Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 3087/2016/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. június 9.
napján 14.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.
Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
Ligeti Gábor képviselő
Martonné Szekfű Judit 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 a késését jelző dr Lunkné Nyuli Márta, valamint a más
elfoglaltságát jelző Rakó László kivétel valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van.
Meghívásra került és jelen van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet 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:
42/2016. (VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2015. évi helyzetéről
2. Rendezési terv módosítása
3. Tájékoztatás az illegális szemétlerakás megszüntetéséről
4. Tájékoztatás a nyári rendezvényekről
1. Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2015. évi helyzetéről
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként, Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére dr
Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat nyári táboroztatási terveiről
egyelőre nincs információ, de megjegyzi, hogy tavaly jelentkezők hiányában maradt el a
szolgálat ászári tábora, ami szervezési hiányosságokra vezethető vissza.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az írásos határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
43/2016.(VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi gyermekvédelmi és szociális jelentést elfogadja.
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Ezt követően Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a szintén írásban kiadott tervezet a
szociális rendelet módosításáról a tanszertámogatás év elején elfogadott elveinek
végrehajtásához szükséges, anyagi vonzata a 2016. évi költségvetés tervezésekor már eleve
megtervezésre került.
Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az írásbeli rendelet tervezetet
szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló
1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §
(1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a 132. § ( 4)
bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés b) pontja az alábbi
bd) ponttal egészül ki:
(A jogosult számára a települési önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek
szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §
(4) bekezdése szerinti többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulók támogatására
rendkívüli települési támogatást, ezen belül)
„bd) tanszertámogatást
állapít meg.”
2. § A Rendelet a következő 11/a alcímmel és 17/A. §-sal egészül ki:
„11/a Tanszertámogatás
17/A. § (1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanszervásárlás céljából – kérelemre,
jövedelemre tekintet nélkül – a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező általános-, vagy középiskolai intézményben, nappali tagozaton tanuló részére,
tanszertámogatást nyújt.
(2) Nem részesülhet tanszertámogatásban az a gyermek, akire tekintettel a családi pótlék
folyósítását jogerősen felfüggesztették.
(3) A tanszertámogatás iránti igényt a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
előterjeszteni, amelyhez a középiskolai oktatásban részt vevő diák esetében mellékelni
kell a tanulói jogviszonyt igazoló iratot.

2

(4) A tanszertámogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év augusztus 01. napjától
szeptember 30. napjáig lehet előterjeszteni utoljára arra a tanévre, amelyben a gyermek a
18. életévét betölti.
(5) A tanszertámogatás egy naptári évben egy alkalommal vehető igénybe, összege
gyermekenként 5.000.-Ft.”
3. § A Rendelet e rendelet 7. mellékletével egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr Istvándi Csilla
jegyző

