
1 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3150/2017/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. június 15 

napján 16.00 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  

                         Rakó László képviselő  

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel a más elfoglaltságát jelző Vargáné Zalka Andrea képviselő, 

valamint a késését jelző dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő kivételével valamennyi képviselő, 

tehát 5  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 az előzetesen megküldött meghívóban szereplő napirendet egy 

napirendi ponttal és alponttal, valamint zárt üléssel kiegészítve a következők szerint javasolja 

elfogadni: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 1. A konyha bérleti szerződése, 2. Tájékoztatás a közfoglalkoztatási program 

eredményeiről, 3. A katolikus templom előtti járda szélesítése, 4. Nyári gyermekétkeztetés, 5. 

Egyebek a)  A Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság tájékoztatása a 

civil szervezetek támogatásáról, b) Nyári rendezvények, Zárt ülés 1. Földbizottsági 

állásfoglalással szembeni kifogás elbírálása az ászári 0205/3,0205/4 és 0205/5 hrsz-ú 

ingatlanok vonatkozásában.  A napirendet ekként 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: 

 

45/2017. (VI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. A  konyha bérleti szerződése 

2. Tájékoztatás a közfoglalkoztatási program eredményeiről 

3. A katolikus templom előtti járda szélesítése 

4. Nyári gyermekétkeztetés 

5. Egyebek 

a)  A Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság   

    tájékoztatása a civil szervezetek támogatásáról 

b) Nyári rendezvények 

Zárt ülés 

1. Földbizottsági állásfoglalással szembeni kifogás elbírálása az ászári 

0205/3,0205/4 és 0205/5 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 
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1. A konyha bérleti szerződése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

A polgármester elmondja, hogy a Zséfár Gyuláné által vezetett kft. bérli az iskola konyháját. 

Jó együttműködés alakult ki az önkormányzat és közte. A meglévő szerződés előbérleti jogot 

biztosít a jelenlegi bérlő a számára, aki írásban jelezte: élni kíván ezzel a jogával de csupán 

2019. december 31-ig terjedő időre. A további teendők és a hosszabb távú működtetés 

lehetőségének kidolgozása érdekében javasolja a határozott időtartam leteltével egyelőre az 

idei költségvetési év végéig hosszabbítani a Zséfár és Zséfár Kft bérleti szerződését, a 

korábbival azonos feltételekkel. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin megerősíti, hogy a Zséfár Gyuláné vezette kft. jó gazdaként 

működteti a konyhát az elmúlt években.  

 

16.05 perckor megérkezik dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 

 

Több kérdés hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a javaslatát szavazásra teszi fel. 

 

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

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2017.(VI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Képviselő-testülete 

 

Zséfár Gyulánénak az ászári általános iskola konyhájára vonatkozó 

bérleti szerződését 2017. december 31-ig meghosszabbítja, azonos 

feltételek mellett. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő(közlésre): 2017. június 30. 

               Felelős: Pekár Zsolt  polgármester 

 

Zséfár Gyuláné az üléstermet elhagyja. 

 

 

2. Tájékoztatás a közfoglalkoztatási program eredményeiről 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2016. március 31-től 2017. 

február 28-ig terjedő időben 15 fő közfogalkoztatására volt az önkormányzatnak szerződése. 

Ez a létszám nem végig volt betöltött a program időtartama alatt, mert 3 fő tartósan 

elhelyezkedett, akiknek a pótlásáról gondoskodni kellett. A 2016. évben az 

idegenforgalommal érintett területek fenntartása, karbantartása volt a program célja, ami 

megvalósult. 

 

Az idei évben a belterületi utak karbantartása, valamint az idegenforgalommal érintett 

területek ápolása  a program célja, de már a szerződés szerint is a tavalyinál kettővel kevesebb 

dolgozó látja el a feladatokat, amelyek viszont jelentős mennyiségűek. Emiatt a munkákat 

ütemezni kell, nem megoldható, hogy minden azonnal el legyen végezve.  

