JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8. napján
tartott közmeghallgatásáról.
Testületi ülés helye:

Vázsnok, Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Fazekas
Tibor
polgármester,
Árki
Tiborné
alpolgármester, Kiss Ervin, Lukács Mónika képviselők,
Tóth Mária falugondnok, Papp Melinda mb. aljegyző,
Medgyesi Réka jegyzőkönyvvezető
6 fő helyi lakos

Igazoltan távol:

Icha Róbertné képviselő

Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg, azonban
napirendként a falugondnoki beszámolót tárgyalják elsőként.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat elfogadta az
alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1./ Falugondnoki beszámoló
Előadó: Tóth Mária falugondnok
2./ Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2011. évi munkájáról
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
3./ Vázsnok Község Önkormányzata 2012-es évre vonatkozó tervei
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
4./ Egyebek, lakossági hozzászólások

Napirend tárgyalása:
1.)

Falugondnoki beszámoló

Fazekas Tibor polgármester felkérte Tóth Mária falugondnokot, hogy számoljon be ez
évben eddig végzett munkájáról.
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Tóth Mária falugondnok elmondta, hogy szeptemberben szórólapon értesítette a falu
lakosságát a falubusz menetrendjét illetően. A 9személyes Opel Vivaro gépjármű szervízelése
3 évenként szükséges, ez idén decemberben, - illetve ha áthúzódik- jövő év januárjában válik
esedékessé. A téli időszakra tekintettel téli gumiabroncs felrakása történt meg, a lakosság
részéről sem közlekedésbeli, sem szervizzel kapcsolatos probléma nem merült fel. Pontos
útinaplót vezet, mellyel könnyen nyomon követhető a munkája. A gépkocsi tisztántartása is az
ő feladata, ezzel kapcsolatosan panasz nem érkezett hozzá. Az elszámolás megtett
kilométerek után történik. 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. 9 éve
végzi ezt a munkát, igyekszik mindenféle igényt kielégíteni, amennyiben az lehetséges.
Kapcsolatot tart a Sásdi Polgármesteri Hivatallal, kihordja a vázsnoki leveleket, lebonyolítja a
segélyek-, fizetések kiosztását, részt vesz a falu zökkenőmentes működéséhez szükséges
ügyek intézésében.
Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falugondnoki beszámolót, majd megkérdezte
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Kiss Ervin képviselő észrevételként elmondta, hogy a falugondnok a szabadságait próbálja
meg hozzáigazítani az iskolai szünetekhez, amikor nem okoz túl nagy problémát az esetleges
kiesés, illetve hozzátette, hogy az év végére sem szerencsés, ha túl sok szabadság bennmarad.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a szabadságolás rendje részletesen le van írva.
Reméli, hogy a jövőben is ilyen jól együtt tudnak működni és a falugondnoki szolgálat
gördülékenyen tud folytatódni a következő évben is. Feltétlenül szükségesnek tartja arról
beszélni, hogy a takarékosság jegyében mindenképpen megfontolandó mennyi helyettesítést
vállalnak át Varga községtől, mivel a pluszban megtett kilométert saját költségként kötelesek
viselni.
Tóth Mária falugondnok hozzátette, hogy többletköltség eddig is létezett, a benzináremelkedéssel pedig különösen megnőtt. Fölösleges járatok véleménye szerint nincsenek,
csakis célirányosan indul el. Nem tartja valószínűnek, hogy lehet még a kilométerekből
faragni.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy csakis úgy tudják átlátni és észszerűen
csökkenteni a többletkiadásokat, ha együttesen megbeszélik a járat menetrendjét. Az iskolásés munkásjáratra csak azok szállhatnak fel, akik ténylegesen azzal az indokkal szállnak fel a
buszra, a maradék helyeket pedig a többi vázsnoki foglalhatja el, amennyiben marad szabad
hely.
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Ezzel Milisics Györgyné helyi lakos is egyetértett.
Dr. Fornády Éva helyi lakos hozzátette, hogy a falubusz sofőrjének sok mindent ki kell
állnia, de fokozottan támogatni kell és ha szükséges segítséget kell neki nyújtani a problémás
esetekkel kapcsolatban.
Kiss Ervin képviselő csatlakozott az előtte szólókhoz és elmondta, hogy minden járatnak
megvan a maga célja, ennek betartására és betartatására kell odafigyelni.
Milisics Györgyné helyi lakos elmondta, hogy ki kell küszöbölni azt, hogy az ittas állapotban
lévőket ne engedjék felszállni a falubuszra.
Fazekas Tibor polgármester előadta, hogy ez a falugondnok munkaköri leírásában is
szerepel, sőt, az ittas állapotú utasok szállítását köteles megtagadni, abban az esetben, ha
felszólításra sem távozik az illető, a rendőrség bevonása szükséges.
Szárazi Rezsőné helyi lakos hozzátette, hogy rendkívül nehéz ezeket az embereket kezelni.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a falu lakosságának össze kell fognia és ki kell
állniuk a gépkocsivezető mellett. Megkérdezte van-e valakinek egyéb hozzászólása,
észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, javasolta a falugondnoki beszámoló
elfogadását. Kérte a képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
89/2011. (XII. 08.) 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

