
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 4. napján tartott 
rendkívüli testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Vázsnok Faluház
Vázsnok, Római u. 14.

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Fazekas Attila alpolgármester,
Gombár Józsefné, Árki Gábor képviselő, Koszorús Tímea 
aljegyző, Lajos Márta jegyzőkönyvvezető

Gombár József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 4 fős 
képviselő-testületből mind a 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és megnyitotta azt.

Javasolta, hogy a mai rendkívüli testületi ülésen két napirendi pontot tárgyaljon meg a testület 
Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezése 
Szociális ügy 

napirendi pontokat.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

Mivel más javaslat nem volt, a képviselő-testület szóban előterjesztett napirendi pontokat 
egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. Szociális ügy
Előadó: Gombár József polgármester 

Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1. Sásdi Általános Művelődési Központ átszervezése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzői levél és a módosító okirat a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a köznevelésről szóló törvény szerint a Sásdi 
Általános Művelődési Központ költségvetési szervet érintő átszervezéshez Sásd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete kérte az ÁMK használatában lévő ingatlanok tulajdonos 
önkormányzatai előzetes véleményét. Az intézmény az óvodai ellátás köznevelési feladat 
mellett végzi a városi könyvtár és a települési közművelődési intézményi feladatokat is. A
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költségvetési szerv feladatkörébe ezen felül bölcsőde működtetése és a települési 
gyermekintézmények étkeztetési feladatainak ellátása is tartozik. A fenti feladatok közül az 
óvodai intézmény egységet érintően történik a változás: az itt működő egy bölcsődei csoport 
helyett a szülői igények kielégítésére, kormányzati támogatással lehetőség van a szeptemberi 
nevelési évet egy minden elvárásnak megfelelő, újonnan épített bölcsődeépületben két 
bölcsődei csoporttal, összesen 28 fős maximális gyermeklétszámmal kezdeni. A 
létszámbővítés új telephely létesítésével is jár.

Gombár .József polgármester szerint mivel az átszervezés a bölcsődei ellátás minőségi 
javulásával jár, korszerűbb körülmények között történhet, azt javasolja, hogy az 
önkormányzat értsen egyet a tervezett átszervezéssel.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, 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 
15/2022. (1V.4.1 KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete egyetért a Sásdi Általános Művelődési 
Központ átszervezésével, amely az óvodai intézményegység új telephelyének, 
a bölcsőde új épületben két csoporttal, 28 fős létszámmal történő indításának 
módosításait tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

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

Kmft.
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