JEGYZŐKÖNYV

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10. napján tartott
testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Vázsnok Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Gombár József polgármester, Molnár János, Fenyvesi Jenő, Árki
Gábor képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Lajos Márta jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol:

Fazekas Attila képviselő

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitotta azt.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyalja meg a testület a
Szociális ügyek
napirendi pontot.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
A 3. napirendi pontot, a Szociális ügyek napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
Mivel több javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban kiegészített
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Vázsnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Gombár József polgármester
2. Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
3. Szociális ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Napirend tárgyalása:
1. Vázsnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Gombár József polgármester
írásos előterjesztés a költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gombár József polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi
pont előterjesztésére.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Előterjesztette az
önkormányzat 2020. évi költségvetés I. fordulójáról szóló beszámolót.
Gombár József polgármester javasolta a költségvetés I. fordulójának elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki javaslatával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
1/2020. (11.104 KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés
szerint Vázsnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I.
fordulójáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a Kormány ebben az évben a falugondnoki szolgálat múlt
évi többlettámogatását beépítette a normatív állami támogatások közé.
Múlt évben Boronyák Éva falugondnok részére június 1-től december 31-ig havi bruttó 30.000.Ft összegű illetményrészt biztosítottak a jó munkája elismeréseként a többlettámogatás
összegéből.
Most dönthet a képviselő-testület arról, hogy a falugondnok részére az idei évben is
biztosítanak-e többletjuttatást.
Gombár József polgármester javasolt Boronyák Éva falugondnok számára 2020. január 1.
napjától 2020. december 31. napjáig havi bruttó 30.000.-Ft összegű illetménykiegészítést
biztosítani.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
2/2020. (11.10.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Boronyák Éva
falugondnok számára 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig
havi bruttó 30.000.-Ft összegű illetménykiegészítést biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
2. Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés az általános iskolai körzettel kapcsolatos tájékoztatás, táblázat a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a nemzeti köznevelésről szóló 2011 .évi CXC. törvény 50.
§-ának (8) bekezdése alapján az érdekelt önkormányzatok véleményének kikérése után a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság-jelen esetben a Tankerületi Igazgatóság - határozza meg
és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, valamint a köznevelés-fejlesztési tervvel
összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 2020. február
15. napjáig vissza kell jelezni valamennyi önkormányzatnak a kiküldött tervezettel
kapcsolatosan a véleményét.
Gombár József polgármester javasolta a véleményezésre kiküldött tervezet elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
3/2020. (11.10.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az általános iskolai
felvételi körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálat működési körzete
tervezetével egyetért.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Gombár József polgármester
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Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a nyilvános
testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Km fi.
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