Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 3410/2017/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2017. augusztus
8. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.
Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő
Martonné Szekfű Judit képviselő
Rakó László képviselő
Vargáné Zalka Andrea képviselő
Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző
Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését és megállapítja, hogy a
testület határozatképes, mivel a távollétét jelző Ligeti Gábor kivételével valamennyi képviselő,
tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő
ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő napirendet egy további
napirendi ponttal - „6) Temető előtti parkoló kialakítása” –, valamint az Egyebek napirendi
pontot két további alponttal – b) Tájékoztatás futóverseny megrendezéséről és c) Ászár 826. hrszú ingatlan telekalakítási ügye - kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a
napirendet bővítve teszi fel szavazásra.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hat
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
51/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1) Tájékoztató a megnyert pályázatainkról
2) Pályázat szociális tűzifa támogatásra és a szociális rendelet módosítása
3) A Közösségi Ház klímájának kiépítése
4) A Kossuth Lajos utcai járda térkövezése
5) A Kisbéri Menőállomás kérelme
6) Temető előtti parkoló kialakítása
7) Egyebek:
a) A következő időszak rendezvényei
b) Tájékoztatás futóverseny megrendezéséről
c) Ászár 826. hrsz-ú ingatlan telekalakítási ügye
1. Tájékoztató a megnyert pályázatainkról
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a település sikeresen vett részt
a TOP pályázat körében kiírt az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázaton,
amelynek eredményeként 29.370 ezer forint támogatás fordítható napelemes energiatermelő
rendszer kiépítésére.
A Vidéki örökség megőrzése pályázati felhívás keretében elnyert 31.947 ezer forint
felhasználásával indulhat meg a Polgármesteri Hivatal felújítása. A pályázat nem nyerte el a
teljes támogatottságot, a megítélt összeg a beruházási költség felét fedezi.
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Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásra benyújtott pályázaton 6.000 ezer forint az
elnyer támogatás.
A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul veszi.
2. Pályázat szociális tűzifa támogatásra és a szociális rendelet módosítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati
javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 6 fő képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadja, és az alábbi határozatot hozta:
52/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 130
erdei m3 kemény lombos tűzifa megvásárlása céljából 1.820 ezer Ft + ÁFA
támogatási összegre,
b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 130 ezer forint + ÁFA összeget, valamint
a szállítási költséget a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja,
egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó összeg a költségvetésben rendelkezésre
áll.
c) a szociális célú tűzifa igénylésének feltételeit rendeletben szabályozza, és
vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
d) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. augusztus 25.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet.
A szavazásban részt vesz 6 fő képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadja, és következő rendeletet alkotta:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet és más rendeletek módosításáról
Ászár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában,
26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében,
62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a 132. § ( 4) bekezdés g) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.
§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A § (1) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 2017. évi pályázatban elnyert
mennyiség erejéig, térítésmentesen, természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló kérelmező
részére a téli fűtés kiegészítéséhez – háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiség erejéig tűzifát (a továbbiakban: szociális tűzifa) biztosít.
(2) Szociális tűzifára jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és lakásában a
fával fűtés biztosított. Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifára jogosult az a személy is, akinek
a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az e bekezdésben meghatározott összeghatárt
legfeljebb 50%-kal meghaladja.
(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak
ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül
különösen helyi lakásfenntartási támogatásban) részesül, valamint a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A szociális tűzifa támogatásra az igényeket 2017. december 15-ig az Ászári Közös
Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr Istvándi Csilla
jegyző

Pekár Zsolt
polgármester

3. A Közösségi Ház klímájának kiépítése
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közösségi Ház klimatizálása
Bacher Gyula vállalkozó kivitelezésében, július hónapban megvalósult. A költségvetésben erre a
feladatra 2.000 ezer forint kiadási előirányzat került elfogadása, a beruházás teljes költsége pedig
1.265 ezer forintot tett ki.
A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Közösségi Ház klimatizáló
rendszerének kiépítése kapcsán tett intézkedéseit.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

53/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Közösség Ház klimatizáló
rendszerének kiépítése kapcsán tett intézkedéseit.
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4. A Kossuth Lajos utcai járda térkövezése
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kossuth utca jobb oldalán a
stáció kerítésig terjedő szakasz térkövezésének munkáit a Gádor Építőipari Tervező és
Szolgáltató Kft., mint a beszerzett árajánlatok közül a munkára legolcsóbb árajánlatot benyújtó
ajánlattevő, elvégezte. A felújításhoz 690 négyzetméter térkő, 1.933.720 forint összegben a
közmunka program keretében került beszerzésre.
A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Kossuth Lajos utca járda
térkövezése kapcsán megtett intézkedéseit.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
54/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Kossuth utcai járda térkövezése
kapcsán megtett intézkedéseit.
5. A Kisbéri Mentőállomás kérelme
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Országos Mentőszolgálat
Kisbéri Mentőállomása eszközbeszerzés iránti kérelmet terjesztett elő, 110.000 Ft összegben.
Javasolja a képviselő-testületnek a kérelem támogatását azzal, hogy a kérelemben megjelölt
eszközöket az önkormányzat megvásárolja és a mentőállomás részére használatra átadja.
Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot
teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a) engedélyezi végtag
húzó-rögzítő eszköz és medencerögzítő öv vásárlását 110.000 Ft értékben, melynek fedezetére a
költségvetés civil szervezetek támogatása előirányzatáról 110 ezer forintot átcsoportosít a
költségvetés dologi költségeihez, b) felhatalmazza a polgármestert az eszköz beszerzésére,
valamint arra, hogy azt a az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Mentőállomása részére átadja, és
az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: 2017. augusztus 23., Felelős: Pekár
Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
55/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) engedélyezi végtag húzó-rögzítő eszköz és medencerögzítő öv vásárlását 110
ezer forint értékben, melynek fedezetére a költségvetés civil szervezetek
támogatása előirányzatáról 110 ezer forintot átcsoportosít a költségvetés dologi
költségeihez.
b) felhatalmazza a polgármestert az eszköz beszerzésére, valamint arra, hogy azt
az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Mentőállomása részére átadja, és az ehhez
szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2017. augusztus 23.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
4