2.)

Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzata 2011. évi munkájáról

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a 2010-es évről áthúzódó beruházások
kivitelezésére sor került. Vis Maior pályázatot adtak be a Bognár köz és a szőlőhegyi út
partomlásának helyreállítására, melyről már visszaigazolás is érkezett, befogadták a
pályázatot. Az igényelt 9 mFt,-ból 936 eFt.-ot sikerült elnyerni. A vázsnoki szőlőhegy
villamosítására is nyújtottak be pályázatot. Az összköltségvetésű 37 mFt,-ból 1.560 eFt,önrészt kellett biztosítani, melyet részben az önkormányzat, részben pedig a telektulajdonosok
álltak. A munkálatok során a szőlőhegyi út sajnálatos módon megrongálódott, azonban a
helyreállításról egyezség született az E.on Energiaszolgáltató Kft. és az önkormányzat között.
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A tervezett Római utca 23. szám előtti híd és kocsibehajtó kialakítása, valamint a Római utca
17. szám előtt kocsibehajtó építése ebben az évben elmaradt csakúgy, mint a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése. Utóbbi megvalósítása folyamatban van, előreláthatóan jövő év
tavaszán elkészülhet. A futballpályán szintén nem került kialakításra fedett színpad, azonban a
következő évi Leader III. pályázat keretében a kultúrház szigetelése, nyílászáróinak cseréje,
vizesblokk kialakítása válik lehetségessé. A pályázat előkészítése megtörtént, beadása 2012.
év februárjában, márciusában válik esedékessé. Az idei évben beadott Leader pályázaton első
körben 900 eFt,-, második körben pedig 1 mFt,-ot nyertek el. Folyamatban lévő tartozásuk a
közüzemi számlák miatt áll fent. A közvilágítás üzemeltetése meghaladja a 90 eFt,-ot. Ez a
településen 38 db világító testet érint. Ivóvíz-szolgáltatás kapcsán is problémák álltak elő,
mivel a közel 38 lakott házból nagyjából 10 olyan van, amiben egyedül élnek, itt elenyésző a
vízfogyasztás. Esetlegesen felmerült a kérdés, hogy a szolgáltató túlszámláz. Felkérte a falu
lakosságát arra, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a szolgáltatótól kapott számlákra, azokat
egyeztessék a vízórájukkal. Amennyiben nem tudják értelmezni a számlát, illetőleg a vízóra
leolvasása gondot okoz, kérjenek ehhez segítséget. A továbbiakban szót ejtett a téli
közmunkaprogramról, mely során 4 ember foglalkoztatására nyílik lehetőség, ebből 3
foglalkoztatottal február 7-ig köthetne munkaszerződést.
Szárazi Rezsőné helyi lakos érdeklődött, hogy a csatornázásra sort kerít-e az önkormányzat.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a rossz gazdasági helyzet miatt ezt a beruházást
egyenlőre nem tudják kivitelezni. A befizetett pénz nem veszik el, összegét továbbra is lehet
növelni, az állami támogatást mindenki a szerződésben foglaltak szerint meg fogja kapni, ezt
követően pedig az összeg szabadon felhasználható.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Vázsnok Község Önkormányzata 2011.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
90/2011. (XII. 08.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vázsnok Község
Önkormányzata 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

