Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 2908/2017/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. május 11.
napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.
Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő
Ligeti Gábor képviselő
Martonné Szekfű Judit képviselő
Rakó László képviselő
Vargáné Zalka Andrea képviselő
Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző
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 Tétényi Éva Edit építész tervező, Nyuli Edit Kisbér város építéshatósági ügyintézője,
Váczy-Hübschl István munkatárs, dr. Szalay Péter kapitányságvezető, valamint Lanczendorfer
Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Meghívásra került továbbá
Finta János intézményvezető, aki egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni,
helyette jelen van Dákai Zsuzsa Frida szakmai vezető és Mészáros Emőke családgondozó.
Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő napirendet egy további
- „6) Civil szervezetek támogatása előirányzat megemelése” – ponttal kiegészítve, az alábbiak
szerint módosítva javasolja elfogadni: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 1) Települési főépítész megbízása, 2) Beszámoló a
rendőrség 2016. évi munkájáról, 3) Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2016. évi
helyzetéről, 4) Környezetvédelmi program felülvizsgálata, 5) A Kossuth utcai járda felújítása, 6)
Civil szervezetek támogatása előirányzat megemelése, 7) Egyebek: a) Falunap előkészítése, b)
Szent István évi vigadalom előkészítése. Pekár Zsolt polgármester e határozati javaslatát
szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

34/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1) Települési főépítész megbízása
2) Beszámoló a rendőrség 2016. évi munkájáról
3) Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2016. évi helyzetéről
4) Környezetvédelmi program felülvizsgálata
5) A Kossuth utcai járda felújítása
6) Civil szervezetek támogatása előirányzat megemelése
7) Egyebek:
a) Falunap előkészítése
b) Szent Iván éji vigadalom előkészítés
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1. Települési főépítész megbízása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2017. október 1-ig a település
teljes területét magába foglaló települési arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv
elkészítésével a Kisbéri kistérség települései Tétényi Éva építészt, mint főépítészt bízták meg. A
főépítész megbízása a kézikönyv elkészítésével megszűnik, a főépítészi munkák azonban a
településrendezési eszközök módosítása és alkalmazása során folyamatosak, így indokolt lesz –
évek óta indokolt – ezt követően is főépítészt alkalmazni.
Tétényi Éva elmondja, hogy a feladat kihívást jelent a térség számára, a szoros határidő miatt. Az
elkészítendő kézikönyv rögzíti majd, hogyan nézzen ki a település arculata, milyen szabályok
vonatkozzanak például a kerítés építésére, előkert kialakítására, vagy építés, felújítás során az
építtetőnek milyen előírásokat kell figyelembe vennie. A követelmények betartására a
polgármester hatósági jogkörében kötelezheti az ingatlan tulajdonosát, például a rossz állapotú,
vagy romos ingatlan felújítására, átalakítására, bontására. Az elkészült arculati kézikönyvet a
testületnek normatív határozattal kell elfogadnia, amely alapján megalkotja településképi
rendeletét. A kézikönyv és a rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű
társadalmi részvételről, a nyilvánosság biztosításáról. Ennek érdekében várja, kéri a lakosság
aktív, konstruktív támogatását, közreműködését.
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a kézikönyv elkészítéséhez a települések a
kormányközlemény szerint 1 millió forint támogatást kapnak, erről azonban jogszabály még
nincs.
Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot
szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a települési
önkormányzati főépítészi feladatok ellátására az Archicon Stuidó Bt-t (2500 Esztergom, Kölcsey
F. u. 14/a.) határozott, 2017. május 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra megbízza. b) A
megbízás díját 87.500,-Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg, amelynek fedezetét a költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja. c) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. május 31., Felelős (a szerződés aláírására): Pekár Zsolt polgármester.
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazat
mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:
35/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a települési önkormányzat főépítészi feladatok ellátására az Archicon Studió
Bt-t (2500 Esztergom, Kölcsey F. u. 14/a.) határozott, 2017. május 1-től
2017. december 31-ig tartó időszakra megbízza.
b) A megbízás díját 87.500,-Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg, amelynek
fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
c) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős (a szerződés aláírására): Pekár Zsolt polgármester
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2. Beszámoló a rendőrség 2016. évi munkájáról
Előadó: dr Szalay Péter rendőrkapitány, kapitányságvezető
Szalay Péter rendőrkapitány az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, a számadatok
jónak mondhatók, a vagyonvédelmi intézkedések elérték a kívánt eredményt. Az elmúlt évben
felderítésre került egy betöréssorozat és az elkövetők felelősségre vonása megtörtént. A közúti
forgalom robbanásszerű emelkedése ellenére a közlekedési mutatók is elfogadhatók, ebben a
harmadik éve tartó fokozott rendőri ellenőrzés sorozatnak is szerepe van. A rendezvények
biztosításával kapcsolatban kialakított gyakorlat eredménye is látszik, amelynek következtében
könnyebb a rendőri erő szervezése. A község közbiztonsága szempontjából a 2016. év átlagosnak
mondható.
A képviselő-testület tagjainak további kérdése nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra
teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ászár község közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2017. május 26.,
Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
36/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ászár község közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző

