Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 4106/2015/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. november
10. 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
Vargáné Zalka Andrea képviselő
dr. Istvándi Csilla jegyző
Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendes ülését és megállapítja, hogy a
testület határozatképes, mivel – a késését jelző – dr Lunkné Nyuli Márta kivételével
valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr Istvándi Csilla
jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Meghívásra került, de rendelési ideje miatt nem tudott
megjelenni dr Boldov Vladimir fogszakorvos.
A képviselő-testületnek az ülés megkezdése előtt bemutatkozik Sebestyén Viktor – aki 2015.
október 15-től látja el a mezőőri feladatokat –, majd távozik az ülésteremből.
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet az Egyebek napirendi
pont alatt további alpontokkal – b) A 2016. évi belső ellenőrzési terv, c) A gyermekjóléti és
családsegítségi feladatok megoldása, d) A háziorvosokra vonatkozó adókedvezmény –, a zárt
ülés napirendjét pedig egy további napirendi ponttal – 2. A helyi földbizottság állásfoglalása
ellen benyújtott kifogás elbírálásra az ászári 041/3 hrsz-ú ingatlan tekintetében – kiegészítve
javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet így kibővítve 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:
97/2015. (XI.10.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Tájékoztató Ászár község fogászati alapellátásáról
2. Szakmai program az Ászár Község Önkormányzat által működtetett étkeztetés
alapszolgáltatásra.
3. A Jászai Mari Emlékház múzeumi kiállítási tevékenység támogatása
4. Információgyűjtés a 2016. évi költségvetéshez
5. Egyebek:
a) Szépkorúak Napja
b) A 2016. évi belső ellenőrzési terv
c) A gyermekjóléti és családsegítségi feladatok megoldása
d) A háziorvosokra vonatkozó adókedvezmény
Zárt ülés:
1. A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásra az ászári
0172/9 hrsz-ú ingatlan tekintetében
2. A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásra az ászári 041/3
hrsz-ú ingatlan tekintetében
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1. Tájékoztató Ászár község fogászati alapellátásról
Előadó: dr Boldov Vladimir fogszakorvos
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt
polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község
Önkormányzat Képviselő-testülete dr Boldov Vladimir fogszakorvos beszámolóját fogászati
alapellátás helyzetéről elfogadja.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,
hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
98/2015. (XI.10.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja dr Boldov Vladimir fogszakorvos beszámolóját a fogászati alapellátás helyzetéről.
2. Szakmai program az Ászár Község Önkormányzat által működtetett étkeztetés
alapszolgáltatásra.
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra
teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat által működtetett étkeztetés alapszolgáltatás módosított szakmai programját az 1.
melléklet szerint elfogadja.
A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,
hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
99/2015. (XI.10.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat által működtetett étkeztetés alapszolgáltatás módosított
szakmai programját az 1. melléklet szerint elfogadja.
3. A Jászai Mari Emlékház múzeumi kiállítási tevékenység támogatása
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:
100/2015. (XI.10.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Jászai Mari Emlékház látogatófogadó részének kialakítása céljából 2 db
tetővel ellátott fa kerti bútort és 2 db fából készült szeméttárolót vásárol
összesen bruttó 640 ezer Ft értékben, a költségvetés múzeumi kiállítási
tevékenység előirányzata terhére.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős : Pekár Zsolt polgármester
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4. Információgyűjtés a 2016. évi költségvetéshez
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2016. évi költségvetés alapos tervezéséhez a
fontosnak tartott – gazdasági programon túlmenő – témák, elképzelések felvázolása. Mindezek
betervezhetősége és megvalósulása természetesen majd a pontos számok függvénye lesz.
Pekár Zsolt polgármester a maga részéről felveti a szociális juttatások keretében az ászári lakos
általános iskolások és középiskolások részére egységes, alanyi jogú beiskolázási támogatás
biztosítását, a születési támogatás bevezetését, valamint pályázat meghirdetésével támogatás
nyújtását a lakosságnak – az önkormányzat által meghatározott műszaki mutatókkal rendelkező
– gyalogjárdák egyéni vagy csoportos kiépítésére.
Felszólása alatt 16.20 perckor megérkezik dr Lunkné Nyuli Márta képviselő.
Martonné Szekfű Judit képviselő az óvodaudvari faház áthelyezése után a helyére jónak tartaná
kiülő részt kialakítani a játszótérhez, valamint ivókutat létesíteni a Jászai téren.
Ligeti Gábor képviselő fontosnak tartja egy traktor beszerzését, mely a községgazdálkodási
feladatokban – első sorban a hótolási és zöldfelületi munkákhoz – lehet alkalmazni.
Rakó László képviselő felveti, hogy a futballpálya öntözése műszakilag megoldott, de továbbra
sincs elegendő vízvételi lehetőség, ezért szükséges lenne a műszaki lehetőségek függvényében
a vízfolyás duzzasztása, vagy kút fúrása.
