JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 4. napján
tartott rendkívüli testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

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

Távollét nem volt.

Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a
testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg.
N a p i r e n d i j a v a s l a t:
-

Telekhatár-rendezési megállapodás
Vis Maior pályázat benyújtása
Leader pályázat benyújtása
Közvilágítás miatti villamos energia hálózat fejlesztése
Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapítása

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselőtestület a szóban előterjesztett napirendi pontot elfogadta.

Napirend tárgyalása
1./ Telekhatár-rendezési megállapodás
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata a Sásd belterület
208. hrsz-ú ingatlanból 167m2 nagyságú földterületet a közösségi házhoz tartozó parkoló és
vonuló tér kialakításához Erős Anita tulajdonostól 50.000,- Ft értékben megvásárolta, majd a
Sásdi ÁMK Általános Iskolája intézményegységhez csatolták, melyhez a fenntartó
önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Ezt az összeget Sásd Város Önkormányzata
tulajdonos felé kiegyenlítette, a fenntartó önkormányzatok fizetési kötelezettséggel nem
rendelkeznek. Fenntartó önkormányzatok érdeke nem sérül, viszont beleegyezésük
elengedhetetlen a szerződésmódosítás megkötéséhez.
Fazekas Tibor polgármester javasolta, hogy járuljanak hozzá a megállapodás megkötéséhez.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
66/2011. (VIII. 04.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Erős
Anita Sásd, Mária u. 18. sz. alatti lakos Sásd belterület 208.
hrsz-ú
ingatlanából
167m2
nagyságú
földterület
megvásárlásához és a Sásd, belterület 211. hrsz-ú „általános
iskola, gazdasági épület, udvar” művelési ágú, a Sásdi ÁMK
Általános
Iskolája
és
Pedagógiai
Szakszolgálata
intézményegységnek
helyet
adó
ingatlanhoz
való
hozzácsatolásához, mint fenntartó és tulajdonostárs hozzájárul.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

2./ Vis Maior pályázat benyújtása
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a rendkívüli csapadék miatt keletkezett károk
enyhítésére lehetőség van vis maior pályázat benyújtására. Kérte a testületet, hogy szavazzák meg a
321. hrsz-ú út helyreállítására vonatkozóan a pályázatok benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Fazekas Tibor polgármester kérte, hogy szavazzanak a vis
maior pályázat benyújtásáról.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
67/2011. (VIII. 04.) KTH. számú
határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete a 2011. július 30-án a
településre zúduló hatalmas mennyiségű esőzések miatt 250-300m
hosszban megrongálódott 321. hrsz-ú út helyreállítása kapcsán az
alábbi nyilatkozatot teszi.
Az önkormányzat tulajdonában lévő érintett területrész a 367. hrsztól a 390. hrsz-ig van kimosva, melyen jelenleg csak gyalogosan
lehet közlekedni. Az út burkolata hengerelt zúzottkő volt, melynek
pótlása válik szükségessé, ami kb. 70m3 anyagszükségletet jelent.
Az önkormányzat saját erejéből teljes egészében a nagy esőzés
okozta vis maior helyzetet nem tudja megoldani. A felmerülő
költségek 10%-át saját erőként vállalja, a költségek 90 %-ára vis
maior pályázatot nyújt be.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
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3./ Leader pályázat benyújtása
Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy értesülései szerint a közeljövőben a
Vidékfejlesztési Minisztérium Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető pályázatot fog
kiírni. Egyesülettel társulva 100%-os támogatás nyerhető el, ebből következik, hogy nem
szükséges hozzá önerő biztosítása, azonban az ÁFÁ-t ez esetben is vissza lehet igényelni.
Javasolta, hogy amennyiben megjelenik a pályázat, azt nyújtsák be, ezzel egyidejűleg
hatalmazzák fel a pályázati dokumentáció aláírására.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
68/2011. (VIII. 04.) KTH. számú
határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium által a közeljövőben kiírásra kerülő
Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető pályázatot
benyújtják, ezzel egy időben felhatalmazzák a polgármestert a
pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

4./ Közvilágítás miatti villamos energia hálózat fejlesztése

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az V.23-ai testületi ülésen tárgyalt ELMIB Zrt.
ajánlatát a villamos energia hálózat fejlesztéséről újabb szakértői vizsgálatnak vetették alá,
melyből az derült ki, hogy a ledes lámpák felszerelése gazdaságilag nem lenne kedvezőbb az
önkormányzat számára. Mindezek alapján javasolta a korábban elfogadott ajánlat elutasítását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, javaslata.

Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el kérte, hogy aki egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
69/2011. (VIII. 04.) KTH. számú
határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
korábban már elfogadott ELMIB Zrt. ajánlatát a villamos energia
hálózat fejlesztéséről az új szakértői vélemény figyelembevételével
elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Sásdnak való vízátadás kapcsán felmerült
vízár megállapításának tárgyában független szakértői vizsgálatot követően megszületett a
szakértői vélemény, amely alapján a termelő vízár 156 Ft/m3+ÁFA lenne. Javasolta a kiadott
írásos előterjesztés szerint a rendelet megalkotását.
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 Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
5/2011.(VIII.04.) számú Önkormányzati
rendelete
Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

További napirend nem volt, Fazekas Tibor polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.
Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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