2021 (lO.hóig) (Vázsnok)
Bevételek:____________

47,0

39,1 MILLIÓ

Ebből:
Állami tám
Helyi adók:
Közfoglalkoztatás
Maradvány

21,3 millió
1,0 millió
0,4 millió
7,5 millió

Kiadások:

19,9 millió

Személyi kiadások
Dologi kiadások
Segélyek
Egyéb ÁHT megelőlegezés

8,1 millió
9,0 millió
2,1 millió
1,0 millió

Fejlesztési kiadások: nettó
Mozgókönyvtár
Falugondnok
Ingatlan játszótér
Falugondnok gépkocsibeálló
Útfelújítás (még nincs kifizetve

0,9 millió
0,3 millió
2,1 millió
0,6 millió
4,8 millió

Közfoglalkoztatás:
eddig 274 ezer bevétel és 262 ezer kiadás!!!!!
ebből: mind bér
kb 1 fő havonta!!!
Közvilágításra 760 eFt
Falugondnok 4,6 bevétel, 5,8 kiadás
Mozgókönyvtárra 2,27 millió bevétel, ezt el is költöttük már! FELÚJÍTÁS!
szociális tűzifa 26 m3, 495 +135 saját e Ft
Most 11,5 millió a számlán a tartalék-terv (4,976 millió forint) bőven tartható lesz!

Beszámoló 2021 évről

Tisztelt lakosság, tisztelt megjelentek.

A 2020-as évben a szokásos rendezvényeinket megtartottuk. December hónapban az
élelmiszer csomag mellé pénz adományt is adtunk.A Pandémia miatt azonban nem volt
közmeghallgatás.A vírus miatt több alkalommal osztottunk védőmaszkot gum ikesztyűt a
lakosság részére.

Mivel 2021 év elején sem lehetett rendezvényeket tartani, ezért online farsangot tartottunk a
gyerekeknek. A rendezvényre a felnőtt lakosság is benevezhetett. A rendezvény nagyon jól
sikerült.
Március hónapban a hölgy lakosságot virággal köszöntöttük.Áprilisban élelmiszer csomagot
osztottunk a lakosságnak, majd húsvétra a gyerekeknek édességet adtunk.
Július hónapban lehetőség nyílott külső rendezvények megtartására ezért főzőversenyt
tartottunk a kultúrház mögötti szabadidő parkban. A rendezvényen kb. 60-70 személy vett
részt gyerekekkel együtt 13 csapat volt.Délelőtt a főzőverseny, délután gyereknap volt,ahol
programokat ügyességi játékokat vetélkedőket rendeztünk.Minden megjelent gyermeket
ajándék csomaggal leptük meg.
A júliusi hónapban Eltér Zoltán kőműves vállalkozó több munkát elvégzett :P1. a kultúrház
mögötti részt lebetonozta, amelyre a későbbiek folyamán egy féltető lesz építve.
A leendő fitnesz park alapját elkészítette, amely belesz kerítve.A gépek már megérkeztek.Ha
elkészül a park, akkor ezzel is segítjük a lakosság szabadidős tevékenységét.
Lebetonozásra került a falubusz nyitott garázs alapja is.
Az előzetesen meghirdetett program szerint a Katica tanyára falu buszunkkal, a Meződi
Alapítványbusszal és saját autómmal mentünk kirándulni.ltt a jelenlévők nagyon jól érezték
magukat.Augusztus hónapban iskolatámogatásban részesültek a gyermeket nevelő családok.
Szeptemberben a nyugdíjasokat köszöntöttük a kultúrházban,ahol operetténekes fellépők
voltak valamint vacsora lett felszolgálva, továbbá minden nyugdíjas pénzbeni juttatásban
részesült.
Téli tűzifa támogatásra pályázat lett felterjesztve.A községünknek 26 köbméter lett
leszállítva,amelyet hamarosan a rászorulóknak kiszállítunk.

A községben belső utak felújítására beadott és elnyert pályázat kapcsán több utcában
útfelújítás történt,ezzel is elősegítve a közlekedést.
Még ebben az évben az ünnepek előtt élelmiszer csomag lesz kiosztva minden lakos
részére,ezen felül a gyerekek pénzbeni juttatást is kapnak .
Az érdeklődőknek Halloween rendezvényt tartunk ,ahol tök lámpás faragás is lesz.
A Mikulás házhoz megy,a karácsonyi ünnepséget a kultűrházban tartjuk, amikor Figura Ede
komikus fog műsort előadni.
Megemlítem még,hogy a Pécsi Baptista Szeretet Szolgálattal továbbra is jó kapcsolatot
tartunk ,ezért az idei évben is több alkalommal ruha és bútor szállítmányt kaptunk, amit a
falugondnoki szolgálatunk intézett.
A könyvtárban személyi változás történt Németh Angéla Sásd- i lakos személyében.A
munkájához a könyvtár ellátáson kívül, a könyvtári rendezvények is hozzá tartoznakA
könyvtári munkát és a községi rendezvényeket Rumpli Éva Palé-i lakos látja el, akivel
szerződésben állunk rendezvény szervezésre.
Ha a körülmények engedik, akkor ó év búcsúztatót tartunk amely bátyus bál lesz, zártkörű.

A beszámolómat befejeztem,kérem annak elfogadását.

Vázsnok 2021. október 26.

2022 évre vonatkozó terveink:

A fitnesz park befejezése.
A kultúrház mögötti beton terasz beépítése.
A nyitott falubusz beálló felépíttetése.
Pályázat ismételt beadása a temető parkolóhoz.
Önkormányzati belső utak javításának folytatása.
A zártkerben lévő utak felújítására pályázat beadása.

Figyelmüket köszönöm.

Valakinek ezekkel kapcsolatban van-e észrevétele,javaslata?Ha
nincs akkor kérem a beszámoló elfogadását.

Vázsnok 2021. október 26.
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Pécsi Tankerületi Központ
Valamennyi érintett Önkormányzatnak

Iktató szám: TK/014/ú \ . ' . i ...... J2021
Ügyintéző: dr. Tarai Klára
Tárgy: Felvételi körzetek megállapítása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úrí

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a területileg
illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét A felvételi körzetek megállapításához
a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a felvételi körzetek
megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagintézményi bontásban.
Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a testület véleményéről szóló, a kért adatokat is tartalmazó
határozatot 2021. október 15-ig, de legkésőbb önkormányzatuk képviselő-testületének következő
testületi ülését követően haladéktalanul megküldeni a tankerületi központ részére.

Pécs, 2021. szeptember 27.
Köszönettel:
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PávaP
tankerületi

Székhely: Pécsi Tankerületi Központ
7621 Pécs, Színház tér 2
Telefon: +36-72-795-209
E-mail: peter.pava@Jk3c.gov.hn
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Határozati

javaslat

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az általános
iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal kapcsolatban módosítási javaslata
nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába
járó hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményenként a következő:_____
Lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező,
általános iskolába járó
hátrányos helyzetű
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma gyermekek létszáma
Sásdi Általános Iskola
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Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

