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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/153-2/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2019. február 14. 

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  

  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 valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került és 

jelen van Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző és Lanczendorfer Melinda aljegyző, 

aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve a következő, kiegészített határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 1) Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés-

tervezetének véleményezése, 2) 2019. évi költségvetés (második olvasatban), 3) A szociális és 

gyermekétkeztetés díjának megállapítása és a szociális rendelet módosítása, 4) Egyebek: a) 

EFOP 3.9.2 pályázat keretén belül megvalósuló képzések, b) Energetikai díjról tájékoztatás  

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,  

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

 

7/2019 (II.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés-tervezetének véleményezése 

2) 2019. évi költségvetés (második olvasatban) 

3) A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása és a szociális rendelet 

módosítása 

4) Egyebek: a) EFOP 3.9.2 pályázat keretén belül megvalósuló képzések 

                b) Energetikai díjról tájékoztatás 

 

 

1) Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés-tervezetének véleményezése 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a község a családsegítés és a 

gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás feladatát társult formában látja el. A 

Társulási Tanács a költségvetést a mai napon tartott ülésén tárgyalta és elfogadta. Javasolta a 

tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. 
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Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő 

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

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének tervezetét a maga részéről 

elfogadja, és az abban foglalt kiadások teljesítésére a polgármestert felhatalmazza. Határidő: 

2019. december 31., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazat 

mellett elfogadja, és a következő határozatot hozta: 

 

8/2019. (II.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének tervezetét a 

maga részéről elfogadja, és az abban foglalt kiadások teljesítésére a 

polgármestert felhatalmazza. 

 

   Határidő: 2019. december 31. 

   Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

2) 2019. évi költségvetés (második olvasatban) 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a március 1-jétől induló közfoglalkoztatási 

program részleteiről ez idáig nem rendelkezett információval. A mai nap jutott tudomására, 

hogy az önkormányzatnak kizárólag hosszabb távú közfoglalkoztatásra lesz lehetősége. Az 

állami szerepvállalás csökkenését mutatja a települések adóerő-képességhez igazodó 

finanszírozása, ami Ászár község esetében 70%-os támogatottságot jelen az idei évre. Ezen 

információk birtokában 10 fő közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatása került 

tervezésre. Egyebekben, a januári képviselő-testületi ülésen meghatározott elvek mentén került 

a költségvetés tervezete benyújtásra. 

 

Rakó László képviselő kérdésére Lanczendorfer Melinda aljegyző elmondja, az előterjesztés 

mellékletében kimutatott közvetett támogatások a település szociális, valamint helyi adó 

rendeletében foglalt szabályozáson, illetve magasabb szintű jogszabály - mint például a 

gépjárműadóról szóló törvény - rendelkezésein alapulnak.  

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztés mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervet és a 

bevételek és kiadások jövőbeli alakulásáról készült kimutatást. 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hét igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

9/2019. (II.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

az előirányzat felhasználási ütemtervet, a bevételek és kiadások 2019-2022. évi 

várható alakulásáról készült kimutatást elfogadja. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

  Határidő: 2019. március 01. 
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Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő rendelet tervezetet. 

A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 

7 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta. 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

Ezt követően Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző elhagyja az üléstermet. 

 

3) A szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapítása és a szociális rendelet 

módosítása 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a főzőkonyhát üzemeltető vállalkozó a költségek 5%-

os emelése érdekében terjesztette elő kérelmet. Pekár Zsolt véleménye szerint a térítési díjak 

módosítását a tanévhez igazodva célszerű időzíteni. Ugyanakkor megérti vállalkozó azon 

indokát, amely szerint a megemelkedett költségek január 1-jétől jelentkeznek. Erre való 

tekintettel támogatni tudja a költségek év közbeni ismételt felülvizsgálatát, esetleges 

szeptember 1-jei módosítással. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármestert 

szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a) 2019. március 1-jétől a gyermekétkeztetés rezsiköltéségét óvodás gyermekek 

esetében naponta 760.-Ft, a napközis gyermekek esetében naponta 841.-Ft, menzás gyermekek 

esetében adagonként nettó 656.-Ft, a szociális étkeztetés rezsiköltségét pedig adagonként nettó 