4

3.)

Vázsnok Község Önkormányzat 2012-es évre vonatkozó tervei

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az elmaradt beruházásokat szeretnék véghez
vinni. Terveik közt szerepel a ravatalozó mögé koszorúfal állítása, a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése, a Széchenyi és a Mátyás Király útján járdák aszfaltozása, a Kánya
vári forrás kitisztíttatása, átereszek rendbetétele, a Római utca 23. sz előtt zúzott köves
burkolat leterítése, szabadtéri kemencék létrehozása, - hogy a vázsnoki rendezvényeket
színvonalasabbá tegyék. Ehhez kérte a lakosság segítségét, mivel a kemencék kibéleléséhez
üveg szükséges, azok gyűjtését jó szívvel venné. A tűzoltó szertár felújítása csak pályázati
forrásból lehetséges, ezért a pályázati lehetőségeket a jövőben is figyelemmel kíséri.
Szárazi Rezsőné helyi lakos megkérdezte, hogy a Római utcában lévő kátyúkat, gödröket
hogyan lehetne rendbe tenni, valamint a korforgalomnál a buszmegálló előtti útszakasz is igen
veszélyessé vált már.
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az említett útszakaszok javítása hivatalosan a
KPM határkörébe tartoznak, ezért ebben az ügyben segíteni sajnos nem tud.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Vázsnok Község Önkormányzata 2012-es
évre vonatkozó terveit elfogadja, az kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
91/2011. (XII. 08.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vázsnok Község
Önkormányzat 2012-es évre vonatkozó terveit elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

4.)

