
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 31. 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, Nagy Lajos 
László pénzügyi irodavezető, 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 meghívóban kiadott napirendi pontot tárgyalja meg a testület.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

A 3. és 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

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

Napirendi javaslat:

1. Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2. Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. Fazekas Attila illetményének megállapítása 
Előadó: Gombár József polgármester

4. Szociális ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

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

1. Vázsnok Küzsén Önkormányzata 2023. évi költségvetés tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Gombár József polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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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Ntmv Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést 
megkapták, az abban foglaltakat megismerhették, áttanulmányozhatták. Előterjesztette az 
önkormányzat 2023. 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 
1/2023. (1.31.) KTH. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés 
szerint Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. 
fordulójáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gombár József polgármester

2. Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Szigetvári Tankerületi Központ és a Pécsi Tankerületi Központ levele a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §. (1) 
bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. 
§. (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 
tervezetéről.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 50. §-ának (8) bekezdése értelmében a 
területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi 
körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az 
érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
2023. február 15. napjáig vissza kell jelezni valamennyi önkormányzatnak a megküldött 
tervezettel kapcsolatosan kialakított önkormányzati véleményről.

Gombár József polgármester javasolta a véleményezésre kiküldött tervezet elfogadását. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása.
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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 
2/2023. (1.31.) KIM. számú 

határozata

Vázsnok Község Képviselő-testülete az általános iskolai, nemzetiségi 
általános iskolai felvételi körzet, továbbá a pedagógia szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzetének megállapítását a jelenlegi beosztásnak 
megfelelően elfogadja.

Határidő: 2023. február 15.
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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