Jegyzőkönyv
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján
tartott közmeghallgatásáról.
Testületi ülés helye:

Vázsnok, Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Fazekas
Tibor
polgármester,
Árki
Tiborné
alpolgármester, Icha Róbertné képviselő, Tóth Mária
falugondnok, Papp Melinda mb. aljegyző, Medgyesi
Réka jegyzőkönyvvezető
3 fő helyi lakos

Igazoltan távol:

Kiss Ervin, Lukács Mónika képviselők

Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat elfogadta az
alábbiak szerint:
N a p i r e n d i j a v a s l a t:
1./ Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2010. évi munkájáról
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
2./ Vázsnok Község Önkormányzata 2010-14-es évre vonatkozó tervei
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
3./ Falugondnoki beszámoló
Előadó: Tóth Mária falugondnok
4./ Egyebek, lakossági hozzászólások

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1.)

Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2010. évi munkájáról

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy sikeresen és eredményesen zárták a 2010-es
évet. 50eFt,- értékben nyertes lett a „Virágos Baranyáért” elnevezésű pályázatuk, a vis maior
I. fázison 450 ezer, a vis maior II. fázison 486 ezer, a „Guruló Forintok” pályázaton 800 ezer
forint összegben jutott a település pénzügyi támogatáshoz. A Szak-Kom Kft. is letelepedett
Vázsnokon, mely alapján a település helyi iparűzési adó útján juthat bevételi forráshoz. Az
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elmaradt beruházások közt említette a 76 hrsz.-on parkoló kialakítását, illetve a katasztrófa- és
környezetvédelmi kft. létrehozását, mely kormányzati akart hiányában nem valósulhatott meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Vázsnok Község Önkormányzata 2010.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
57/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vázsnok Község
Önkormányzata 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
2.)

Vázsnok Község Önkormányzat 2010-14-es évre vonatkozó tervei

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a vis maior pályázat megvalósítására idén kerül
sor, az utak kiszélesítésével beláthatóbbak lettek a kereszteződések. A vázsnoki szőlőhegyen
villamosításra 30mFt,-os beruházást terveztek, melyből az E-ON Energiaszolgáltató Kft., az
önkormányzat, illetve a szőlősgazdák egyaránt hozzájárulnak. A közvilágítás
korszerűsítésével 38 lámpatestre kerülnének ledes égők, mellyel 20%-os energiamegtakarítást érnének el. A 2011. évi tervek között említi továbbá a Római utcában hidak és
autóbejárók építését, a temetőben a ravatalozó mögött kőfal kialakítását, térfigyelő kamerák
kihelyezését, fedett színpad és rendezvénytér kialakítását a futballpályán, valamint TEKI,
LEKI és CÉDE pályázatok benyújtását, melyet a jövőben garázsbővítésre, a tűzoltószertár
felújítására, illetve a kultúrházban nyílászáró cserére használnának fel.
A 2012-es évben sor kerülne utak, hidak aszfaltozására a Széchenyi utcában és a Mátyás
király útján, összekötő út építésére a Templom utcában, a kányavári forrás tisztítására, a
Római utca páratlan oldalán lévő vizesárok tisztítására, bejárók építésére, szabadtéri
kemencék kiépítésére.
2013-ban folytatnák a járdafelújításokat a Római utcában, zúzottkövezést a Budakhegyi
közben és aszfaltozást a 40. hrsz-ú ingatlanon, mely ügyben felkereste már a Soltút Kft-t
árajánlattétel céljából.
2014-ben az áthúzódó beruházások teljesítése, falubusz cseréje szerepel a tervek között.
Megkérdezte van-e valakinek észrevétele, hozzászólása, javaslata.
Szárazi Rezsőné helyi lakos támogatta a polgármester által ismertetett terveket.
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Fazekas Tibor polgármester ezután kérte, hogy aki Vázsnok Község Önkormányzat 201014-es évre vonatkozó terveit elfogadja, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
58/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vázsnok Község
Önkormányzat 2010-14-es évre vonatkozó terveket elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
3.)

