JEGYZŐKÖNYV

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4. 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 költségvetési rendelet módosítását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

és szóban előterjesztett

Napirendi javaslat:
1. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
2./ Költségvetési rendelet módosítása
3./ ÖNHIKI pályázat benyújtása második fordulóra
4. / Egyéb pályázatokkal kapcsolatos ügyek
5. / Vázsnok Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzata
6. / Sásdi Általános iskola működtetése
7. / Közös Önkormányzati hivatal létrehozása
8. / Szociális ügyek
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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 elmúlt időszakban sajnálatos esemény
történt településükön, elhunyt községük egyik lakosa. Örömteli történésekről is beszámolhat,
hiszen két gyermekkel bővült a vázsnoki lakosságszám. Az ÖNHIKI pályázat első fordulóján
elnyert összeg átadásra került az ÁMK fenntartásához kapcsolódó hátralék csökkentésére,
mely tartozás így 425.000,- forintra módosult. Az ÖNHIKI pályázat második fordulójának
esetleges pozitív elbírálása esetén egy összegben is rendezhetnék elmaradásukat. A
Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatukra 2.260eFt,- támogatást kaptak a tűzoltószertár
felújítására. A munkálatok megkezdődtek, a tervezett beavatkozások között szerepelnek a
nyílászárók cseréje, kavicságyazat kialakítása, az épület körül betonjárda készítése, valamint a
tetőzet felújítása. A kultúrház felújítására és a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
benyújtott pályázatukról újabb információkkal nem rendelkezik. A Mecsek Völgység Hegyhát
Egyesület vezetősége azzal a megkereséssel fordult hozzá, mivel az egyesület szervezésében
nyertes pályázatra nem tehettek szert az idei évben, pályázati úton hozzávetőlegesen 5mFt,támogatásban részesülhetnek. Az említett EPM pályázat egyesület bevonásával benyújtva
90%-os bruttó támogatást finanszíroz, egyesület hiányában pedig 80%-os nettó támogatást
biztosít.
Árki Tiborné alpolgármester felvetette, hogy az esetlegesen nyertes pályázati támogatásból
új önkormányzati ingatlant vásárolnának a kultúrház áttelepítése céljából.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy ebből a pályázatból a vásárlást kivitelezni nem
lehet, viszont Start munkaprogram keretében benyújtotta a vételárhoz elegendő támogatási
igényt a Belügyminisztériumhoz. Ezen felül eszközbeszerzésre 3mFt,- ot terveztek. Az
elképzelések szerint a jelenlegi kultúrház helyén termelő kisüzemet létesítenének, rétes
készítő és savanyító helyiségeket alakítanának ki.
Árki Tiborné alpolgármester hozzátette, hogy az említett tervek megvalósításához
számtalan, igen komoly elvárásnak kell megfelelni.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy amennyiben realizálódnak elképzelései
szakemberrel fog konzultálni a kivitelezés tekintetében.
Árki Tiborné alpolgármester támogatta a felvetést, véleménye szerint ösztönözni kell a
vázsnoki fiatalokat különböző hasznosítható szakmák elsajátítására, hogy településükön minél
több szolgáltatás legyen elérhető a lakosság számára.
Fazekas Tibor polgármester annyiban egészítette ki az elhangzottakat, hogy a hivatal
épületét helyzenék át az újonnan vásárolt ingatlanba, a felszabadult épületben pedig lehetőség
lenne az említett szolgáltató egység kialakítására. Az épületek többféle célra, többféle
pályázati lehetőségekből átalakíthatók, döntést csak akkor kell hozniuk, amennyiben ez
aktuálissá válik. A szóban forgó megvásárolható ingatlan kisebb átalakítással garázsnak is
megfelelne a falubusz számára.
Árki Tiborné alpolgármester hozzátette, hogy az ingatlan orvosi rendelő kialakítására is
alkalmas.
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Fazekas Tibor polgármester kérte a képviselőket, hogy fogadják el beszámolóját és
javasolta, hogy a 25/2012. (VII.03.) KTH számú határozat végrehajtását, melyben a Mecsek
Völgység Hegyhát Egyesületből való kiválásról döntöttek- ideiglenesen függesszék fel addig,
míg az egyesület által felajánlott pályázati lehetőség realizálódik. 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
34/2012. (IX.04.) 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 azzal, hogy a Mecsek
Völgység Hegyhát Egyesületből való kiválásról szóló Vázsnok
Község Képviselő-testületének 25/2012. (VII.03.) KTH. számú
határozatának végrehajtását ideiglenesen felfüggeszti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