6. Temető előtti parkoló kialakítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Gyári úti Katolikus temető előtti parkoló és a
vízelvezetés közös rendezése céljából elkészített tervek alapján az engedélyezési eljárás
folyamatban van. Ezzel összefüggésben merült fel a Református temető előtti parkoló
kialakításának ügye is, ugyanis célszerű mindkét temető parkolásának ügyét együtt kezelni,
mivel így a közúttal párhuzamosan, 24 darab gépjármű parkolására alkalmas parkoló kerülne
egyidejűleg kiépítésre. A Református temető vonatkozásában tervek nem készültek, ennek
költsége pedig 350.000.-Ft+ÁFA, melyet a költségvetés általános tartaléka terhére javasol
finanszírozni.
A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Gyári úti Református temető előtti parkoló tervezésének költségére
350.000.-Ft+ÁFA forrást a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. Határidő: 2017.
augusztus 23., Felelős: Pekár Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
56/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyári úti Református temető előtti parkoló tervezésének költségére 350.000,-Ft
+ ÁFA forrást a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.
Határidő: 2017. augusztus 23
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
7. Egyebek
a) A következő időszak rendezvényei
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2017. augusztus 20-án
megrendezésre kerülő Szent István napi ünnepség és a kapcsolódó díszpolgári cím átadásának
előkészületeiről.
b) Tájékoztatás futóverseny megrendezéséről
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az immár hagyományos Bakonyalja
futóverseny szervezésének részleteiről, amely 2017. szeptember 3-án kerül megrendezésre.
c) Ászár 828/1 és 826. hrsz-ú ingatlan telekalakítási ügye
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy több évi előkészítő munka után
megnyílt a jogi lehetőség arra, hogy a Jászai Emlékház melletti önkormányzati és közös udvari
területek sorsa telekmegosztással úgy rendeződjön, hogy az érintett területen térképileg se
maradjon közútkapcsolat nélküli ingatlan, illetve zárványtelek. Ez részben a magántulajdonban
álló ászári 826 hrsz-ú közös udvar megosztásával, részben pedig a Kinizsi utca és az ászári 828/1
hrsz-ú önkormányzati udvar ingatlan közterületté (úttá) való egyesítésével oldható meg.
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Ahhoz azonban, hogy a közös udvarból a telekalakítási szabályoknak megfelelő magánút
alakulhasson ki, a 828/1 hrsz-ú önkormányzati udvar területéből 10 négyzetmétert oda kell
csatolni. Mivel ez közérdeket is szolgál, a terület értéke pedig nyilvánvalóan csekély, jelképes 1.Ft értékben javasolja ezt megtenni.
Kérdés hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot
teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) hozzájárulását adja az
ászári 826, 828/1 és 833/4 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a ZSUGYA-GEO Bt. (2900
Komárom, Eötvös L. u. 8.) által 79/2017. munkaszámon elkészített és a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Járási Földhivatala által 2017. július 3. napján
348/2017. számon záradékolt változási
vázrajz alapján tervezett – telekcsoport újraosztására
irányuló – telekalakításhoz. b) a telekalakítás végrehajtása érdekében a tulajdonában álló ászári
828/1 hrsz-ú udvar ingatlanból a kialakuló ászári 826/3 hrsz-ú magánút területére eső 10
négyzetméter területet jelképes 1.-Ft vételár ellenében a kialakuló ászári 826/3 hrsz-ú ingatlan
leendő tulajdonosainak - Fajkusz János és Fajkusz Jánosné - tulajdonába adja. c) felhatalmazza
a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására, valamint a tulajdonjog rendezéséről szóló
szerződés aláírására. d) az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségeket a
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határidő: 2017. augusztus 23., Felelős: Pekár
Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 6
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
57/2017. (VIII.8.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) hozzájárulását adja az ászári 826, 828/1 és 833/4 hrsz.-ú ingatlanok
vonatkozásában a ZSUGYA-GEO Bt. (2900 Komárom, Eötvös L. u. 8.) által
79/2017. munkaszámon
elkészített és a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Járási Földhivatala által 2017. július
3. napján 348/2017. számon záradékolt változási vázrajz alapján tervezett –
telekcsoport újraosztására irányuló – telekalakításhoz.
b) a telekalakítás végrehajtása érdekében a tulajdonában álló ászári 828/1 hrszú udvar ingatlanból a kialakuló ászári 826/3 hrsz-ú magánút területére eső 10
négyzetméter területet jelképes 1.-Ft vételár ellenében a kialakuló ászári 826/3
hrsz-ú ingatlan leendő tulajdonosainak- Fajkusz János és Fajkusz Jánosné tulajdonába adja.
c) felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására, valamint
a tulajdonjog rendezéséről szóló szerződés aláírására.
d) az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségeket a költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2017. augusztus 23.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.20
perckor bezárta.

Pekár Zsolt
polgármester

Lanczendorfer Melinda
jegyzőt helyettesítő ügyintéző
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