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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/952/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2018. 

augusztus 13. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház földszinti tárgyalótermében (Ászár, 

Kossuth L. u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

   Kohlné Ivánkai Katalin képviselő 

   Ligeti Gábor képviselő 

   dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 

                          Rakó László képviselő  

                          Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

határozatképes, mivel Martonné Szekfű Judit és Vargáné Zalka Andrea képviselő kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Novák Viola 

óvodavezető, mint pályázó, valamint Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester kérdésére a meghívottként megjelent Novák Viola pályázó úgy 

nyilatkozik, hogy zárt ülés megtartását pályázata ügyében nem kéri, hozzájárul annak nyilvános 

ülésen történő tárgyalásához. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet az alábbiak szerint – a zárt ülés 

mellőzésével, valamint a napirendi pontok cseréjével, Szociális tűzifa támogatásra pályázat és a 

szociális rendelet módosítása, továbbá az Egyebek napirendet kiegészítve az alábbiak szerint 

javasolja elfogadni: 1) A Kuckó Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása, 2) A 2018. 

évi belső ellenőr személyének megváltoztatása, 3) A Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft. 

naperőmű beruházási kérelme, 4) Az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Állomásának támogatási 

kérelme, 5) A konyha bérleti szerződése, 6) Szociális tűzifa támogatásra pályázat és a szociális 

rendelet módosítása, Egyebek: a) Augusztusi, szeptemberi rendezvények, b) Keményítőgyár 

szennyvízhálózat tisztításának problémája, c) Tájékoztatás forgalomkorlátozás érdekében 

petíció benyújtásáról. 

  

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  A Kuckó Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

2) A 2018. évi belső ellenőr személyének megváltoztatása 

3) A Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft. naperőmű beruházási kérelme 

4) Az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Állomásának támogatási kérelme 

5) A konyha bérleti szerződése 

6) Szociális tűzifa támogatásra pályázat és a szociális rendelet módosítása 

7) Egyebek: 

    a) Augusztusi, szeptemberi rendezvények 

    b) Keményítőgyár szennyvízhálózat tisztításának problémája  

               c) Tájékoztatás forgalomkorlátozás érdekében petíció benyújtásáról 
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1) A Kuckó Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez csatolt pályázatot a képviselők mindegyike visszaadja az aljegyző 

részére. 

 

A pályázóhoz kérdés nincsen. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásban előterjesztett határozati 

javaslatot: 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15-ig határozott időre megbízza 

Novák Violát az Ászári Kuckó Óvoda (2881 Ászár, Győri utca 1.) 

óvodavezetői feladataival, az Ászár, Győri u. 1. alatti munkavégzési helyen. 

Illetményét havonta a Köznevelési törvén 7. melléklete szerinti pedagógus II. 

fokozat 7. sorának megfelelő (301 455 Ft összegű) illetményben, valamint a 

pótlékalap 40%-ának megfelelő (73 080.-Ft összegű) vezetői pótlékban, 

összesen havonta 374 535 Ft összegben állapítja meg.  

 

Utasítja az aljegyzőt a kinevezési okmányok polgármester részére történő 

előkészítésére.  

 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

Határidő: 2018. augusztus 28. 

 

Ezt követően Novák Viola óvodavezető elhagyja az üléstermet. 

 

2) A 2018. évi belső ellenőr személyének megváltoztatása 

    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 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

elfogadja György Árpád belső ellenőr felmondását, egyidejűleg az 1. 

melléklet szerinti szöveggel és tartalommal megállapodást köt Dákai József 

belső ellenőrrel a 2018. évi belső ellenőrzési feladatokra. 

Határidő: 2018. augusztus 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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3) A Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft. naperőmű beruházási kérelme 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

   

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft. beadványát, amelyben 

tájékoztatást adnak az ászári 365/1. és 365/2. hrsz-ú ingatlanra tervezett naperőmű 

beruházásról. A rendelkezésre álló adatok szerint vállalkozó saját beruházás keretében tervezi 

naperőmű létesítését, amelynek összteljesítménye 498,5 kVA. 

 

Pekár Zsolt elmondja tovább, hogy a tervezett beruházás nem ellentétes a hatályos helyi építési 

szabályzattal, a létesülő kiserőmű környezetterhelést nem jelent, az építmény mobil, bármikor 

áthelyezhető és nem utolsó sorban a terület elhanyagolt állapota is rendeződne. Javasolja a 

képviselő-testület elvi hozzájárulását a projekt megvalósulásához.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elviekben hozzájárul a Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft. által az ászári 365/1. és 365/2. hrsz-ú 

ingatlanokra tervezett naperőmű beruházás megvalósításához. Határidő: 2018. augusztus 28., 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

elviekben hozzájárul a Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft.  az ászári 365/1. és 

365/2.  hrsz-ú ingatlanokra tervezett naperőmű beruházás megvalósításához. 

Határidő: 2018. augusztus 28. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester  

 

4) Az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Állomásának támogatási kérelme 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az Orzásgos Mentőszolgálat Kisbéri Állomása által 

eszközbeszerzés céljából benyújtott kérelmet.  Javasolja a kérelem támogatását az előző évihez 

hasonló módon, vagyis a kérelemben megjelölt eszközt az önkormányzat megvásárolja és a 

mentőállomás részére használatra átadja. Továbbá elmondja, hogy a kérelem benyújtását 

követően Pénzes Krisztina mentőállomás-vezető az eszköz jelenlegi bekerülési költségét 

pontosított, amely bruttó 112.655.-Ft. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) engedélyezi vákuumos végtagrögzítő eszköz beszerzését 112.655.-Ft értékben, melynek 

fedezetét  a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, b) felhatalmazza a polgármestert 

az eszköz beszerzésére, valamint hogy azt az Országos Mentőszolgálat részére átadja, és az 

ehhez szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: 2018. augusztus 28., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester  