3. Jelentés a gyermekvédelem és a szociális ellátások 2016. évi helyzetéről
Előadó: Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző
Dákai Zsuzsa Frida sz.vezető
Dákai Zsuzsa Frida hozzászólásában, mint kedvezőtlen adatot kiemeli, hogy 2016. évben számos
alkalommal személyi változás történt szolgálatuknál, ami Ászár községet is érintette, hiszen év
közben négy alkalommal változott a családgondozó személye. Pozitív eredményként elmondja,
hogy védelembe vétel nem volt, vagyis súlyos veszélyeztetettség nem került feltárásra.
Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati
javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
37/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2016. évi gyermekvédelmi és szociális jelentést elfogadja.
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4. Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati javaslatot
Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
38/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 111/2015. (XII.10.) KT-határozattal elfogadott
környezetvédelmi programját – úgy is, mint helyi környezetvédelmi
fenntarthatósági tervet – felülvizsgálta, változtatás nélkül fenntartja, és a
környezeti fenntarthatóság további helyi intézkedéseit változatlanul az abban
foglaltak szerint határozza meg.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester

5. A Kossuth utcai járda felújítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati javaslatot
Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
39/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. árajánlatát elfogadja, és
bruttó 6 024 455 forint díjazás ellenében megbízza a Kossuth Lajos utca
páros oldalának a Köztársaság utcától a katolikus stációkerítésig terjedő
szakaszán, az árajánlatban foglalt járdaépítési munkák elvégzésével.
b) ennek fedezetére a tervezett 4 millió Ft előirányzathoz a
költségvetés
általános tartalékából átcsoportosít további 2 024 455 - Ft-ot, azaz
kettőmillió-huszonnégyezer-négyszázötvenöt forintot.
c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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6. Civil szervezetek támogatása előirányzat növelése
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Dr Lunkné Nyuli Márta, Kohlné Ivánkai Katalin, Vargáné Zalka Andrea, Rakó László és
Martonné Szekfű Judit képviselők együttesen kezdeményezik, hogy a fejlesztési céltartalékból
1.478.500 Ft-ot, valamint a 18/2017 (II.22) KT-határozatban előlegként megállapított 510.000.Ft-ot a képviselő-testület csoportosítson át a civil szervezetek támogatásának előirányzatára.
Javasolják, hogy a fenti összeg mellett 61.000.- Ft-ot az egyházak támogatásának előirányzatára
csoportosítson át a képviselő-testület. Javasolják továbbá, hogy a Támogatási és Pályázati
Döntés-előkészítő és Döntőbizottság a 2017. évre már kiírt, de még pályáztatás alatt lévő, civil
szervezetek és egyházak részére meghirdetett pályázatának elbírálása során – amennyiben a
beérkező igények alapján erre szükség mutatkozik – ezzel az összeggel megemelhesse a
pályázati keretösszeget.
A javaslatokhoz kérdés, hozzászólás nincsen, ezért azt Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi
fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

40/2017. (V.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) átcsoportosít a fejlesztési céltartalék terhére 1.478.500 Ft-ot, valamint
a 18/2017 (II.22) KT-határozatban előlegként megállapított 510.000.Ft-ot a civil szervezetek támogatásának előirányzatára.
b) átcsoportosít a fejlesztési céltartalék terhére további 61.000.- Ft-ot az
egyházak támogatásának előirányzatára.
c) a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottságot
felhatalmazza, hogy a 2017. évre civil szervezetek és egyházak részére
meghirdetett pályázati eljárásban az a)-b) pontban foglalt összegekkel
megnövelje a pályázati keretösszeget.
Határidő: 2017.05.30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester

7. Egyebek
a) Falunap előkészítése
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2017. május 27-én megrendezésre
kerülő falunap előkészületeiről.
b) Szent Iván éji vigadalom előkészítése
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Szent Iván éji
rendezvény szervezéséről.
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8. Képviselői kérdések, hozzászólások:
Martonné Szekfű Judit a Határ út közlekedési problémájára kér megoldást, mivel a szűk utcán
parkoló autók akadályozzák a közlekedést.
Ligeti Gábor jelzi, hogy a Kis tónál kiszáradt egy hársfa, pótlása szükséges.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.20
perckor bezárta.

Pekár Zsolt
polgármester

Lanczendorfer Melinda
jegyzőt helyettesítő ügyintéző
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