Ászár Község Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 3200/2014/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén
2014. december 11. napján 15.00 órakor,
az Ászári Közösségi Házban (Ászár, Kossuth u. 1.)
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
dr. Istvándi Csilla jegyző
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 Kreizinger Tamásné gazdálkodási ügyintéző és dr. Istvándi
Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Az ülés napirendjét Pekár Zsolt polgármester az írásos meghívóban foglaltak szerint
javasolja elfogadni, és javaslatát szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
95/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ászár Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Ászár Község Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
3. Ászár község belterületén lévő helyi közutak nyilvántartásának megrendelése
4. Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás és Alapító
Okirat módosítása
5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
történő csatlakozási szándék
6. Egyebek
a) Falukarácsony
b) Kistérségi kiadvány
c) Ászár Községért Közalapítvány kérelme
d) Karácsonyi csomag
1. Ászár Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel az írásos rendelet tervezetet.
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A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:
Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezt követően dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ászári
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is módosítani szükséges: a főösszegeket a
választások miatt kapott költségvetési támogatások összegével emelni kell, miután ez a
hivatal működésére kapott állami támogatáson felül érkezett be. Egyidejűleg javasolja,
hogy e költségvetés módosításban már engedélyezze a képviselő-testület annak átvezetését,
hogy a mintegy 1 millió forint összegű bérmaradvány jutalomként kerüljön kiosztásra a
hivatal dolgozói közt, a választási évben végzett nagyarányú plusz munkára tekintettel.
Kerékteleki és Bársonyos községek képviselő-testületei a költségvetés ilyen értelmű
módosításával határozatilag egyetértettek.
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester helyesli, hogy a jutalmazás kérdése nem az év eleji
tervezéskor vetődik fel, hanem év végén, az elvégzett munka mérlegelésének
eredményeként konkretizálódik. Javasolja, hogy a további években is így történjen a
jutalom tervezése és kiosztása.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő szintén támogatja a javaslatot, mivel évek óta nem került
sor a köztisztviselői bérek emelésére. Ugyanez vonatkozik egyébként az önkormányzati
dolgozókra is.
Pekár Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy a konkrét javaslat az önkormányzat nem
hivatalnok dolgozóira nem vonatkozik, azonban megvizsgálják a lehetőségét az ő
jutalmazásuknak is.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester javasolja, hogy Ászár
Község Önkormányzat Képviselő-testület az írásban kiadott melléklet szerint engedélyezze
az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását azzal, hogy a
módosítást a költségvetési rendeleten a következő módosításkor át kell vezetni. Javaslatát
szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
96/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az 1. melléklet szerint engedélyezi az Ászári Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetésének módosítását azzal, hogy a módosítást a
költségvetési rendeleten a következő módosításkor át kell vezetni.
Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző
Határidő: 2015.02.28.
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2. Ászár Község Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester részletesen ismerteti a képviselő-testülettel az írásban kiküldött
előterjesztést a munkatervről.
A munkatervhez kapcsolódóan Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester a 2015. januári
ülésre javasolja a civil szervezetek programjainak egyeztetését napirendként felvenni, és az
ülésre a szervezetek vezetőit meghívni. Javasolja továbbá a rendezvénytervbe az augusztus
20-i ünnepséget is felvenni. Véleménye szerint a rendezvények szervezésébe a civil
szervezeteket jobban be kell vonni, sőt a hagyományos rendezvények koordinálását
továbbra is azoknak kellene végezni, akik eddig is színvonalasan megrendezték, mint
például a falukarácsonyt és a Jászai-napokat az iskola, a Nemzeti Emléknapot az Ászári
Honismereti és Helytörténeti Egyesület.
Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő javasolja a 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülésre
tervezzen az iskola munkájáról is beszámolót meghallgatni a képviselő-testület.
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a civil szervezetekkel polgármesteri szinten
mindenképp tervezett programegyeztetést, de nem látja akadályát annak, hogy a képviselőtestület előtt is történjen erről megbeszélés januárban. Az iskola munkájáról szóló
beszámolót – amire már törvény nem kötelezi az iskolát – köszönettel veszi. A
rendezvényeket érintően maga is hangsúlyozza az együttműködés szükségességét, és a
községi szervezetek bevonását, de szervezőként – tehát az önkormányzat felé felelősként –
mindenképpen olyan személyeket kell megjelölni minden rendezvény esetében, akik az
önkormányzattal jogviszonyban vannak. Az már a szervező kompetenciája, hogy milyen
mértékben és kikkel dolgozik együtt.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a
következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2015. évi munkatervet előterjesztés szerint azzal, hogy a 2015. január 15-i ülés
napirendje kiegészül a Civil szervezetek programjainak egyeztetése (Szóbeli előterjesztés,
Előadó: Pekár Zsolt polgármester), a 2015. szeptember 10-i ülés napirendje pedig
kiegészül a Beszámoló az iskola előző tanévi munkájáról (Előadó: dr Lunkné Nyuli Márta
iskolaigazgató, Írásbeli előterjesztés, leadási határidő: 2015. szeptember 4.) napirendi
pontokkal, továbbá a rendezvényterv kiegészül a Szent István napi megemlékezéssel,
melyet az önkormányzat szervez, és felelőse: Kohlné Ivánkai Katalin.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
97/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2015. évi munkatervet előterjesztés szerint azzal, hogy a 2015.
január 15-i ülés napirendje kiegészül a Civil szervezetek programjainak
egyeztetése (Szóbeli előterjesztés, Előadó: Pekár Zsolt polgármester), a
2015. szeptember 10-i ülés napirendje pedig kiegészül a Beszámoló az
iskola előző tanévi munkájáról (Előadó: dr Lunkné Nyuli Márta
iskolaigazgató, Írásbeli előterjesztés, leadási határidő: 2015. szeptember
4.) napirendi pontokkal, továbbá a rendezvényterv kiegészül a Szent István
napi megemlékezéssel, melyet az önkormányzat szervez, és felelőse:
Kohlné Ivánkai Katalin.
3

