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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1318/2018/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

13. napján 16.00 órakor, a Községháza Polgármesteri Irodájában (Ászár, Kossuth u. 16.) 

tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor 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 dr. Lunkné Nyuli Márta és Martonné Szekfű Judit képviselő 

kivételével valamennyi, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Lanczendorfer 

Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egy napirendi pont – 9) Patkányirtás 

megrendelése - felvétele mellett javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet 

bővítve teszi fel szavazásra. 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,  

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

 

92/2018 (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A 2018. évi költségvetés módosítása 

2) Ászár Község Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve 

3) A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás háziorvosi ügyeletének finanszírozása 

4) A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás főépítészi feladatellátása 

5) A Gaja-völgy Egyesületben a tagsági jogviszony megszüntetése 

6) A házi segítségnyújtás munkaidejének növelése 

7)  A Közösségi Ház festési munkálatai 

8)  Közlekedési táblák cseréje 

9)  Patkányirtás megrendelése 

Egyebek: a) Decemberi rendezvények 

 

1)  A 2018. évi költségvetés módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló  

3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 

 

2) Ászár Község Képviselőtestületének 2019. évi munkaterve 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi 

munkatervet az előterjesztés szerint. 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

93/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a 2019. évi munkatervet az előterjesztés szerint 

 

3) A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás háziorvosi ügyeletének finanszírozása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester a napirend ismertetésére felkéri Kohlné Ivánkai Katalin 

alpolgármestert. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a központi háziorvosi 

ügyeletben résztvevő háziorvosok által a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társuláshoz, mint az 

ügyelet működtetőjéhez küldött leveléről. A levél tartalma szerint az ügyeleti óradíjak hosszú 

évek óta nem változtak, erre való tekintettel 2019. január 1-jétől ügyeleti óradíjuk hétköznap és 

hétvégén, valamint ünnepnap, tételenként 500 Ft összeggel történő megemelését kérik.  

Az előbb említett levélben az ügyeletet ellátó orvosok jelezték, amennyiben kérésük nem kerül 

teljesítésre, úgy felmondással élnek. 

 

Az ügyeleti feladat finanszírozása évek óta sem biztosítói, sem önkormányzati oldalról nem 

emelkedett, így az ügyeleti óradíjak emelése csak a társulást alkotó önkormányzatok 

hozzájárulásával biztosítható.  

 

A KTKT Társulási Tanács 2018. november 26-i ülésén tárgyalta a beadványt és arra az 

álláspontra jutott, hogy 2019. január 1-jétől 2019. március 31-ig terjedő időszakra a jelenlegi 

hozzájárulást 15 Ft/fő összeggel, 65 Ft/fő összegre megemeli. A társulás döntésének 

bevezetéséhez azonban a társulást alkotó önkormányzatok hozzájárulása is szükséges.  

 

Az elmondottak alapján Pekár Zsolt polgármester javasolja a hozzájárulás emelésének 

támogatását. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás összegét 2019. 

január 1-jétől 2019. március 31-ig tartó időszakra 65 Ft/fő összegben határozza meg, amelynek 
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fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja, b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. Határidő: 2018. december 28., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, öt igen szavazattal 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

94/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges önkormányzati 

hozzájárulás összegét 2019. január 1-jétől 2019. március 31-ig tartó időszakra 65 

Ft/fő összegben határozza meg, amelynek fedezetét a 2019. évi költségvetésben 

biztosítja, 

 

b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

4) A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás főépítészi feladatellátása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester a napirend ismertetésére felkéri Kohlné Ivánkai Katalin 

alpolgármestert. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 2018. május 22-i 

ülésén döntött a főépítészi feladatok térségi főépítész foglalkoztatása útján történő ellátásáról. A 

térségi főépítészi feladatra Babos István szigetszentmiklósi építész adott be ajánlatot. A KTKT 

Társulási Tanácsa 2018. november 26-án megtartott ülésén az ajánlatot döntésre alkalmasnak 

találta és elfogadásra javasolta.  

 

A feladatellátás biztosítása érdekében Pekár Zsolt polgármester javasolja az ajánlat elfogadását. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

térségi főépítészi feladatok ellátására Babos István (2310 Szigetszentmiklós, Alkotás u. 9/2.) 

építész által benyújtott ajánlatot elfogadja, b) a feladatellátáshoz 813.988 Ft/év összeggel 

hozzájárul, amelynek fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja, c) felhatalmazza a 

polgármestert szerződés aláírására. Határidő: 2018. december 28., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, öt igen szavazattal 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

95/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) A térségi főépítészi feladatok ellátására Babos István (2310 Szigetszentmiklós, Alkotás 

u. 9/2.) építész által benyújtott ajánlatot elfogadja 

 

b) A feladatellátáshoz 813 988 Ft/év összeggel hozzájárul, amelynek fedezetét a 2019. évi 

költségvetésben biztosítja. 
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c) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5)  A Gaja-völgy Egyesületben a tagsági jogviszony megszüntetése 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a község a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulást 

alkotó önkormányzatok többségével 2016. évben turisztikai együttműködésre lépett Gaja-völgy 

Egyesülettel. Az eltelt két év tapasztalata alapján azonban kijelenthető, hogy az együttműködés 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A község életében az együttműködésnek hozadéka 

nem volt, erre való tekintettel javasolja annak 2018. december 31-. nappal történő 

megszüntetését. 

