J e g y z ő k ö n yv

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 26. napján
tartott közmeghallgatásáról és azt követő képviselő-testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Vázsnok, Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak:

Gombár József polgármester, Molnár János alpolgármester,
Fazekas Attila, Fenyvesi Jenő, Árki Gábor képviselők, Koszorús
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető
1 fő helyi lakos

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fős
képviselő-testületből mind az 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. / Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2021. évi munkájáról, a költségvetés
időarányos teljesítéséről, 2022. évi tervek ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester
2. / Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Fazekas Attila falugondnok
3. / Egyebek, lakossági hozzászólások
Napi rend t árgyal ás a:
1./ Beszámoló Vázsnok Község Önkormányzatának 2021. évi munkájáról, a költségvetés
időarányos teljesítéséről, 2022. évi tervek ismertetése
Előadó: Gombár József polgármester
írásos előterjesztés a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámoló, a
polgármester beszámolója és a 2022. évi tervek a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gombár József polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a
költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztésére.
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Nagy Lafos László pénzügyi irodavezető előterjesztette beszámolóját az önkormányzat
2021. évi költségvetés időarányos teljesítéséről.
Gombár József polgármester megköszönte a beszámolót.
Előterjesztette beszámolóját az önkormányzat 2021. évi munkájáról és a 2022. évi tervekről.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója az
elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy az Önkormányzat 2021. évi munkájáról,
költségvetés időarányos teljesítéséről és a 2022. évi tervekről szóló beszámolót fogadja el a
képviselő-testület.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
42/2021. (X.26.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Vázsnok Község Önkormányzatának 2021. évi munkájáról, a költségvetés
időarányos teljesítéséről és 2022. évi tervekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gombár József polgármester

2./ Falugondnoki szolgálat beszámolója
Előadó: Fazekas Attila falugondnok
Fazekas Attila falugondnok elmondta, hogy a munkái közül kiemelné az idősek segítését,
különösen a különösen rászoruló magatehetetlen idősek ellátását, ami az ideje nagy részét
kitölti. Egyikük most gondnokság alá került, fel is vette a gondnokával a kapcsolatot, a jó hír,
hogy még idén bentlakásos otthonba kerül.
A rászorult gyermekeknek a szünetekben kihordta az ebédet (szünidei gyermekétkeztetés).
A feladatai közé tartozik még a lakosság orvoshoz szállítása.
A vargai falugondnoki szolgálatot is helyettesíti.
Nyáron a kirándulásokon a Sásdi Levendula Klubbnak is besegített a szállításban.
A falubuszt többször vitte szervizbe (futómű, lengéscsillapító csere, lökhárító festés).
A falugondnoki tanfolyam november 22-én kezdődik, 1 hétig nem lesz. De a vargai
falugondnoki szolgálat fogja őt helyettesíteni.
Szeretné megköszönni a Polgármester Úr helyettesítő munkáját.
Gombár József polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.
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Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy a falugondnoki szolgálatról szóló beszámolót
fogadja el a képviselő-testület.
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselő-testületének
43/2021. (X.26.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 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.
Molnár János alpolgármester megkérdezte, hogy a könyvtári feladatok ellátását miért másik
személy látja el?
Gombár József polgármester elmondta, hogy azért mert az előző nem látta el megfelelően a
feladatát.
Molnár János alpolgármester elmondta, hogy ő ezt nem így gondolja.
Mivel a lakosság részéről 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.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyaljanak még a
munkaeszközök beszerzése, szociális ügyek és alpolgármester megbízásának visszavonása
napirendi pontokról. Ez utóbbi napirendet is tárgyalják zárt ülésen, mivel az érintett nem
tudott nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi
pontokat egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
Napir endi javaslat:
4.1 Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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5./ Munkaeszközök beszerzése
Előadó: Gombár József polgármester
6. / Szociális ügyek
Előadó: Gombár József polgármester
7. / Alpolgármester megbízásának visszavonása
Előadó: Gombár József polgármester
A 6-7. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.
Napirend t ár gyal ás a:
4./ Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a Pécsi Tankerületi Központ levele és határozati javaslat a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gombár József poteármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
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.
Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi körzetek jelenlegi rendjét és a
jegyzői tájékoztatás során kiadott adatokat.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki az elmondottakkal egyetért, 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
44/2021.(X.26.) 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:
Lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező,
általános iskolába járó
hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma

halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma
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Sásdi Általános Iskola

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
5./ Munkaeszközök beszerzése
Előadó: Gombár József polgármester
Gombár József polgármester elmondta, hogy lehetőség van egy hótolólap és egy sószóró
megvásárlására. Ezekre az eszközökre kért árajánlatot a K&B GÉPUDVAR Kft.-től. A
hótolólapot 278.000 Ft+Áfa és a sószórót 530.000 Ft+Áfa összegben határozták meg.
Összesen áfával együtt ez a két munkaeszköz 1.026.160 Ft lenne.
Javasolta a két munkaeszköz megvásárlását.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki az elmondottakkal egyetért, 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
45/2021,fX.26.) KTH számú
határozata
Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
megvásárolja a K&B GÉPUDVAR Kft. árajánlata alapján a hótolólapot
és a sószóró munkaeszközöket összesen 1.026.160 Ft összegben az
önkormányzat költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Gombár József polgármester a
nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt.ü|^iígg)kytatta a tanácskozást.

Dr.'Jyajdon Béla
jegyző

6