Vargáné Zalka Andrea képviselő véleménye szerint időszerű lenne megoldani az iskola épület
terasz résznél tapasztalható beázását, amely egy, már az építés óta fennálló műszaki probléma
miatt tapasztalható.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő a polgármester javaslataival egyetért azzal, hogy a konkrét
megoldásokat majd részletesen ki kell dolgozni. Emellett fontosnak tarja a Kis-tó körüli
ingatlanok tulajdonviszonyai rendezését, valamint a Diána presszó épületrészének megvételét,
és a plébánia épületének megvételét is.
Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő felveti jövőre aktuális feladatként az iskolaépület
vizesblokkjainak javítását, felújítását, valamint és faszerkezeteinek átfogó felülvizsgálatát,
illetve a nyugdíjba vonuló pedagógusok elismerésének bevezetését.
Dr Istvándi Csilla jegyző és Pekár Zsolt polgármester véleménye szerint – bár a gazdasági
programban már szerepel – a polgármesteri hivatal felújítása sem halasztható már.
5. Egyebek:
a) Szépkorúak Napja
A képviselő-testület egyezteti a Szépkorúak Napjával kapcsolatos szervezési teendőket.
b) A 2016. évi belső ellenőrzési terv
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra
teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,
hét igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
101/2015. (XI.10.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a 2016-2020 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet, valamint a 2016.
évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ez utóbbi keretében – 4 nap időtartamban
– a 2016. évben az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadás
ellenőrzését, az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig – szintén 4 nap
időtartamban – a belső kontroll-rendszer kialakítása és működtetése ellenőrzését
rendeli el.
b) a belső ellenőrzés elvégzésével a 2016. évben György Árpád belső ellenőrt
bízza meg, ellenőrzési naponként bruttó 25.000.- Ft megbízási díj ellenében.
c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester és dr. Istvándi Csilla jegyző

c) A gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátása
Dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a gyermekjóléti és családsegítési
ellátások megoldásában 2016. évtől életbe lépő változásokról, melynek a szakmai
részletszabályai még kidolgozás alatt vannak. Javasolja, hogy a fenntartási időszakban lévő
pályázatra tekintettel – mely a családsegítés tekintetében társulási feladatellátásra kötelezi a
térségi önkormányzatokat – az önkormányzat továbbra is a meglévő kistérségi Szociális
Alapellátási Központ útján (értelemszerűen annak megfelelő átszervezésével) lássa el az e téren
ráháruló feladatokat – mégpedig az új szabályok értelmében a közös önkormányzati
hivatalukhoz tartozó mindkét község, tehát Kerékteleki vonatozásában is), valamint fejezze ki
egyetértését, hogy Kisbér város az őt terhelő szociális és gyermekjóléti központi feladatokat
(Ászár községre is kiterjedő ellátási területtel) szintén a már meglévő alapellátási központ útján
lássa el, egyúttal bízza meg az illetékesek kollégákat a társulási és intézményi szervezési
feladatok ellátásával.
Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,
hét igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
102/2015. (XI.10.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat 2016. január 1. napjától Ászár és
Kerékteleki települések vonatkozásában a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott, a 2015. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelően integrált
intézménnyé átalakított Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási
Központ útján kívánja ellátni.
b) egyetért azzal, hogy 2016. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálati
feladatokat az azok ellátására kötelezett települések önkormányzatai, és a család- és
gyermekjóléti központi feladatokat az azok ellátására kötelezett Kisbér Város
Önkormányzata a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő, a
2015. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelően integrált intézménnyé átalakított
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Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ útján lássa el,
melynek önálló szervezeti egységei lesznek a család- és gyermekjóléti központ,
valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok.
c) felkéri az intézményvezetőt, valamint a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezeti feladatait ellátó Kisbér Város Jegyzőjét, hogy a végrehajtási
rendeletek megjelenését követően dolgozzák át az intézmény átalakítására
vonatkozóan az intézmény működési dokumentumait, a Kisbéri Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodását és terjesszék be a Kisbéri Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa elé elfogadás céljából.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester
d) Háziorvosokat megillető adókedvezmény
Dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2016. évtől a helyi
adókról szóló törvény értelmében mentesíthetők vagy részben mentesíthetők az iparűzési
adó megfizetése alól a háziorvos és védőnő vállalkozók, amennyiben nettó árbevételük az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és annak legalább 80%-a az OEP
finanszírozásból származik. Ismerteti ennek költségvetési vetületeit, és kéri a képviselőtestület tagjait, hogy e tekintetben álláspontjukat november végéig alakítsák ki, mert az
adórendeletek módosításának ez a határideje.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester nyilvános ülést
17.35 perckor bezárta, egyidejűleg – mivel hallgatóság a teremben nem tartózkodott – a
napirend szerint a zárt ülést folytatólagosan megkezdte.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
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