Pekár Zsolt
polgármester

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester felkérésére dr Istvándi Csilla jegyző – az írásos
előterjesztést összefoglalva – ismerteti a nyári gyermekétkeztetés aktuális igénylési és
finanszírozási kérdéseit,.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az írásos
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
44/2016.(VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a 2016. évben rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
keretében összesen 15 fő, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek részére vállalja a nyári iskolai
szünetben 55 munkanapon keresztül a naponta egyszeri meleg
étkezés biztosítását.
b) a nyári gyermekétkeztetés fentiek szerinti biztosításával a Zséfár
és Zséfár Kft-t megbízza összesen 389.400.- Ft + ÁFA díj ellenében,
c) a megbízási díjból a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
jogcímen a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére kapott
állami támogatáson felüli összeget a 2016. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző
Határidő: 2016. június 10.
2. Rendezési terv módosítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásos előterjesztést összefoglalva Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendezési
terv felülvizsgálata ugyan folyamatban van – a településfejlesztési koncepció készül –,
azonban már látható, hogy az év végéig semmiképp nem ér véget. Vannak azonban olyan
sürgető problémák, amelyek már most akadályozzák a folyamatban lévő építkezések,
beruházások megvalósulását: a rendezési tervben Klapka utcai telkek végén szabályozott út,
az Ászári Mg Zrt telkén áthaladó utak, valamint a Kossuth Lajos utca Temető felőli
szakaszára előírt, az utca többi részétől eltérő kötelező teleknagyság. Mindezekre nézve az
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idei évben még – a komplex felülvizsgálattól függetlenül – történhet módosítás a rendezési
terven, erre nézve azonban a Talent Plan Kft bruttó 787.400.- Ft összegű árajánlatot tett.
Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot
teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) elrendeli a
településrendezési terv módosítására irányuló eljárás lefolytatását a következő célból: aa) a
Klapka utca és Petőfi Sándor utca által határolt telkeket érintő tömbfeltáró úr
kiszabályozásának megszüntetése, ab) a 81. főút melletti, 1071 és 1071 hrsz-ú telkeket is
érintő, tervezett lakóterület rendezési tervből való kikerülése, ac) a Kossuth Lajos utca, Gyári
utca menti, 183-192, valamint 195-198 hrsz-ú telkeket érintő kertvárosias lakóterületek
településközponti vegyes területté minősítése, illetve a megengedett legkisebb telekméret
csökkentése. b) a módosítási tervdokumentáció elkészítésével, valamint az eljárás
lefolytatásával megbízza a Talent Plan Kft-t bruttó 787.400.- Ft megbízási díj ellenében,
melyet a fejlesztési céltartalék terhére biztosít. Határidő: 2016. december 31., Felelős: Pekár
Zsolt polgármester.
A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
45/2016.(VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) elrendeli a településrendezési terv módosítására irányuló eljárás
lefolytatását a következő célból:
aa) a Klapka utca és Petőfi Sándor utca által határolt telkeket érintő
tömbfeltáró úr kiszabályozásának megszüntetése,
ab) a 81. főút melletti, 1071 és 1071 hrsz-ú telkeket is érintő, tervezett
lakóterület rendezési tervből való kikerülése,
ac) a Kossuth Lajos utca, Gyári utca menti, 183-192, valamint 195-198
hrsz-ú telkeket érintő kertvárosias lakóterületek településközponti vegyes
területté minősítése, illetve a megengedett legkisebb telekméret
csökkentése.
b) a módosítási tervdokumentáció elkészítésével, valamint az eljárás
lefolytatásával megbízza a Talent Plan Kft-t bruttó 787.400.- Ft megbízási díj
ellenében, melyet a fejlesztési céltartalék terhére biztosít.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester.
3. Tájékoztatás az illegális szemétlerakás megszüntetéséről
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Páskomban az illegálisan
lerakott hulladék elszállításra került. A közfoglalkoztatás keretében a kommunális lomot
kiválogatták, és az a lomtalanítás keretében elszállításra került, ezen kívül pedig részben a
szemétszedési akció, részben pedig szintén a közfoglalkoztatási program keretében több
konténernyi hulladékot elszállított az OKÖ Zrt, illetve – az építési törmeléket és a veszélyes
hulladékot (palát) – egy erre szakosodott szakcég. Javasolja, hogy ennek költségeit, mintegy
800 ezer forintot a Környezetvédelmi Alap terhére engedélyezze megfizetni a képviselőtestület.
Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a
Kisbéren várhatóan nyílik hulladékudvar a jövőben.
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a páskomi
illegális hulladéklerakó felszámolásának, és az ott lerakott hulladék elszállításának költségeit
800 ezer forint összegben a Környezetvédelmi Alap terhére engedélyezi megfizetni. Határidő:
2016. július 31., Felelős: Pekár Zsolt polgármester.
A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
46/2016.(VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a páskomi illegális hulladéklerakó felszámolásának, és az ott lerakott
hulladék elszállításának költségeit 800 ezer forint összegben a
Környezetvédelmi Alap terhére engedélyezi megfizetni.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester.

4. Tájékoztatás a nyári rendezvényekről
16.35 perckor dr Lunkné Nyuli Márta képviselő megérkezik.
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a június 25-i Szent
Iván éji rendezvény programjáról és szervezési teendőiről.
Pekár Zsolt polgármester ezt követően elmondja, hogy immár hagyományos módon 2016.
augusztus 20-án Szent István napi ünnepséget tart az önkormányzat, augusztus utolsó
hétvégéjén pedig megrendezésre kerül a IV. Országos Sakkvilág Kupa. A Sakkegyesület több
ponton változtatott a szervezésen és a finanszírozási kérdések terén (magasabbak lettek a
nevezési díjak), de idén is szükségük van a rendezvény megszervezéséhez a korábbi éveknek
megfelelő, 1.200 ezer forint önkormányzati támogatásra. Javasolja ezt az összeget biztosítani
a Sakkegyesület részére.
Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért javaslatát szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
47/2016.(VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a IV. Országos Sakkvilág Kupa megszervezéséhez 1.200 ezer forint
támogatást biztosít a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár részére, a
költségvetés általános tartaléka terhére.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester.
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5. Képviselői hozzászólások:
a) Martonné Szekfű Judit képviselő jelzi, hogy az Ady Endre utca jobb oldalának elején gond
van a vízelvezetéssel, javasolja ezt megvizsgálni. Jelzi továbbá, hogy az orvosi rendelő elő
csikkelnyomó kukára van szükség, a temetőben pedig füvet kell nyírni.
b) Vargáné Zalka Andrea képviselő javasolja, hogy a fejlesztési céltartalék terhére nyújtson az
önkormányzat támogatást a Sportegyesület részére 190 ezer forint összegben. Pekár Zsolt
polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
48/2016.(VI.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ászári Községi Sportegyesület részére 190 ezer forint támogatást biztosít a
fejlesztési céltartalék terhére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester.
c) Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet az iskolában várható
nyári táborokról, valamint a június 14-én megrendezésre kerülő hulladékgyűjtési akcióról.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.15
perckor bezárta.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
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