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy az iskola környékén folyamatosan alapos 

munkát végeznek a közfoglalkkoztatottak, a maga részéről nagyon köszöni a segítséget. 
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3. A Katolikus Templom előtti járda szélesítése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcai járdaépítés kapcsán igény merült fel 

a katolikus egyházközség részéről, hogy a templom előtt szélesebb térköves rész kerüljön 

kialakításra, ahol nagyobb események kapcsán több ember megállhat, gyülekezhet. A 

kivitelezővel és az egyházközség képviselőivel való egyeztetés alapján az a javaslata, hogy a 

templom előtti szakaszon a járdánál 60 cm-rel szélesebb térköves burkolat kerüljön 

kialakításra  úgy, hogy ahhoz a későbbiekben egy térköves parkoló csatlakoztatható legyen. 

Ennek költsége 175 ezer forint, melyet a fejlesztési céltartalékból javasol finanszírozni. 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért javaslatát a polgármester szavazásra teszi fel a következők 

szerint:  Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) elfogadja a Gádor Kft 

árajánlatát, és megbízza, hogy a Kossuth utcai járda felújítása kapcsán a Római Katolikus 

Templom előtti szakaszon a járdához képest 60 cm-rel szélesebb térköves területet alakítson 

ki 175 ezer forint megbízási díj ellenében, melynek fedezetét a költségvetés fejlesztési 

céltartaléka terhére biztosítja. b) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. Határidő: 

2071.06.30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

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

hat  igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

47/2017. (VI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) elfogadja a Gádor Kft árajánlatát, és megbízza, hogy a Kossuth utcai járda 

felújításakor a Római Katolikus Templom előtti szakaszon a járdához képest 

60 cm-rel szélesebb térköves területet alakítson ki 175 ezer forint megbízási 

díj ellenében, melynek fedezetét a költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 

biztosítja.  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre.  

Határidő: 2071.06.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

4 Nyári gyermekétkeztetés 

    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 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat  igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2017. (VI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a 2017. évben rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése keretében összesen 

13 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére 

vállalja a nyári iskolai szünetben 55 munkanapon keresztül a naponta 

egyszeri meleg étkeztetés biztosítását,  

b) a nyári gyermekétkeztetés fentiek szerinti biztosításával a Zséfár és Zséfár 

Kft-t megbízza összesen 337.480.-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 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző  

Határidő: 2017. június 16.  
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5. Egyebek 

    

a) A Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság   tájékoztatása 

a civil szervezetek támogatásáról 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta bizottsági elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon 

bizottsága elbírálta a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatokat, és a képviselő-testület 

által előzetesen megemelt keretösszeg figyelembe vételével az alábbi támogatások nyújtásáról 

döntött: 

Ászár Községi Sport Egyesület 2.200 ezer Ft 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 1.800 ezer Ft 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 350 ezer Ft 

Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány 600 ezer Ft 

Ászári Ovi Alapítvány 200 ezer Ft 

Sprint Futóklub 100 ezer F 

Ászár Községért Közalapítvány 183  ezer Ft 

Ászári Római Katolikus Plébánia 

 250 ezer Ft 

Ászári Református Egyházközség 

 250 ezer Ft 

Ászári Evangélikus Egyházközség 250 ezer Ft 

 

A Közalapítványt emellett ez évben is megilleti az Alapító Okiratnál fogva járó 3.000 ezer Ft 

támogatás, mely azonban a bizottság részéről külön döntést nem igényelt. 

 

b) Nyári rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester, Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester és dr Lunkné Nyuli Márta 

képviselő tájékoztatják a képviselő-testületet, hogy június 16-án rendezi az iskola a ballagási 

ünnepet, június 24-én a hagyományos Szent Iván-éji vigasságra kerül sor, július hónap során a 

Szent Jakab zarándoklat ismét Ászárra érkezik, a tervek szerint pedig augusztus 20-i ünnep 

keretében kerül sor az első díszpolgári cím átadására. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.55 

perckor bezárta. 

 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla  

           polgármester                                                  jegyző 