2./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a pénzügyi irodavezetővel megállapították,
hogy a költségvetést a féléves központi és azok saját hatáskörű oldalainak módosítása miatt
felül kell vizsgálni. Az előirányzatban szereplő egyes bevételi források szerepét is
helyesbítették. Tévesen két tétel is a működési bevételi oldalon kapott helyet, s nem a
fejlesztési bevételek között szerepelt. Kis korrekcióként 103eFt,- os fejlesztési többlet került
bele a javított tervezetbe.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
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 Önkormányzata
7/2012.(IX.06.) Önkormányzati
rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(III.10.) Ökr. számú rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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3./ ÖNHIKI pályázat benyújtása második fordulóra
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a község a pályázat első fordulójában
viszonylag alacsony összeget nyert el, javasolta az újabb fordulón való részvételt. A pénzügyi
irodavezetővel egyeztettek, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
összekészítésén dolgoznak, kimutatott- közel 4mFt,- os hiány szerepel az igénylésben. Az
első fordulón 4,9mFt-ra nyújtották be az igényt, amire 503eFt,- támogatási összeg érkezett.
Remélhetőleg a tavalyi évhez hasonlóan a harmadik, év végén benyújtható fordulón is
kedvező elbírálás alá esik pályázatuk. A település számára kiváló lehetőség a költségvetés
stabilitásának növelésére. Az elmondottakra tekintettel javasolta a pályázat benyújtását.
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
35/2012.(IX.04.) KTH számú
határozata
1.

2.

I./
II./
III./

IV./
V./

Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú
mellékletének 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Vázsnok Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő alatti
és a Sásd székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
A települési önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 1.240 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 3.977 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50§.
(1) a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 10.
Fazekas Tibor polgármester
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4./ Egyéb pályázatokkal kapcsolatos ügyek
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a következő évi Start munkaprogram keretében
a környezetvédelemre irányuló pályázatot kívánják beadni. Eszközökre 3mFt-os az
előirányzat, melyből traktort és pótkocsit vásárolnának. További 10mFt-os igényt nyújtottak
be, melyből a már említett ingatlan vételi szándékát kívánják finanszírozni, valamint annak
tárolóvá való átalakítását. Az előzetes igénybejelentés az elmúlt héten leadásra került. A
program lényege a már elkezdett feladatok befejezése, - hasznosítás, válogatás, értékesítés,
felhasználás- ezen felül pedig fásítás csemetékkel az erdő jelleg megőrzése céljából és a
szomszédos közös osztatlan tulajdonban álló 046 hrsz.-ú homokbánya rekultivációja,
biztonságossá tétele gépi munka segítségével. Építőipari szakember véleményét kérte, hogy
kivitelezhető-e az elképzelés. Javasolta, hogy az elhangzottak alapján nyújtsák be a
pályázatot.
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
36/2012.(IX.04.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2013. évi Start munkaprogram keretében megvalósuló
környezetvédelemre irányuló pályázatot benyújtják.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

