J egyzőkönyv

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 19. napján
tartott közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Vázsnok, Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Gombár József polgármester, Fazekas Attila, Fenyvesi Jenő, Árki
Gábor képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Lajos Márta
j egyzőkönyvvezető
3 fő helyi lakos

Igazoltan távol:

Molnár János alpolgármester

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontot tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontot egyhangúlag
elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2020. évi munkájáról, költségvetés
teljesítéséről, 2021. évi tervek ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester
2. Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Fazekas Attila falugondnok
3. Egyebek, lakossági hozzászólások
Napirend tárgyalása:
1. Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2020. évi munkájáról, költségvetés
teljesítéséről, 20201 évi tervek ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester
írásos előterjesztés a polgármester beszámolója a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gombár József polgármester előterjesztette beszámolóját az önkormányzat 2020. évi
munkájáról, a költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi tervekről.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója az
elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy az Önkormányzat 2020. évi munkájáról, a
költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi tervekről szóló beszámolót fogadja el a képviselőtestület.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
44/2020. (X.19.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Vázsnok Község Önkormányzatának 2020. évi munkájáról, a költségvetés
teljesítéséről és a 2021. évi tervekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

2. Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Fazekas Attila falugondnok
Fazekas Attila falugondnok elmondta, október 12-én járt le a három hónapos próbaideje. Sok
mindent nem tud munkájáról elmondani. A legfőbb feladata a buszjáratok rendszeres vezetése,
a lakosság részére a házi segítségnyújtásban való részvétel. A polgármester által tervezett
munkákban aktívan részt vesz, ilyen az ároktisztítás, kaszálás és minden olyan munka, amit a
polgármester rábíz. A lakosságnak bármiben a segítségére van és ez a jövőben is így lesz.
Kérte beszámolója elfogadását.
Gombár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata az elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló beszámolót
fogadja el a képviselő-testület.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
45/2020. (X.19.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fazekas Attila
falugondnok által előterjesztett falugondnoki szolgálatról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

3. Egyebek, lakossági hozzászólások
Gombár József polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Mátics Gabriella helyi lakos elmondta, hogy a szelektív szemétszállításra kihelyezett tároló
nagyon hamar megtelik, ha lehetne kérni kellene annak többszöri elszállíttatását havonta.
Gombár József polgármester elmondta, a szolgáltatóval szóló szerződés szerint minden
hónapban hónap elején egyszer elszállítják a szemetet a szelektív tárolóból. Megvizsgálják
annak lehetőségét, hogy sűrítsék a szállítást.
Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel
Gombár József polgármester megköszönte a lakosság megjelenését, a közmeghallgatást
bezárta, ezután a testület nyílt ülésen folytatta a tanácskozást.

Gombár József polgármester javasolta, hogy két napirendi pontot tárgyaljon meg a testület
- Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
Szociális ügyek
napirendi pontokat.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
A 5. napirendi pontot, a Szociális ügyek napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban kiegészített napirendi
pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
4. Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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5. Szociális ügyek
Előadó: Gombár Józsefné polgármester
Napirend tárgyalása:
4. Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés az általános iskolai körzettel kapcsolatos tájékoztatás, táblázat a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az iskolák felvételi körzetének meghatározása az
illetékes tankerületi központ feladata. A felvételi körzetek megállapításához az illetékes
tankerületi központ minden évben 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.
Gombár József polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi
körzetek jelenlegi rendjét és a jegyzői tájékoztatás során kiadott adatokat.
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
46/2020. (X.19.) KTH. számú
határozata
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:

Sásdi Általános Iskola
Határidő:
Felelős:

Lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező, általános
iskolába járó
hátrányos helyzetű gyermekek halmozottan hátrányos helyzetű
létszáma
gyermekek létszáma
2
0
közlésre 2020. október 31.
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.
Kmf.

öombár József
/polgármester y
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