Ászár Község Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 107/2015/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén
2015. január 15. napján 16.00 órakor,
az Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Ászár, Kossuth L. u. 16.)
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 dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Az ülés napirendjét Pekár Zsolt polgármester az írásos meghívóban foglaltak szerint– az
„Egyebek” napirendi ponton belül egy tovább alponttal: „c) Tájékoztatás a Start
Közmunkaprogramról” – 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:
1/2015.(I.15.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
2. A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programja, fejlesztési
terve
3. A 2015. évi költségvetés (első olvasatban)
4. Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával összefüggő
pénzügyi nehézségekről
5. Egyebek
a) A Magyar Kultúra Napja
b) Hérics Márton születésének 160. évfordulója
c) Tájékoztatás a Start Közmunkaprogramról
1. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés nincsen.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő véleménye szerint a jelentés megfelelően részletes, jól
érthető.
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Pekár Zsolt polgármester elismerését fejezi ki a hivatal dolgozói felé az elmúlt évi
munkáért, majd – további kérdés, hozzászólás hiányában – szavazásra teszi fel a következő
határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel és a
munkatársak iránti elismeréssel elfogadja az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi munkájáról szóló beszámolót.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
2/2015.(I.15.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
köszönettel és a munkatársak iránti elismeréssel elfogadja az Ászári
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásos előterjesztéshez kiegészítés nincsen.
Martonné Szekfű Judit képviselő véleménye szerint a Keményítőgyár szennyvízellátásának
megoldását a gazdasági programban előbbre kell szerkeszteni, és a megvalósítást is
mihamarabb meg kell kezdeni.
Vargáné Zalka Andrea képviselő jelzi, hogy a buszvárók építése a közalapítvány
programjában is benne van.
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester szép, világos programnak tartja az előterjesztett
gazdasági programot, de hiányolja belőle a prioritások kijelölését. Véleménye szerint akár
témák szerinti nagyobb csoportokra is fel lehet osztani a tervezett fejlesztéseket, így
megvalósítás során – az anyagiak függvényében – egy-egy területet csomagszerűen
komplex módon lehet majd megoldani. Alapvetőnek tartja az utak felújításának folytatását,
a temetőnél a parkolás megoldását és a ravatalozóhoz vezető út szilárd burkolását.
Fontosnak tartja a későbbi pályázatokra való mihamarabbi előkészülést is, tervek
kidolgoztatásával.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő javasolja felvenni a gazdasági programba szolgálati
lakás kialakítását, mert középtávon több szaktanár is nyugdíjba vonul az ászári iskolából,
így 5 éven belül várhatóan 10 új munkatársat kell felvenni ide, ami valószínűtlen, hogy
helyből megoldható. A ritka szakokat tanító szaktanári állások betöltése – és ezzel az iskola
oktatási színvonalának megőrzése – szolgálati lakás biztosítása mellett nagyobb eséllyel
kecsegtetne. Akár a református iskola épület is lehetne ilyen szolgálati lakás. A gazdasági
program tervezetben szereplő szabadidőpark gondolatát nagyon jónak és szükségesnek
tartja, hiszen az iskolai sportudvar befejezetlen, a mindennapos testnevelés színvonalas
megoldására pedig a jelenleginél sokkal több térre, lehetőségre lenne szüksége az
intézménynek.
Pekár Zsolt polgármester köszöni az észrevételeket. Szándékai szerint a gazdasági program
nem fontossági sorrendet jelent, hanem a felvállalásra kerülő fejlesztéseket. Véleménye
szerint a gazdasági programban komplex rendszerben kell gondolkodni, a programnak
mindazokat a fejlesztéseket tartalmazni kell, amit az elkövetkező 5 évben az önkormányzat
fontosnak tart, és támogat – nem kell, hogy azt mindet maga valósítsa meg, ilyen lehet
például a buszváró kérdése is.
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A feladatok rangsorolása többféle módon is lehetséges, például egyfajta rangsort jelent a
gazdasági program jelenlegi tervezetében is, hogy évente egy út felújítása a célkitűzések
közé került. A keményítőgyári szennyvízelvezetés kérdése sem rangsor alapján került a
program végére, sőt véleménye szerint ez az egyik elsőként megvalósítandó feladat kell
legyen.
Attól viszont szerinte óvakodni kell, hogy rangsorolással túlzottan kötötté tegye a
gazdasági programot a képviselő-testület, hiszen elsősorban az éves költségvetések
feladata lesz az aktuálisan legfontosabb feladatok meghatározása. Például a 2015. évben a
tervek készíttetése a legfontosabb feladat, de emellett már most is vannak halaszthatatlan
útfelújítások.
A szabadidőpark megépítésének gondolatát és szándékát nem csak az indokolja, hogy
nincs ilyen lehetőség a községben központi helyen, hanem az is, hogy az erre szánt terület
jelenleg kihasználatlan. Ennél a beruházásnál tipikusan szükség is van rendszerszerű
munkára, hiszen a szabadidőparkot eleve komplex módon, minden létesítményére
kiterjedően érdemes megtervezni, a kivitelezést viszont – az anyagiak függvényében –
szakaszokra lehet, és valószínűleg kell is bontani.
Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a gazdasági program alapköve a kötelező feladatok
biztosítása.
Ezzel kapcsolatban utal arra, hogy az elmúlt években nőtt a napi használatban lévő
önkormányzati épületek, területek száma, így a községgazdálkodási jellegű fenntartási
feladatok is megnövekedtek.
Véleménye szerint határán van a község annak a
községgazdálkodási feladat-mennyiségnek, amit a rendelkezésre álló erőforrásokkal
színvonalasan el tud látni , így a fenntartási feladatok további növelése – a területek,
épületek számának növelése – nem indokolt, de legalábbis megfontolandó.