5./ Vázsnok Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzata
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 a Szervezeti és működési szabályzatot a Vázsnok
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata miatt módosítani szükséges a Nemzetiségek jogairól szóló törvényváltozás
okán.
Az új Ötv. egyre több fejezete válik majd hatályossá, amihez majd a későbbiekben a
Szervezeti és működési szabályzatot is hozzá kell igazítani. A következő év elejétől új
hivatalok és szervezetek felállítása miatt is szükséges lesz a felülvizsgálat, jelenleg azonban
kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
módosítását emelték a szabályzatba.
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Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy a kiadott írásos előterjesztés szerint Vázsnok
Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatát fogadják el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
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 Önkormányzata
8/2012.(IX.07.) Önkormányzati
rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször
módosított 4/2004. (V.07.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 1/2011.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
6./ Sásdi Általános iskola működtetése
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a
napirendi pontot.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a köznevelési törvényben meghatározottak alapján
az oktatási intézmények teljes körű finanszírozása ketté válik jövő év januárjától. Az
intézmények fenntartása minden esetben, kivétel az óvoda- állami kötelezettség lesz majd;
azonban ez csak a szakmai működést fogja magában foglalni, nevezetesen a pedagógusok
bérének finanszírozását. Minden más feladat a működtetés körébe tartozik, beleértve a
takarítónők bérét, az oktatás tárgyi feltételeit, az épületekben elfogyasztott közüzemi
szolgáltatások finanszírozását, gazdasági szervezet fenntartását, - mely az intézmények
székhelytelepüléseinek önkormányzata feladata lesz majd abban az esetben, ha a
székhelytelepülés lélekszáma eléri, vagy meghaladja a 3.000 főt. Az említett feladatok
finanszírozását a működtetésre kötelezett önkormányzatnak saját költségvetéséből kell
biztosítania. Abban az esetben, ha a székhelyönkormányzat bizonyítani tudja, hogy nem áll
módjában saját bevételeiből finanszírozni az oktatási intézmény működtetését, kérheti az
államtól a működtetési kötelezettség alóli mentességet. Másik lehetősége is van. A sásdi
általános iskolába járó gyermekek mintegy fele a környező településekről jár be tanulni. A
székhelyönkormányzat a környező településekről bejáró diákok után a községektől
működtetési hozzájárulást igényelhet, azonban a 3.000 lélekszám alatti településeknek fizetési
kötelezettségük nincs. Ahhoz, hogy a sásdi önkormányzat tervezni és nyilatkozni tudjon,
ismernie kell a környező települések működtetésre irányuló szándékát; elsősorban hogy
lehetőségük és szándékuk van-e a részbeni finanszírozásra.
Kiss Ervin képviselő meglátása az volt, hogy a működtetés és a fenntartás szétválasztása nem
célravezető. Véleménye szerint az állam által fizetett pedagógusnak nem érdeke a
működtetési feladatok költséghatékony megoldása.
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Koszorus Tímea aljegyző hozzátette, hogy a felvetés nem teljes egészében valósul meg,
hiszen a költségvetés pontos tervezése és ütemezésének betartása az intézmény vezetőjének
kötelezettsége. Az előirányzat pontos követésével az egyes feladatokra szánt összegeken túli
igény nem léphet fel.
Lukács Mónika képviselő érdeklődött a tanulók létszámáról.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a 2012/2013-as tanévre 325 tanulót jegyeznek. Az
elmúlt évek képei alapján évente 30-40fővel csökkent ez a létszám.
Icha Róbertné képviselő hozzátette, hogy a létszámcsökkenés nem csak a lakosság
elöregedésének és a lakosságszám visszaesésének köszönhető. Egyre több szülő dönt úgy a
környező és helyi településeken, hogy nem ebbe az intézménybe íratja be gyermekét.
Fazekas Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten írásban
értesült az igazgató-helyettes lemondásáról, melyet az intézményigazgató jóváhagyott.
Hozzátette, hogy a következő évtől a személyügyi kérdésekben amúgy is az állam fog
dönteni.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a jövőben - akár működtető lesz Sásd Város
Önkormányzata, akár nem- legfeljebb véleményezésre kérik majd fel a fenntartással
kapcsolatos ügyekben, egyetértési joga nem lesz.
Fazekas Tibor polgármester érdeklődött, hogy a zeneiskolai hozzájárulásukból van-e mód
faragni.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy ott a Települések Oktatási Társulása révén
kötelezettek a tanulók utáni finanszírozásra. A társulás ez év végével megszűntetésre kerül,
így a hozzájárulásról érdemben beszélni nem lehet. Később felmerülő problémaként viszont
érdemes visszatérni az intézmények üzemeltetésének kérdésére a jövő évi költségvetés és
lehetőségek ismeretében.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a jelenlegi információk birtokában az oktatási
intézmények működtetésének finanszírozásához az önkormányzat hozzájárulni nem tud, így
javasolta, hogy a székhelyönkormányzat kérvényezze a teljes állami átvételt.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
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Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
37/2012.(IX.04.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mint a
Sásdi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája, továbbá
a Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola- Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény fenntartójaként
az alábbi
nyilatkozatot teszi:
a.) Vázsnok község 3.000 főt meg nem haladó lakosságszámú
település,
b.) Sásd Város Önkormányzata 2013. január 1-jével keletkező
közoktatási intézmény működtetésének finanszírozására
vonatkozó kötelezettségéhez hozzájárulást biztosítani nem
képes.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 30.
Fazekas Tibor polgármester

