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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/13/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2018. január 11. 

napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház Vadásztermében (Ászár, Kossuth u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kolhné Ivánkai Katalin alpolgármester  

  dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 

  Martonné Szekfű Judit képviselő 

                          Rakó László képviselő  

                          Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                          Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendes ülését és megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel a távolmaradását jelző Ligeti Gábor kivételével valamennyi 

képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került Zséfár Csilla művelődésszervező, aki 

betegség miatt nem tudott megjelenni. Meghívásra került még és jelen van Zséfár Gyuláné, a 

Zséfár és Zséfár Kft. ügyvezetője és Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő 

napirendet kettő további - „4. A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása, 5. A 

községháza felújítási tervének módosítása”- ponttal kiegészítve 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: 

 

3/2018. (I.11.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről 

2) Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

3) 2018. évi költségvetés első olvasatban 

4) A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása 

5) A községháza felújítási tervének módosítása 

6) Egyebek: 

a) Januári rendezvények 

b) Jászai Mari Emléknap és Jászai Napok 

     Zárt ülés: 

1) A 2018. évi Simon István-díj 

2) Ászár Díszpolgára cím adományozása 

 

1. Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a közművelődés helyzetéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja.  
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

4/2018. (I.11.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közművelődés helyzetéről szóló beszámoló köszönettel elfogadja. 

 

2. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló jelentést 

elfogadja.  

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2018. (I.11.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló jelentést 

elfogadja. 

 

3. 2018. évi költségvetés első olvasatban 

     Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester szóban ismerteti a lehetséges útfelújításokat, amelyekkel kapcsolatos 

árajánlatok beszerzése elkezdődött. Az előző évekhez hasonló költségvetési forrás került 

tervezésre útfelújításra, kátyúzásra. Ezt követően a képviselő-testület részletesen megtárgyalta 

az egyes utcák állapotát és költségét. 

 

A beruházások tekintetében elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása a legnagyobb 

projekt ebben az évben. Elmondja továbbá, hogy az adóbevételek tervezett mértéke a tavalyi 

terv alapján készült. 
 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2018. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a költségvetés 

részletes tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatja.  

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2018. (I.11.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2018. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a 

költségvetés részletes tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatja. 

 

   Határidő: 2018. január 26. 

   Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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4. A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása 

Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Zséfár Gyuláné, a Zséfár és Zséfár Kft. ügyvezetője az elterjesztést kiegészíteni nem kívánja.  

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztés alátámasztja a norma emelésének 

igényét, amelyről Zséfár Gyuláné ügyvezetővel előzetesen egyeztettek. Ennek során kérte a  

költségek újraszámolását a rezsi költségének kisebb mértékű emelése érdekében. A képviselő-

testület 2017. januári ülésén 9%-os rezsi költség emelést hagyott jóvá, a mostani előterjesztés 

5%-os emelést tartalmaz. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármestert szavazásra 

teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) 

2018. január 1-jétől a gyermekétkeztetés rezsiköltéségét óvodás és napközis gyermekek 

esetében naponta 410.-Ft, menzás gyermekek esetében adagonként nettó 360.-Ft, a szociális 

étkeztetés rezsiköltségét pedig adagonként nettó 270.-Ft-ban fogadja el. A térítési díjat szociális 

rendeletében ennek megfelelően állapítja meg. b) Felhatalmazza a polgármestert az 

önkormányzat étkeztetésére vonatkozó szerződéseinek módosítására. 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2018. (I.11) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) 2018. január 1-jétől a gyermekétkeztetés rezsiköltségét óvodás és napközis 

gyermekek esetében naponta nettó 410.-Ft, menzás gyermekek esetében 

adagonként nettó 360.-Ft, a szociális étkeztetés rezsiköltségét pedig 

adagonként nettó 270.-Ft-ban fogadja el. A térítési díjat szociális 

rendeletében ennek megfelelően állapítja meg. 

b) Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat étkeztetésre vonatkozó  

szerződéseinek módosítására. 

  Határidő(közlésre): 2018. január 26. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5. A községháza felújítási tervének módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a községháza felújítási munkálatai során a kivitelező 

jelezte a meglévő mozgáskorlátozott vizes blokk kapcsán tervmódosítás szükséges. A 

tervmódosítás következtében az érintett vizes blokk, az eredeti tervektől eltérően, a jelenlegi 

formájában megmaradna. Ezt a módosítást azonban a közbeszerzési eljárás és a pályázati 

támogatás oldaláról is összhangba kell hozni.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a községháza felújítási tervének módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. b) 

felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 

2018. június 30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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8/2018. (I.11.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a községháza felújítási tervének módosítását az előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 

b) felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

6. Egyebek: 

a) Januári rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ászár Községért 

Közalapítvány szervezésében 2018. január 20-án, a hagyományos disznótoros vacsorára kerül 

sor. 

 

2018. január 22-én a magyar kultúra napja rendezvény a Közösségi Házban került 

megrendezésre. 

 

b) Jászai Mari Emléknap és Jászai Napok 

Pekár Zsolt polgármester a rendezvény előkészítésével kapcsolatos feladatokra felkéri dr 

Lunkné Nyuli Márta képviselőt, Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármestert és Zséfár Csilla 

művelődésszervezőt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.10 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  

 