A tanárhiány jelenségét más településekről is hallja, ennek megoldásában az iskolát a
jövőben ő maga is érdemesnek tartja szolgálati lakhatási lehetőséggel támogatni, bár erre a
célra a református iskola épület mérsékelten alkalmas. A község ingatlanpiaci viszonyai
ismeretében azonban ez a probléma véleménye szerint több más módon is kezelhető.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester kérdésére a képviselőtestület minden tagja úgy nyilatkozik, hogy a gazdasági programot újra tárgyalni nem
kívánják, az szavazásra bocsátható.
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztését utolsó pontként kiegészíti
„Szolgálati lakhatási lehetőség megteremtése a községben, elsősorban az iskolai szaktanár
ellátottság biztosítása céljából” feladattal, és szavazásra teszi fel a következő határozati
javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évi gazdasági
programját az előterjesztés szerint elfogadja.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
3/2015.(I.15.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015-2019. évi gazdasági programját az előterjesztés szerint elfogadja.
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3. A 2015. évi költségvetés (első olvasatban)
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva elmondja, hogy a
jelenlegi első olvasatú költségvetés részben a korábbi költségvetési koncepció feladatát
veszi át. Ez részben annak is köszönhető, hogy a várható bevételek lassan körvonalazódtak
év elején, és még mindig vannak később pontosítandó tételek. Utal például a közös
önkormányzati hivatali támogatással kapcsolatos írásban jelzett problémára – a Bársonyos
községre járó finanszírozás is Ászárnál szerepel az adatközlésekben –, amit a Kincstárnak
is jeleztünk.
A fejlesztések tekintetében elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítását minden
bizonnyal szakaszolni kell majd, akár 3 évre is. A Kincstár részére visszafizetendő állami
támogatás összege a bankban le van kötve. A 2014. évről áthozott fizetési kötelezettségek
(ravatalozó bontás, Kossuth utcai járda, harangjáték) mintegy 11 millió forintot tesznek ki,
a fedezetük szintén megvan.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra
teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a
költségvetés részletes tervezését az ebben lefektetett elvek mentén támogatja.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
4/2015.(I.15.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a
költségvetés részletes tervezését az ebben lefektetett elvek mentén
támogatja.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
4. Tájékoztatás a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával összefüggő pénzügyi
nehézségekről
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a kistérség többi
települése sem szándékozik fizetni az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt-nek, de a
hulladékkezelést az önkormányzatok feladata biztosítani. Mindazonáltal a Zrt. által jelzett
összeget a költségvetésben tartalékként indokolt megtervezni.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért
szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot.

Pekár Zsolt polgármester

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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5/2015.(I.15.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2014. évi várható
veszteségének a keletkező hulladékmennyiségek arányában számított,
Ászárra jutó 3,9 M Ft megfizetését nem találja megalapozottnak, ezért nem
fizeti meg. Továbbá felkéri Ászár Község Polgármesterét hogy egyeztetés
céljából vegye fel a kapcsolatot Oroszlány Város Polgármesterével, illetve
az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezetésével.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
5. Egyebek:
a) Magyar Kultúra Napja:
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Kultúra
Napján 2015. január 22-én a Közösségi Házban ünnepély lesz.
b) Hérics Márton születésének 160. évfordulója
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hérics Márton
plébános születésének 160. évfordulóján 2015. január 28-én az emléktáblánál, majd a
Közösségi Házban megemlékezés lesz.
c) Tájékoztatást a Start közmunka programról
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy folyamatban van a 2015.
évi Start közmunka program tervezése. Szociális és községgazdálkodási szempontból is
fontosnak tartja nem csupán megtartani, hanem kis mértékben növelni is a községben a
közfoglalkoztatási munkahelyek számát, de Ászáron szerencsére korlátozott az ebbe
bevonható munkanélküliek köre, ami határt szab a tervezésnek. A projektötletek
ismertetése megtörtént, és mivel a korábbihoz hasonló projekteket nem támogat a
Belügyminisztérium, a projektötleteket meghallgató megyei és országos szakemberek
Ászáron idegenforgalmi közfoglalkoztatási projektet tartottak támogathatónak. Ennek
keretében az idegenforgalmi látványosságok fenntartási feladatai mellett megoldható lenne
a Katolikus Templom előtti parkoló kialakítása, akár a közterület világítása is, valamint
készülhetnének több helyre információs táblák, de kér további ötleteket is.
Lunkné Nyuli Márta képviselő véleménye szerint beleilleszkedhetne a projektbe a Jászai
Emlékházból a faluközpontba visszatérő útvonalon lévő bitumenes pálya kerítésének a
felújítása, hiszen ez most erősen rontja a Kis-tó környékének látványát.
Rakó László képviselő támogatni tudná egy falu körüli sétaút kialakítását, melybe
beleilleszkedhetne a Győri utcai járda, valamint a Klapka utcából kivezető földes út
felújítása.
Pekár Zsolt polgármester jelzi, a hogy néhány napon belül e-mailen is várja a további
ötleteket.
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5. Képviselői bejelentések:
Ligeti Gábor képviselő jelzi, hogy a Tsz-től újabban kijáró lánctalpas kombájn közlekedése
rendkívül sokat árt az utaknak.
Rakó László képviselő hasznosnak tartaná a Concóból a mederkotrás során kitermelt földet
a Sportpályához vezető út egyengetésére felhasználni. Szükséges lenne a 81. sz. főút és a
Sportpályához vezető út csatlakozását szélesíteni, mert a kanyar íve miatt jobb oldalról
nagyobb autóval nehéz ráfordulni.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő elmondja, hogy felkérték egy cikk írására a községről a
Regélő Újságba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.30 perckor
bezárta.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
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