7./ Közös Önkormányzati hivatal létrehozása
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy felkereste a Baranya Megyei Kormányhivatalt,
ahonnan új információkat nem szolgáltattak. A környező településekről annyit tud elmondani,
hogy Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata kinyilatkoztatta szándékát, miszerint a
Hegyháti járáson belül Sásd Város Önkormányzatával sásdi székhellyel kíván közös hivatalt
létrehozni. Előreláthatólag Gödre Község Önkormányzata is ezt kényszerű tenni, mivel
Szágy, Baranyajenő, Tormás és Mindszentgodisa Községek Önkormányzatai együttesen
kívánják létrehozni közös hivatalukat. A társulási szándék megvalósulása még kérdéses.
Véleménye szerint a fenntartási költségek csökkenthetők azzal, ha minél több önkormányzat
tartozik egy társulásba. Éppen ezért nem szabad elzárkózni a társulni szándékozó települések
elől. Egyetlen kérdés maradt nyitott, mégpedig az, hogy alakíthatnak-e a társult
önkormányzatok a társulásban részt nem vevő településen székhelyet.
Koszorus Tímea aljegyző válasza az volt, hogy ezt az új önkormányzati törvény nem engedi
meg. A Hegyháti járáson belül működni fog a járási hivataltól elkülönülten egy közös
önkormányzati hivatal, mely hivatal a társult önkormányzatok székhelye lesz majd.
Fazekas Tibor polgármester hozzátette, hogy nagyobb településként Sásd a közös
finanszírozású feladatokban hozzájárulásként nagyobb részt kellett vállaljon. Ez volt az alapja
annak, hogy a vázsnoki önkormányzat jól tudott működni. Éves szinten a közös feladatok
finanszírozásához 3-4mFt,- került átadásra. A székhely településhez minél több község
csatlakozik, a költségek annál jobban megoszlanak. Remélhetőleg a formai változásokon túl
nagyobb átalakulásra nem számíthatnak. A hivatal által eddig ellátott feladatokat érinti az,
hogy a személyi állományból néhány ügyintéző a járási hivatalhoz átvételre kerül. Az új
törvény értelmében az úgynevezett ügygazda a településeken keletkező igényléseket,
fontosabb ügyeket, iratokat összegyűjtve továbbítja azokat a hivatal felé.
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Koszorus Tímea aljegyző az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy az ügygazda majd a
felállításra kerülő járási hivatalok munkáját hivatott segíteni, annak alkalmazásáért a járási
hivatal lesz a felelős. Egyes értékelések szerint ügygazdák alkalmazása felesleges és
értelmetlen. Továbbá ügygazdák alkalmazása csupán lehetőség és nem kötelezettség. A
járáshoz tartozó 24 település a székhelytelepülést figyelmen kívül hagyva mégis célszerűsíti
az ügygazdák működését, azonban nagy valószínűséggel ez a feladat néhány alkalmazottal
megoldható. A Hegyháti járás kialakulása a vázsnoki lakosság számára mindenképpen
előnyös, mivel számtalan ügy elintézéséhez, amihez eddig távolabbra kellett utaznia az
ügyfélnek, már helyben megoldható lesz.
Fazekas Tibor polgármester lényeges kérdésnek tartotta, hogy a munkanélküliek
regisztrációját ezután Sásdon is el lehet-e majd végezni.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a törvény lehetőséget ad arra, hogy nem kell
minden járási székhelynek az összes járási feladatot ellátnia. A szakigazgatási szervek
kitelepítése igen nagy feladat lenne. Az alkalmazottak tekintetében szintúgy kérdéses, mivel a
kormányhivatal a Hegyháti járás felállítását 25fővel tervezi.
Fazekas Tibor polgármester hozzáfűzte, hogy amennyiben érdemi változás történik, vagy új
információ kerül birtokába, a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni fogja.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a kérdésben egy előzetes szándéknyilatkozatot
szükséges tenni, melyben a település arról nyilatkozik, hogy 2013. január 1-jétől milyen
formában kívánja ellátni a hivatali teendőket. Ettől az időponttól kezdve két hónap áll majd
rendelkezésükre, hogy kialakítsák az új hivatalokat.
Fazekas Tibor polgármester az elhangzottak alapján javasolta, hogy a Hegyháti járás
területén Sásd Város önkormányzatával, sásdi székhellyel, közös finanszírozással alakítsanak
ki közös hivatalt, ez községük számára így kedvező és ésszerű.
Koszorus Tímea aljegyző hozzáfűzte, hogy a finanszírozás rendje megváltozik, feladatalapú
támogatásokat kap majd a település, előre meghatározott átadandó összeget, amit a hivatal
működtetésére kell majd fordítani.
Fazekas Tibor polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte, hogy van-e
valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:

9

Vázsnok Község Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
38/2012.(IX.04.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
felállításra kerülő Hegyháti járás területén Sásd Város
Önkormányzatával, sásdi székhellyel közös hivatalt kíván
létrehozni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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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