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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1034-1/2019.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2019. 

augusztus 29. napján, 16.00 órakor, a Községháza Polgármesteri Irodájában (Ászár, Kossuth u. 

16.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

  Ligeti Gábor képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

a testület határozatképes, mivel dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő, Martonné Szekfű Judit 

képviselő és Vargáné Zalka Andrea képviselő kivételével valamennyi képviselő, tehát 4 fő jelen 

van. Meghívásra került és jelen van Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve a következő határozati javaslatot 

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

alábbiak szerint elfogadja: 1) A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv, 2) A szociális és 

gyermekétkeztetés díjának megállapítása és a szociális rendelet módosítása, 3) KRESZ táblák 

és egyéb közlekedésbiztonsági eszközökre érkezett árajánlatok elbírálása, 4) Kossuth Lajos 

utcai járdaépítés pótmunkái. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

 

67/2019. (VIII.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv 

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

módosítása 

3) KRESZ táblák és egyéb közlekedésbiztonsági eszközökre érkezett árajánlatok 

elbírálása 

4) Kossuth Lajos utcai járdaépítés pótmunkái 

 

 

1) A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy a rendszer 

üzemeltetése kapcsán hosszú távon anyagi gondokra lehet számítani, ugyanis nincs annyi 

fedezet, amennyi a fenntartásához szükséges. A biztonságos üzemeltetés miatt azonban a 

javasolt munkák nem maradhatnak el, így a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatnak 

kell vállalnia. A rendszer üzemeltetőjét kérni fogja, hogy a szivattyúk cseréjénél egyeztessenek 

az önkormányzattal. 
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Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

68/2019. (VIII.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) elfogadja az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2020-34. időszakra 

készült gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészek tekintetében, 

mindhárom tervezési időszakra, 

b) meghatalmazza az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-t, hogy a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be a gördülő fejlesztési tervet 

jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való képviseletre, 

c) hozzájárul a gördülő fejlesztési tervben szereplő munkáknak a 2020. évi 

bérleti díj terhére történő végrehajtásához.  

Határidő: 2019. szeptember 13. 

            Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

módosítása 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy a 

vállalkozóval folytatott egyeztetés során határozottan kérte azt, hogy minden évben a 

szeptemberi iskolakezdést megelőzően kezdeményezzenek térítési díj módosítást. Emlékezteti 

a képviselő-testületet, hogy 2019. év elején már történt térítési díj emelés, egy újabb, esetleges 

módosításra egy év múlva kerülhet sor.   

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármestert szavazásra 

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

2019. szeptember 1-jétől a gyermekétkeztetés rezsiköltéségét óvodás és napközis gyermekek 

esetében naponta 450.-Ft, a menzás gyermekek esetében adagonként nettó 395.-Ft, a szociális 

étkeztetés rezsiköltségét pedig adagonként nettó 300.-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. 

szeptember 13., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

69/2019. (VIII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) 2019. szeptember 1-jétől a gyermekétkeztetés rezsiköltségét óvodás és 

napközis gyermekek esetében naponta 450.-Ft, menzás gyermekek esetében 

adagonként nettó 395.-Ft, a szociális étkeztetés rezsiköltségét pedig 

adagonként nettó 300.-Ft-ban fogadja el. A térítési díjat szociális 

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

szerződéseinek módosítására. 

  Határidő(közlésre): 2019. szeptember 13. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a szociális rendelet-tervezetét. 

 

A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 4 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 

4 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta. 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

3) KRESZ táblák és egyéb közlekedésbiztonsági eszközökre érkezett árajánlatok 

elbírálása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

70/2019. (VIII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) az Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft. árajánlatát elfogadja, és bruttó 2 273 973 forint  

díjazás ellenében megbízza az árajánlatban foglalt forgalomtechnikai munkák 

elvégzésével, 

b) ennek fedezetére a tervezett 1 millió Ft-ot meghaladó költségek miatt a költségvetés  

általános tartalékából átcsoportosít 1 273 973 Ft-ot,  

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2019. szeptember 30.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

4) Kossuth Lajos utcai járdaépítés pótmunkái 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Kossuth Lajos utcai járdaépítéssel kapcsolatban felmerült  

pótmunka igényeket. Tájékoztatásában elmondja, a pótmunka során hét darab ingatlan 

kapubejárója, összesen 26,6 m2 térmértékben kerül térkövezésre, bruttó 402.600.-F összegben.  
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A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

Kossuth Lajos utcai járdaépítéssel kapcsolatban felmerült pótmunkákra bruttó 402.600.-Ft-ot 

biztosít a költségvetés tartaléka terhére, b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. Határidő: 2019. szeptember 13., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

71/2019. (VIII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a) a Kossuth Lajos utcai járdaépítéssel kapcsolatban felmerült 

pótmunkákra bruttó 402.600.-Ft-ot biztosít a költségvetés általános 

tartalék terhére, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

     Határidő: 2019. szeptember 13. 

    Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.30 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző  

 

 