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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61/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) engedélyezi vákuumos végtagrögzítő eszköz beszerzését 112.655.-Ft 

értékben, melynek fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja,  

b) felhatalmazza a polgármestert az eszköz beszerzésére, valamint ahogy 

azt az Országos Mentőszolgálat részére átadja, és az ehhez szükséges 

intézkedéseket megtegye 

Határidő: 2018. augusztus 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5)  A konyha bérleti szerződése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola főzőkonyhájának üzemeltetésére kötött  

bérleti szerződést a képviselő-testület 2017. december 14-i ülésén fél év időtartamra, 2018. 

augusztus 31-ig meghosszabbította. Az önkormányzat által vásárolt szolgáltatás nem esik 

közbeszerzés körébe, erre való tekintettel, valamint a jelenlegi bérlővel történt előzetes 

egyeztetés alapján javasolja a határozott időtartam leteltével öt évre hosszabbítani a Zséfár és 

Zséfár Kft. bérleti szerződését.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Zséfár Gyulánénak az ászári általános iskola konyhájára vonatkozó szerződését 2018. 

szeptember 1-jétől öt évre, 2023. augusztus 31-ig meghosszabbítja, azonos feltételek mellett. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő (a közlésre): 2018. augusztus 

28., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

Zséfár Gyulánénak az ászári általános iskola konyhájára vonatkozó 

szerződését 2018. szeptember 1-jétől öt évre, 2023. augusztus 31-ig 

meghosszabbítja, azonos feltételek mellett. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

  Határidő(a közlésre): 2018. augusztus 28. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

6) Szociális tűzifa támogatásra pályázat és a szociális rendelet módosítása 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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63/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 

112 erdei m
3
 kemény lombos tűzifa megvásárlása céljából 1.568 ezer Ft + 

ÁFA támogatási összegre,  

b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 112 ezer forint + ÁFA összeget, 

valamint a szállítási költséget a 2018. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja, egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó összeg a 

költségvetésben rendelkezésre áll. 

c) a szociális célú tűzifa igénylésének feltételeit rendeletben szabályozza, és 

vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 d) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására.  

Határidő (a pályázat benyújtására): 2018. szeptember 3.  

            Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 

rendelet-tervezetet. 

A szavazásban részt vesz 5 fő képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

5 igen szavazat mellett elfogadja, és következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló  

2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet és más rendeletek módosításáról 
 

Ászár Községi 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 2/2017. (II.20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
 

„14/A § (1) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 2018. évi pályázatban elnyert 

mennyiség erejéig, térítésmentesen, természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló kérelmező 

részére a téli fűtés kiegészítéséhez – háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiség erejéig - 

tűzifát (a továbbiakban: szociális tűzifa) biztosít. 

 

(2) Szociális tűzifára jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és 

lakásában a fával fűtés biztosított. Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifára jogosult az a 

személy is, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az e bekezdésben 

meghatározott összeghatárt legfeljebb 25%-kal meghaladja.  
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(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak 

ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban (e támogatásban részesülők 

közül különösen helyi lakásfenntartási támogatásban) részesül, valamint a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. 

(4) A szociális tűzifa támogatásra az igényeket 2018. december 7-ig az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.” 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

               Lanczendorfer Melinda                                                 Pekár Zsolt 

                       aljegyző                                                                polgármester 

 

 

 

6) Egyebek: 

 

a) Augusztusi, szeptemberi rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2018. augusztus 15. és 

augusztus 19. között megrendezésre kerülő Fogathajtó Európa Bajnokság rendezvény 

programtervéről. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2018. augusztus 20-án megrendezésre 

kerülő Szent István napi ünnepség a Közösségi Házban 15.00 órától veszi kezdetét. 

 

A hagyományos félmaraton futóverseny, Tárkány-Ászár-Tárkány útvonalon 2018. 

szeptember 15-én 13.00 órakor kezdődik. 

 

 

b) Keményítőgyár szennyvízhálózat tisztítása 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Keményítőgyár, Nefelejcs utcai lakók kérését, amelyben 

az elzáródott szennyvízelvezető rendszer tisztításához kérnek segítséget. A Nefelejcs utca 12 

lakásos sorházának szennyvízét egy egyedi szennyvízgyűjtő rendszerben gyűjtik és kezelik, 

amelynek a gerincvezetéke elzáródott. A vezeték tisztításának magas költségét a lakók nem 

tudják vállalni.  

A különböző műszaki megoldások felvázolását követően Pekár Zsolt polgármester javasolja a 

lakók kérésének támogatását, legfeljebb bruttó 150.000.-Ft összeg erejéig.  

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi a Nefelejcs utcai 12 lakásos sorház szennyvízelvezető rendszerének tisztítását, 

amelyre bruttó 150 ezer forintot biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére. Határidő: 2018. 

augusztus 28., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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64/2018. (VIII.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

engedélyezi a Nefelejcs utcai 12 lakásos sorház szennyvízelvezető rendszerének 

tisztítását, amelyre bruttó 150 ezer forintot biztosít a Környezetvédelmi Alap 

terhére. 

 

Határidő: 2018. augusztus 28. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

c) Tájékoztatás petícióról 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy aláírásával támogatta azt a 

kezdeményezést, amelyet azon települések és szervezetek kezdeményeztek, amelyek a 81. sz. 

főút kamionos forgalmának korlátozása érdekében beadványt fogalmaztak meg és nyújtottak be 

Czunyiné dr. Bertalan Judit és Kata Ákos országgyűlési képviselők felé. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.35 

perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

                              Pekár Zsolt                          Lanczendorfer Melinda 

                  polgármester                                               aljegyző  

 

 