Egyebek, lakossági hozzászólások

Fazekas Tibor polgármester felkérte Papp Melinda mb. aljegyzőt, hogy számoljon be az
önkormányzati törvényt, a szociális törvényt, illetve a közfoglalkoztatást érintő változásokról.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy közfoglalkoztatásban marad a rövid (14hónapos), illetve a hosszú távú (maximum 12 hónapos) foglalkoztatási változat, melynek
keretét a munkaügyi központ határozza majd meg, valószínűleg lakosságszám-arányosan a
településekre. A Startmunkaprogram megjelenésével újabb lehetőségek adódtak, de abban
csak speciális feladatokra lehetett pályázni, így földművelésre, állattartásra, belterületi
csapadékvíz-elvezetésre, mezőgazdasági földutak rendbetételére, kazánprogramra- mely a
tüzelőt hivatott előteremteni a közfoglalkoztatás által. Létezik még a téli közmunkaprogram,
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mely során aszalási és savanyítási feladatokat kellene ellátni, illetőleg az illegális
szemétlerakó helyek felszámolása jöhet még szóba. Az eddig bérpótló juttatást mostantól a
foglalkozást helyettesítő támogatás váltja fel, összege várhatóan 22.800,- forint lesz, ez a
mindenkori nyugdíjminimum 80%-ának felel meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
jogosultság felülvizsgálata a megállapítást követő egy év eltelte után következik, nem pedig a
naptári év első napjával.
Az önkormányzati törvény módosítása hamarosan elfogadásra kerül, valamint 2013. január 1jétől lép érvénybe az új közigazgatási rendszer. Tehát a következő évet nem fogja közvetlenül
érinteni, de az év második felétől kezdve valószínűleg megkezdődnek az előkészítési
folyamatok. Az önkormányzat feladatköréből számtalan dolog kikerül, lényegében a település
fejlesztése, üzemeltetése maradna meg az előterjesztések szerint. Mindezek mellett a szociális
alapellátások, óvoda üzemeltetése és az ivóvízellátás. Az iskolák üzemeltetését az állam veszi
át, de ezzel együtt az adóbevételek nagy részét is. Ezek után az elvont feladatok után az
önkormányzatok állami támogatást nem kapnak. Az állam célja a települések jogainak
differenciálása településnagyság szerint. A testületek felett erős állami kontroll állna.
Tulajdonképp a hatósági ügyintézés és az önkormányzati ügyintézés szétválasztásával a
lakosság például hagyatéki, építésügyi, szabálysértési ügyeivel és okmánykészítés miatt a
járáshoz kellene fordulni, ami az eddigiek alapján Komlón lenne.
A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos változások kapcsán beszámolt arról, hogy a
gázár-támogatás, mint olyan megszűnt, beépült a lakásfenntartási támogatásba. Újonnan csak
az kaphat lakásfenntartási támogatást, aki előtte nem részesült abban. Az egybeolvadásnak
köszönhetően a jövedelmi feltételek határa magasabb lett, viszont korlátként belépett a
vagyoni kitétel. Láthatóan csökkent a támogatás összege. Másrészt a támogatás természetbeni
juttatásként kerül kifizetésre. Ez annyit jelent, hogy nem készpénzt kaptak a kérelmezők,
hanem ún. támogatással csökkentett közüzemi számla kiegyenlítésével jutnak hozzá a
támogatáshoz.
Fazekas Tibor polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd, elmondta, hogy a település
további támogatására alapítványt kívánnak létrehozni, melynek során alakulóban látszik egy
falubeli törzsállomány, ami majd az alapítvány oszlopát alkothatja. Létrehozást követően az
alapítványhoz bárki csatlakozhat. Kérte a lakosságot, hogy gondolkodjanak el, adjanak ötletet
az alapítvány működésével kapcsolatban.
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Ezután megkérte a lakosságot, hogy akinek bármilyen egyéb közérdekű kérdése, észrevétele,
javaslata van, az most felteheti, elmondhatja őket.
Mivel a lakosság részéről egyéb közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel
Fazekas Tibor polgármester megköszönte a falu lakosságának a megjelenést és a
közmeghallgatást bezárta. Majd a testület nyilvános ülésen folytatta munkáját.
Ezután javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
-

Közvilágítás időtartamának módosítása

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előterjesztett napirendi pontot elfogadta
az alábbiak szerint:
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Napirendi javaslat:
5./ Közvilágítás időtartamának módosítása
Előadó: Fazekas Tibor polgármester
Napirend tárgyalása:
5.)

Közvilágítás időtartamának módosítása

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatáson említett takarékossági
szempontokat figyelembe véve kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a közvilágítás
üzemeltetése időtartamának módosításáról. Javasolta, hogy a szabvány szerinti ajánlott
üzemeltetési időt változtassák meg akként, hogy a reggeli órákban fél órával korábban
kapcsolják le a közvilágítást, az esti órákban pedig fél órával később kapcsolják azt be.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.
Mivel észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
92/2011. (XII. 08.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy takarékossági okokból a téli időszakban a
közforgalmú
területek
mesterséges
megvilágításáról szóló MSZ 20194-1:2000 számú
magyar szabvány M1. táblázatában foglaltaktól
eltérően
a közvilágítás kikapcsolási
és
bekapcsolási idejét 30 perccel csökkenti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

További napirendi pont nem volt Fazekas Tibor polgármester a testületi ülést bezárta.
Kmf.
Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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