Falugondnoki beszámoló

Fazekas Tibor polgármester felkérte Tóth Mária falugondnokot, hogy számoljon be ez
évben eddig végzett munkájáról.
Tóth Mária falugondnok elmondta, hogy ide s tova 8 éve dolgozik falugondnokként, így
megfelelő tapasztalattal rendelkezik, ám a falugondnoki szolgálat ellátása igen nagy
felelősséggel jár. A falubuszt ő viszi szervizbe és hetente kitakarítja, szükség esetén ennél
akár gyakrabban is. A falubuszba minden vázsnoki lakos beszállhat kivétel nélkül, de vannak
olyan esetek, mikor ezt az utas nem megfelelő viselkedése, illetve az ápoltságának hiánya
miatt kényszerű megtagadni.
Szeptembertől júliusig minden nap 610 –kor kezdi meg a munkát és délután ¾ 5-kor végez. Ez
az iskolai időszak, mikor is a vázsnoki diákokat szállítja a sásdi buszmegállókba a
menetrendhez igazodva,- szállítja az óvodásokat is, majd délután mindegyiküket hazahozza.
Minden kedden indul az orvosi-járattal, amikor is közlekedésképtelen időseket és beteg
lakosokat szállít Sásdra a körzetileg kijelölt háziorvosi rendelőbe, felíratja az állandó
recepteket, kiváltja ezeket a patikában és szétosztja a faluban. Péntekenként a piacra vágyókat
viszi a városba, kéthetente pedig nagyobb bevásárlásra is van lehetőség, igény esetén
Dombóvárra, illetve Komlóra. Ezenfelül minden héten szombaton úgynevezett bevásárló
járatot szervez, mivel a községben nem működik élelmiszerüzlet. Segít az idősebbeknek a
csomagok cipelésében, szükség esetén többször is fordul.
Kapcsolatot tart a Sásdi Polgármesteri Hivatallal, kihordja a vázsnoki leveleket, lebonyolítja a
segélyek-, fizetések kiosztását, részt vesz a falu zökkenőmentes működéséhez szükséges
ügyek intézésében.
Részletes és pontos munkanaplót vezet, mellyel jól nyomon követhető munkája. A szükséges
továbbképzéseken, tanfolyamokon mindig részt vesz. Szereti a munkáját, jól bánik az
emberekkel, mindig meghallgatja őket és segítséget nyújt a rászorulóknak. Úgy gondolja,
hogy a Vázsnokon működő falugondnoki szolgálat mindezekből következően példaértékű.
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Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte, hogy a falugondnoki beszámolót
fogadják el. Kérte a képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
59/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tóth Mária falugondnok
beszámolóját a falugondnoki szolgáltatás működtetéséről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
4.)

Egyebek, lakossági hozzászólások

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az elektromoshálózat-bővítéséről, illetve a
katasztrófa- és környezetvédelmi kft.-ről már a korábbiakban esett szó, ezért egyetlen téma
vár megbeszélésre és ez nem más, mint az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban felmerült
problémák. A Pécsi Vízmű Zrt. szolgáltatja továbbra is Vázsnoknak a vizet. Egy független
szekszárdi labor vízmintavételi eredményei szerint a vázsnoki víz emberi fogyasztásra
alkalmas. Szolgáltató-váltás esetén megfelelő időben és módon a képviselő-testület
gondoskodik majd a lakosság tájékoztatásáról, de jelen pillanatban még nem érett meg a
lehetőség a szerződés felbontására. Az önkormányzat szükséges és törvényes keretek közt
kíván ezzel kapcsolatosan eljárni.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Árki Tiborné alpolgármester kért szót és hangot adott annak az észrevételének, hogy a
falugondnoki szolgálat Vázsnokon valóban megbecsülendő, mivel tapasztalatai alapján más
falvakban közel sem működik ennyire gördülékenyen a szolgálat teljesítése.
Fazekas Tibor polgármester megkérte a falu lakosságát, amennyiben a falugondnoki
szolgálat helyettesítését kívülálló személlyel oldják meg, fokozottan figyeljenek erre a tényre,
miszerint a falugondnoki szolgálat igen eltérő lehet attól, amit megszokottnak vélnek.
Ezután megkérte a lakosságot, hogy akinek bármilyen közérdekű kérdése, észrevétele,
javaslata van, az most felteheti, elmondhatja őket.
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Mivel a lakosság részéről közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Fazekas
Tibor polgármester a közmeghallgatást bezárta, ezután a testület rendkívüli nyilvános
testületi ülésen folytatta munkáját.
Kmf.

Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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Jegyzőkönyv
Folytatólagosan felvéve Vázsnok Község Képviselő-testületének 2011. június 29. napján
tartott rendkívüli testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Vázsnok, Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Fazekas
Tibor
polgármester,
Árki
Tiborné
alpolgármester, Icha Róbertné képviselő, Papp Melinda
mb. aljegyző, Medgyesi Réka jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Kiss Ervin, Lukács Mónika képviselők

Fazekas Tibor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, ezután javasolta az
alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
-

Baranya Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevétel

-

Önkormányzati ingatlanok, ingóságok kapcsán felmerült kérdések

-

Szociális ügyek

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előterjesztett napirendi pontokat
elfogadta az alábbiak szerint:
N a p i r e n d i j a v a s l a t:
5./ Baranya Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevétel
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
6./ Önkormányzati ingatlanok, ingóságok kapcsán felmerült kérdések
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
7./ Szociális ügyek
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
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N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
5.)

Baranya Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevétel

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal kifogásolta
az előző évben tartott közmeghallgatások dokumentálását, illetve annak tényét, hogy a
képviselő-testület nem volt határozatképes a közmeghallgatás megtartásakor. Kérte a
képviselő-testülettől a törvényességi észrevételben foglaltak tudomásulvételét, s az
elkövetkezendőkben a jogszabályokban előírt és Vázsnok Község Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott módon történő közmeghallgatás megtartását.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte, hogy a törvényességi észrevételt
fogadják el. Kérte a képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
60/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételét a közmeghallgatásokról megismerte, tudomásul vette
és a jövőben kellő figyelmet fordít a jogszabályokban előírt és a település
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő
közmeghallgatások megtartására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
6.)

Önkormányzati ingatlanok, ingóságok kapcsán felmerült kérdések

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a fonyódligeti üdülőnél 600eFt bevétel
keletkezett, melynek felhasználását nem ezen a helyen kívánják felhasználni, hanem az
önkormányzatok magyarhertelendi nyaralójának felújítására. Megfelelő díjazás ellenében
bárki elmehetne a magyarhertelendi üdülőhelyre, jól megközelíthető. Hatósági határozatban
foglaltak alapján építéssel kapcsolatos szabálytalanságok keletkeztek, ezért a törvényes
állapotot kell helyreállítani. Ehhez szükséges alapanyag-, és munkadíj hozzávetőlegesen
400eFt,- értékben kerülne finanszírozásra, valamint a fennmaradó 200eFt,-ot a belső padozat
és egyéb berendezési tárgyak vásárlására, felújítására, pótlására használnák fel.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte, hogy a fonyódligeti üdülőnél keletkezett
600eFt,- bevétel felhasználását az elhangzottak alapján fogadják el. Kérte a képviselőtestületet, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
61/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a fonyódligeti üdülőnél
keletkezett 600eFt,- értékű bevételt a magyarhertelendi üdülő felújítására és
korszerűsítésére használja fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Sásdi
fiókjától 2011. június 10. napján átvett az önkormányzat részére 5db számítógépet, valamint
5db monitort bruttó 52.500,- Ft értékben.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte, hogy az átvett 5db számítógép és 5db
monitor megvásárlását fogadják el. Kérte a képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
62/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az OTP Bank Nyrt. Déldunántúli Régió Sásdi fiókjától átvett 5db számítógépet és 5db monitort
megvásárolta bruttó 52.500,- Ft. értékben:
Leltári szám:

