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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ikt. sz.: 2896/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2015. május 6. 

napján 08.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 
                         Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő 

                         Rakó László képviselő 

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület telefonon összehívott rendkívüli ülését 

és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a késését jelző dr Lunkné Nyuli Márta, 

valamint a betegség miatt távol lévő Martonné Szekfű Judit kivételével 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 meghíváskor közölt napirendet – tehát a nyári gyermekétkeztetési 

pályázat benyújtását, valamint a néptánccsoport támogatását – javasolja tárgyalni. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2015.(V.6.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetésre 

2. Néptánccsoport támogatása 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 08.05 perckor megérkezik. 

 

1. Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetésre 

     Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy idén is indul országos nyári 

gyermekétkeztetési program, amelyhez az önkormányzatok csatlakozhatnak. Ez évben azonban – 

bár a korábbiakhoz nagyon hasonló feltételekkel – pályázatként került kiírásra a támogatási 

lehetőség, ezért képviselő-testületi döntést kell csatolni a támogatási igényhez. Ismerteti a 

pályázati és támogatási feltételek pénzügyi vonatkozását, és javasolja, hogy a korábbi évekhez 

hasonlóan 19 gyermek nyári gyermekétkeztetésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat, 

ebből 3 gyermek étkeztetését önerőből vállalja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) pályázatot nyújt be az 

Emberi Erőforrások Miniszteréhez a Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 

gyermekétkeztetés biztosítása támogatására, a 2015. évben 53 nap időtartamban 19 fő rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári étkeztetésére, akik közül 3 fő 

étkeztetését önerőből vállalja.  b) a pályázathoz szükséges saját forrást a 2015. évi költségvetés 

szociális étkeztetés előirányzata terhére biztosítja. c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és lebonyolítására. Határidő: 2015.05.07., Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot hat igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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a) pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Miniszteréhez a 

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés 

biztosítása támogatására, a 2015. évben 53 nap időtartamban 19 fő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári 

étkeztetésére, akik közül 3 fő étkeztetését önerőből vállalja.  

 b) a pályázathoz szükséges saját forrást a 2015. évi költségvetés szociális 

étkeztetés előirányzata terhére biztosítja. 

 c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 

lebonyolítására.  

Határidő: 2015.05.07. 

 Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

2. A néptánccsoport támogatása 
      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester kérésére Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester beszámol arról, hogy 

az ászári néptánccsoport a Fölszállott a páva műsor selejtezőin vesz részt, amelynek komoly 

anyagi vonzata van. Javasolja, hogy a fejlesztési céltartalék terhére az önkormányzat ehhez 100 

ezer forint költségkeretet biztosítson a csoport részére. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a következő határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ászári néptánccsoport 

Fölszállott a páva népművészeti műsor selejtezőkön való részvételéhez a fejlesztési céltartalék 

terhére 100 ezer forintot átcsoportosít a közművelődés szakfeladatra, és felkéri a 

művelődésszervezőt a szervezési feladatok ellátására  Határidő: 2015. december 31., Felelős (a 

közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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az ászári néptánccsoport Fölszállott a páva népművészeti műsor selejtezőkön 

való részvételéhez a fejlesztési céltartalék terhére 100 ezer forintot 

átcsoportosít a közművelődés szakfeladatra, és felkéri a művelődésszervezőt a 

kapcsolódó szervezési feladatok ellátására. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 08.20 

perckor bezárta. 
 

                            Pekár Zsolt                                             dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                     jegyző  


