
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 11. napján tartott 
testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Gombár József polgármester, Gombár Józsefné, Fazekas Attila,
Árki Gábor képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Lajos Márta 
j egyző könyvvezető

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 meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

Mivel több javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott napirendi pontokat 
egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1. Csorba Győző Könyvtár 2021. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. Szociális ügyek (beiskolázási támogatások)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1. Csorba Győző Könyvtár 2021. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Csorba Győző Könyvtár 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorú Tímea aljegyző elmondta, hogy a Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszert működtető Csorba Győző Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár, a Könyvtárellátási
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Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján 
megküldte Vázsnok községben 2021. évben végzett szakmai munkájáról a beszámolót.
A beszámoló elfogadásáról határozatot kell hoznia a testületnek és a döntést megküldeni a 
Csorba Győző Könyvtárnak.

Gombár József polgármester javasolta a Csorba Győző Könyvtár által megküldött 2021. 
évben végzett szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadását.

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.

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
23/2022. (VII.11.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testül ete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, a 
Csorba Győző Könyvtár által megküldött Vázsnok községben 2021. évben 
végzett szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

2. Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 
Előadó; Koszorús Tímea aljegyző

Szociális tűzifa igénylésének írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Timea aljegyző elmondta, kiírásra került a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra a pályázat az 5000 fő alatti önkormányzatoknak. A 
testületnek arról kell döntést hoznia, hogy benyújtja-e pályázatát a maximális mennyiségre. 
Vázsnok maximálisan 18 m3 tűzifamennyiséget igényelhet és 22.860.-Ft önrészt kell vállalnia.

Gombár József polgármester javasolta, hogy az önkormányzat adjon be igényt a maximális 
mennyiségre.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki 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 
24/2022. (Vll.lt.) KTH számú 

határozata

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására.
A képviselő-testület 18 köbméter kemény lombos tűzifa beszerzésére igényel 
támogatást.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak 
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, melynek 
házhozszállítását saját költségvetéséből biztosítja, továbbá 22.860.- forint 
értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 
tervezi.

Határidő: igénylés benyújtására 2022. augusztus 31.
Felelős: Gombár József polgármester

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