579.-Ft-ban fogadja el. A térítési díjat szociális rendeletében ennek megfelelően állapítja meg. 

b) Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat étkeztetésére vonatkozó szerződéseinek 

módosítására. Határidő: 2019. március 01., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

10/2019. (II.14) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) 2019. március 1-jétől a gyermekétkeztetés rezsiköltségét óvodás gyermekek 

esetében naponta 760.-Ft, a napközis gyermeke esetében naponta 841.-Ft, 

menzás gyermekek esetében adagonként nettó 656.-Ft, a szociális étkeztetés 

rezsiköltségét pedig adagonként nettó 579.-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): 2019. március 01. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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Ezt követően Lanczendorfer Melinda aljegyző összefoglalja a rendelet módosítást megalapozó 

lényegi megállapításokat. 

 

Rakó László képviselő kérdésére Lanczendorfer Melinda aljegyző elmondja, hogy a helyi 

rendelet a kifogásolt szabályozás tekintetében, valamint szerkesztési szempontból került 

átdolgozásra.  

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a támogatások rendszerének felülvizsgálata alapos 

előkészítést igényel. 

 

További kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen. 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásban kiadott rendelet tervezetet a térítési díjakra vonatkozó 

rendelkezések módosításával, egységes szerkezetben teszi fel szavazásra: 

 

A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 

7 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta. 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi) 

 

Egyebek:  

 

a) EFOP 3.9.2 pályázat keretén belül megvalósuló képzések 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a község 2017. évben csatlakozott a hét település 

(Ács, Ászár, Bábolna, Bakonysárkány, Ete, Kisbér és Tárkány) alkotta konzorciumhoz, 

amelynek keretében „Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig” elnevezésű projekt 

megvalósítása céljából sikeresen nyújtottak be pályázatot. A projekt legfontosabb célkitűzése a 

területi különbségek, különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése a 

felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területein, a helyi tudástőke 

gyarapítása érdekében. Jelenleg több különböző képzés került meghirdetésre a községben, 

amely képzésszervező vállalkozáson keresztül valósul meg. Ezeknek a képzéseknek a 

szervezését nem, csak a lebonyolítását segíti az önkormányzat. Ezt követően részletes 

tájékoztatást ad a projekt részleteiről. 

 

b) Energetikai díjról tájékoztatás 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Komárom-Esztergom Megyei 

Közgyűlés Elnöke által önkormányzatunk figyelmébe ajánlott pályázati lehetőségről. Az 

„Energiatudatos és Energia-hatékony Önkormányzat” pályázat és díj a dr. Áder János 

köztársasági elnök által fővédnökölt Virtuális Erőmű Program keretében, energiatudatos 

beruházást megvalósító települések számára került meghirdetésre. A pályázati részvétellel 

fenntarthatósági védjegyek, címek és díjak nyerhetők el, amelyek segíthetik a következő uniós 

ciklusban az önkormányzat klímavédelemhez kapcsolódó forrásszerzési lehetőségeit. 

 

Tekintettel arra, hogy a község az utóbbi időben több energetikai korszerűsítését célzó 

beruházással erőfeszítést tett a klímavédelem érdekében, javasolja a pályázaton való részvételt. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) pályázatot nyújt be a 

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által a Virtuális Erőmű program keretében 

meghirdetett 2019. évi energiahatékonysági kiválósági pályázatra. b) Felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő (a pályázat benyújtására): 2019. február 18. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

11/2019. (II.14) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) pályázatot nyújt be a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 

által a Virtuális Erőmű program keretében meghirdetett 2019. évi 

energiahatékonysági kiválósági pályázatra.  

b) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

  Határidő (a pályázat benyújtására): 2019. február 18. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.45 

perckor bezárta. 

 

 

                        Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

            polgármester                                                             aljegyző 