3. Ászár község belterületén lévő helyi közutak nyilvántartásának megrendelése
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
98/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a belterületi útnyilvántartás elkészítését a Titán Mérnöki Iroda Bt (2857
Dad, Badacsonyi u.17) cégtől megrendeli 280 ezer Ft +ÁFA (bruttó
355,6 ezer forint) értékben
Határidő: 2014. december 12.
Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző
4. Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás és Alapító
Okirat módosítása
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
A megállapodás módosításra vonatkozóan az írásbeli előterjesztést Pekár Zsolt
polgármester a módosított megállapodás (1. melléklet) 9 c. pontjának harmadik mondata (a
közüzemi díjak önkormányzatok általi viselésére vonatkozó külön megkötés) nélkül teszi
fel szavazásra.
Kérdés, hozzászólás, nincsen.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
99/2014. (XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) módosítja az Ászári Közös Önkormányzat fenntartására vonatkozó megállapodását,
és ennek keretében az 1. melléklet szerint szövegszerűen elfogadja „Az Ászári
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására szóló megállapodás
módosítása” , és az annak mellékletét képező “Módosított megállapodás közös
önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására” című okiratokat.
b) felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás és a módosított
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az alapító okirat módosítására
vonatkozó írásos határozati javaslatot.
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A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
100/2014. (XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) módosítja az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát, ennek
keretében pedig az 1. melléklet szerint elfogadja „Módosító Okirat az Ászári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratához” című okiratot, és a 2. melléklet szerint
elfogadja az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát egységes
szerkezetben.
b) felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító
okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pekár Zsolt polgármester

5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozási szándék
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
101/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a)
hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és Taksony
Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozásához.
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése
zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselőtestület nem javasolja az újonnan 3 csatlakozó önkormányzatra a
Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak
alkalmazását
b) Délegyháza Község Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő
csatlakozásához hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási
szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább
hat hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község
Önkormányzata Képviselő-testülete pedig erről 2014. július 2-án döntött.
Határidő: 2014. december 22.
Felelős: Dr. Istvándi Csilla jegyző
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6. Egyebek
a) Falukarácsony
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő beszámol a 2014. december 20-i falukarácsony
előkészítő munkáinak haladásáról, és kéri az önkormányzati dolgozók segítségét a
meghívók kikézbesítésében.
b) Kistérségi kiadvány
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
102/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a Kisbéri Kistérségi Társulás közös kiadványának
létrehozásához ászári részről 130 példányszám megrendelése mellett
181,86 ezer Ft + ÁFA költségviseléssel, 8.66% terjedelemmel.
Határidő: 2014. december 12.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
c) Ászár Községért Közalapítvány kérelme
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
103/2014.(XII.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a Kisbéri Kistérségi Társulás közös kiadványának
létrehozásához ászári részről 130 példányszám megrendelése mellett
181,86 ezer Ft + ÁFA költségviseléssel, 8.66% terjedelemmel.
Határidő: 2014. december 12.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester

d) Karácsonyi csomag
Maronné Szekfű Judit képviselő javaslatára a képviselő-testület egyezteti az idősek
jelképes karácsonyi csomagjával kapcsolatos szervezési teendőket: ennek alapján 308
csomag készül, a házaspárok – mivel nem segélyről, hanem gesztusról van szó – egy
csomagot kapnak. A rászorulók számára (mintegy 70 fő) külön csomagok készülnek.
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