Gyári szám:

Megnevezés

IL5202COMP009091
IL5202COMP008994
A50113SX001695
A50113SX001516
A50213SX000390
A50133MO002085
IL5202MONI008491
A50233MO001653

D0KQD0J
81GQD0J
4RFB80J
5CFB80J
GGD7B0J
HK476041A4AFWW
07K16546633249107X
654663321410GE

Dell Optiplex
Dell Optiplex
Dell Optiplex
Dell Optiplex
Dell Optiplex
Monitor
Monitor
Monitor

IL5202MONI008467
IL5202MONI001897

07K16546633249111F
07K1654663321R10W3

Monitor
Monitor

Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
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Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában levő
számítógépeket és monitorokat továbbértékesítené Sásd Város Önkormányzatának, Tóth
Máriának, Balog Jánosnak és ifj. Orsós Jánosnak.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, javasolta, hogy az OTP Bank Nyrt. Déldunántúli Régió Sásdi fiókjától megvásárolt számítógépeket -egyenként bruttó 7500,- Ft és
monitorokat -egyenként bruttó 3750,- Ft értékben értékesítsék. Kérte a képviselő-testületet,
hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
63/2011. (VI. 29.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az OTP Bank Nyrt. Déldunántúli Régió Sásdi fiókjától vásárolt 5db számítógépet és 5db monitort
továbbértékesíti az alábbiak szerint:
Leltári szám:

Gyári szám:

Megnevezés

Árérték1

Vásárló

Vásárló címe

IL5202COMP009091

D0KQD0J

Dell Optiplex

7500,-

Sásd
Város
Önkormányzat

Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

IL5202COMP008994

81GQD0J

Dell Optiplex

7500,-

Sásd
Város
Önkormányzat

Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

A50113SX001695

4RFB80J

Dell Optiplex

7500,-

Tóth Mária

Vázsnok, Széchenyi u. 20.

A50113SX001516

5CFB80J

Dell Optiplex

7500,-

Balog János

Vázsnok, Római u. 19.

A50213SX000390

GGD7B0J

Dell Optiplex

7500,-

ifj. Orsós János

Vázsnok, Széchenyi u. 6/a.

A50133MO002085

HK476041A4AFWW

Monitor

3750,-

Sásd
Város
Önkormányzat

Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

IL5202MONI008491

07K16546633249107X

Monitor

3750,-

Sásd
Város
Önkormányzat

Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

A50233MO001653

654663321410GE

Monitor

3750,-

Tóth Mária

Vázsnok, Széchenyi u. 20.

IL5202MONI008467

07K16546633249111F

Monitor

3750,-

Balog János

Vázsnok, Római u. 19.

IL5202MONI001897

07K1654663321R10W3

Monitor

3750,-

ifj. Orsós János

Vázsnok, Széchenyi u. 6/a.

1

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
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Fazekas Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pécsi Vízmű Zrt.
megállapított egy irreálisan magas termelői vízárat, mely a Sásdnak való vízátadás miatt
lényeges kérdés. A DRV Zrt. ehhez képest igen alacsony összegre tett ajánlatot. Véleménye
szerint e kettő összeg között kellene meghatározni egy árat, melyhez független szakértőt kíván
felfogadni az Investment Kft részéről. Mivel az önkormányzat nem kívánja a független
szakértő szakértői díját kifizetni, ezért azt javasolta, hogy ebben a kérdésben csak akkor
döntsenek, ha Sásd Város Önkormányzata a szakértői díjat finanszírozza.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Mivel más hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Fazekas Tibor polgármester a
rendkívüli nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.
Kmft.

Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

10