 

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

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

a) kezdeményezi a Gaja-völgy Egyesülettel kötött turisztikai együttműködés 2018. december 

31. nappal történő megszüntetését, b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés 

megtételére. Határidő: 2018.december 28., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

96/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) kezdeményezi a Gaja-völgy Egyesülettel kötött turisztikai 

együttműködés 2018. december 31. nappal történő megszüntetését, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

                   Határidő: 2018. december 28. 

                   Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

6) A házi segítségnyújtás munkaidejének növelése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt tájékoztatja a képviselő-testületet Finta János, mint a kistérségi társulásban működő 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője megkereséséről, amelyben beszámolt a 

községben folytatott házi segítségnyújtás iránti igények növekedéséről. A megnövekedett 

ellátási szükséglet a házi szociális gondozó jelenlegi 6 órás munkaidejének 8 óra történő 

emelésével biztosítható. A foglalkoztatott jogviszony 2019. január 1-i módosításához kéri a 

képviselő-testület hozzájárulását. 

 

Pekár Zsolt polgármester javasolja a kérés támogatását és a szükséges forrásnak a jövő évi 

költségvetésbe történő tervezését.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 

január 1-i hatállyal engedélyezti a KTKT bérrendszerében foglalkoztatott 1 fő házi szociális 

gondozó napi munkaidejének 6 óráról 8 órára történő módosítását, amelyhez szükséges 

pénzügyi forrást a 2019. évi költségvetésében biztosítja. Határidő: 2019. február 28., Felelős: 

Pekár Zsolt polgármester 
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A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2019. január 1-i hatállyal engedélyezi a KTKT bérrendszerében 

foglalkoztatott 1 fő házi szociális gondozó napi munkaidejének 6 óráról 8 

órára történő módosítását. amelyhez szükséges pénzügyi forrást a 2019. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

7) A Közösségi Ház festési munkálatai 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Közösségi Ház földszinti tereinek festése, tisztító 

meszelése aktuálissá vált. A megkeresett vállalkozó januári ütemezéssel tudja vállalni a 

munkát, ami így nem ütközne helyi rendezvény, program lebonyolításába. A beszerzett ajánlat 

alapján a munkálatok költsége 1 669 000 Ft-ot tesz ki és  három hetet vesz igénybe. 

 

Kohlné Ivánka Katalin alpolgármester hozzászólásában a télen történő beltéri festéssel 

kapcsolatos aggályának ad hangot. Megfogalmazza azon véleményét, amely szerint télen nem 

festetne. 

 

Ligeti Gábor képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az ilyen munkáknál használt anyagok, 

illetve különböző páraelszívó berendezések lehetővé teszik téli időszakban is az épületek belső 

festését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 

Közösségi Ház belső tereinek festését, amelynek költségére 1 669 ezer Ft-ot biztosít, a 2019. 

évi költségvetés terhére. Határidő (a határozat kiadására): 2018. december 28., Felelős: Pekár 

Zsolt polgármester  

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi a Közösségi Ház belső tereinek festését, amelynek költségére 

1 669 ezer Ft-ot biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő (a határozat kiadására): 2018. december 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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8)  Közlekedési táblák cseréje 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a rendőrség és a közlekedési 

hatóság részéről érkezett jelzésről, amely a nem megfelelő állapotú (lekopott, megrongálódott) 

jelzőtáblák cseréjére, pótlására irányul. A KRESZ előírásainak megfelelő közúti jelzőtáblák 

beszerzése érdekében, 1 000 ezer Ft összeg erejéig, kéri a képviselő-testület támogatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi közúti 

jelzőtáblák beszerzését, amelyre 1 000 ezer Ft összeget biztosít a költségvetés általános 

tartaléka terhére. Határidő (a határozat kiadására): 2018. december 28., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester. 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

99/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi közúti közlekedési táblák beszerzését, amelyre 1 000 ezer Ft 

összeget biztosít, a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő (a határozat kiadására): 2018. december 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

9) Patkányirtás megrendelése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a község rágcsálókkal való fertőzése újra 

jelentkezik. Kéri a képviselő-testületet felhatalmazását a patkánymentes állapot fenntartása 

érdekében a Bábolna Bio Kft-vel történő szerződéskötésre, 1 000 ezer Ft keretösszeg erejéig. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) megrendeli a Bábolna 

Bio Kft-től a község teljes körű patkánymentesítésének további fenntartását, amelyre 1 422 400 

Ft előirányzatot biztosít a jövő évi költségvetés terhére, b) felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére. Határidő (a határozat kiadására): 2018. december 28., Felelős: Pekár 

Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot öt igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

100/2018. (XII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) megrendeli a Bábolna Bio Kft-től a község teljes körű 

patkánymentesítésének további fenntartását, amelyre 1 422 400 Ft 

előirányzatot biztosít a jövő évi költségvetés terhére, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő (a határozat kiadására): 2018.december 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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Egyebek:  

 

a) Decemberi rendezvények 

 

December 8-án az általános iskolában került megrendezésre az adventi kórustalálkozó 

 

Az VI. Magyar Sakk Világkupa rendezvényére 2018. december 7. és december 9. közt az 

általános iskolában került sor. 

 

A Jászai Mari Általános Iskolában december 21-én 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a 

falukarácsony. 

 

A karácsonyra hangolódás jegyében december 23-án 17.00 órai kezdettel közös éneklés lesz a 

Jászai téren. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.15 

perckor bezárta. 

 

 

 

                        Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

            polgármester                                                             aljegyző 


