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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3944/2016/A. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2016. december 8. napján 

16.30 órakor, Ászár Közösségi Ház Vadásztermében (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 

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel az egyéb elfoglaltsága miatt távol levő Vargáné Zalka Andrea 

kivételével valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Zséfár 

Gyuláné, a Zséfár és Zséfár Kft ügyvezetője, valamint dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a 

jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendet teszi fel szavazásra. 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hat 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. A gyermekétkeztetést rezsiköltségének megállapítása 

2. Változások a 2017. évi  lakossági hulladékszállításban 

3. Egyebek: 

  a) Temetői összeírás 

 

1.A gyermekétkeztetés rezsiköltségének megállapítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester részletesen ismerteti a Zséfár és Zséfár Kft által tett javaslatot a 

gyermekétkeztetés rezsiköltségének 15%-os  emelésére. 

Zséfár Gyuláné ügyvezető dr Lunkné Nyuli Márta képviselő kérdésre kifejti, hogy a rezsiköltség 

emelése a szülőknek nem jelent plusz terhet, az élelmiszer nyersanyag költség emelésére 

egyelőre még nincs szükség. Elmondja, hogy a maga részéről a minimális személyzettel 

dolgozik, osztalék kifizetésére még a kft. megalakítása óta nem került sor. Ismeretei szerint az 

ászári gyermekétkeztetési költségek azonos vagy alacsonyabb szinten vannak, mint a kisbéri és a 

rédei hasonló árak. 

Pekár Zsolt polgármester részletesebb kimutatást kér az emelkedő költségek összes mértékéről, 

miután a minimálbér emeléséhez járulék csökkentés is tartozik. 
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Dr Istvándi Csilla jegyző kéri, hogy amennyiben készül ilyen kimutatás, az a rezsiköltség 

keretében a közüzemi díjakkal és a bérleti díjjal is számoljon, mert ezek tekintetében 

áremelkedés nem, vagy kisebb mértékben történik. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés 

rezsiköltségének 2017. évi mértékéről 2017. januári ülésén hoz döntést, és felkéri Zséfár 

Gyuláné ügyvezetőt, hogy az ülésre részletes kimutatást készítsen az árváltozás tényezőiről. 

Határidő: 2016. január 6., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

A szavazásban részt vesz 6 fő a képviselő-testület pedig 6 igen szavazattal egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 
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az étkeztetés rezsiköltségének 2017. évi mértékéről 2017. januári ülésén hoz 

döntést, és felkéri Zséfár Gyuláné ügyvezetőt, hogy az ülésre részletes 

kimutatást készítsen az árváltozás tényezőiről.  

Határidő: 2016. január 6. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

2. Változások a 2017. évi  lakossági hulladékszállításban 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2017. évtől a lakossági 

hulladékszállítást az OKÖ Zrt. alvállalkozójaként a Bakonyszolg Kft. fogja végezni a községben. 

Ez a lakosság, illetve a község számára érdemi változást nem jelent, a szállítási napok maradnak, 

de az első hetekben a gyakorlati megvalósításban adódhatnak kisebb nehézségek. Erről 

tájékoztatni fogja a lakosságot. 

 

3. Egyebek: 

a) Temetői összeírás 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy mivel egészen pontos nyilvántartás csak a 15 

évnél fiatalabb sírok és azok fenntartói tekintetében áll rendelkezésre. Ezért a közelmúltban 

megtörtént a temető pontos, hatályos feltérképezése, és meghirdeti a lakosság számára, hogy a 

sírok fenntartóit (a régi sírok esetében is) a nyilvántartásba felvegyék. Ez amiatt szükséges, mert 

a régen temetett részeken egyre több a gondozatlan, összedőlt sír, ahol szükséges lenne felvenni 

a kapcsolatot a sír gondozójával, vagy intézkedni a sír felszámolásáról. 

b) Képviselői hozzászólások 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő javasolja, hogy a Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány 

egyedi kérelmére – az iskolai oktatás és a diákok szabadidő-töltése feltételeinek fejlesztésére – a 

képviselő-testület nyújtson 254.250.- Ft támogatást a költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére.  

Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel, miután kérdés, hozzászólás nincsen 

hozzá. 
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A szavazásban részt vesz 6 fő a képviselő-testület pedig 6 igen szavazattal egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 
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a Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány részére – az iskolai oktatás és 

a diákok szabadidő-töltése feltételeinek fejlesztésére – 254.250.- Ft 

támogatást nyújt a költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 

Határidő: 2016. december 15 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester a nyilvános ülést 

17.58 perckor bezárta, és a képviselő-testület munkáját a Közösségi Ház Dísztermében 

közmeghallgatás tartásával folytatta.  

 

                           Pekár Zsolt             dr Istvándi Csilla  

               polgármester                                                    jegyző 


