, jegyzőkönyvvezetést. A megállapodást
az említett két törvény előírásainak megfelelően, a helyben szokásos gyakorlatra építve kell
kialakítani. Az együttműködési megállapodás megkötését követő harminc naptári napon belül
a testületnek a vállalt kötelezettségeket az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatába bele kell foglalja a jogszabályban előírtak alapján.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy az elmondottakra tekintettel fogadják el az
együttműködési megállapodás feltételeit és egyben hatalmazzák fel az polgármestert a
megállapodás aláírására.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
26/2012. (VII. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Vázsnok Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, a módosításokat elfogadta, és
egyben felhatalmazta a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a
napirendi pontot.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az előterjesztésben az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésről olvashattak a
képviselők. A gyermekvédelmi törvény írja elő, hogy ezt minden évben meg kell tárgyalni.
Az ellátásokra vonatkozó jogszabály a következő évtől változtatásokat ír elő, mely lényeges
pontja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás
elbírálásának hatásköre átkerül a felállításra kerülő járási hivatalokhoz. A rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásról továbbra is a képviselő-testület dönt. A nyári
gyermekétkeztetés a tanítási napokon kívül eső, a nyári szünet nagy részére szervezett
rendszerellátás. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a település felmelegíthető készételt osztott
szét. Az új előírások szerint ez már nem lehetséges, kizárólag meleg étel juttatására van mód.
4

Mindemellett új feltételként jelent meg az is, hogy a meleg ételt elkészítő konyhának az
alapanyagok legkevesebb 30%-át helyi termelőtől köteles beszerezni. Az ilyen helyi termelők
hiányában ennek a feltételnek eleget tenni nem lehet. Az elmondottakra figyelemmel ebben az
évben a nyári gyermekétkeztetésre irányuló állami támogatásra pályázatot benyújtani sajnos
nem tudtak.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az elhangzott adatok tények, változtatni nem
tudnak rajta, ezért javasolta, hogy gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadják el.
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
27/2012. (VII. 03.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

5./ Egyebek
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a részben az önkormányzat tulajdonában álló
023/2 hrsz.-ú legelő fával benőtt részét erdésszel felmérettetik, az erdészeti szakigazgatási
szerv felé kitermelést jelentenek be, majd visszaállítanák az eredeti állapotot. A kitermelést
vállalkozó végezné el. A faluban egy helyen megrongálódott az úttest, amit azóta
helyreállítottak. A korábban már tárgyalt markológép beszerzésére az önkormányzat rossz
gazdasági helyzete miatt nem kerülhetett sor. Szabó Zoltán vállalkozó kérelmére odaítélt
földterület értékesítése meghiúsult, mivel az egyik érintett szomszédos terület tulajdonosa
nem adta hozzájárulását a telephely létrejöttéhez.
Icha Róbertné képviselő érdeklődött, hogy máshol tudnának-e területet biztosítani
kérelmezőnek.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy más helyen megfelelő területet biztosítani nem
áll módjukban.
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Árki Tiborné alpolgármester kérte a képviselő-testület támogatását abban, hogy mint
szociális gondozó felvehesse a gondozottak listájára édesanyját, aki nem a település lakója. Ez
az önkormányzat számára plusz költséget nem jelentene.
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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