Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 2450/2016/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. február 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
dr Istvándi Csilla jegyző
Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület ülését és megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került és jelen
van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet javasolja elfogadni, és 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:

6/2016. (I.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2. A 2016. évi költségvetés (második olvasat)
3. A betelepítési kvótával szembeni kiállás véleményezése
4. Önkormányzatunk külterületi útjai és árkai
5. Egyebek:
a) Tájékoztatás a kóbor kutyákkal kapcsolatos intézkedésekről
b) Tájékoztatás a rendezési terv felülvizsgálatának alakulásáról
c) Jászai Napok rendezvénysorozat
d) Falunap szervezése
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen,
rendelettervezetet Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.

ezért

az

abban

foglalt

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal
elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete
az Ászár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 9/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Ászár Község Önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr Istvándi Csilla
jegyző

Pekár Zsolt
polgármester

1. melléklet
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciókód szerint
011130
011220
013320
013350
051030
016010
018010
018030
041232
041233
041237
051030
064010
066010
066020
072111
072311
074011
074031
074032
081030
081043
081045

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Közvilágítás
Zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
2

082042
082043
082044
082063
082092
084031
084040
086090
091120
091140
096015
101150
103010
104037
104051
105010
106020
107051
107060

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Civil szervezetek működési támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2. A 2016. évi költségvetés (második olvasat)
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódóan Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester elmondja,
hogy az tartalmában nem tér el az első olvasatban foglaltaktól. Megköszöni a gazdálkodási
előadók munkáját. Jónak tartja a költségvetés tervezésének gyakorlatában, hogy a helyi adók
óvatos tervezése mellett is komoly összegű tartalékot képez, miközben az előző évi takarékos
gazdálkodás eredményeként létrejött jelentős pénzmaradvány lehetőséget nyújt nagy összegű
felhalmozások eszközlésére. Kiemeli, hogy az óvoda költségvetéséhez az állami
finanszírozáson felül 8 millió forintot az önkormányzatnak kell hozzáadni.
Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztést részletezve kiemeli, hogy a beruházások,
felújítások közt 16,5 millió forint értékű útfelújítás, a polgármesteri hivatal épületének
felújítása, a Kossuth u. 14. alatti ingatlan megvétele, valamint egy községgazdálkodási traktor
megvásárlása is szerepel. A céltartalék az orvosi rendelő előtti parkoló és járda kialakítására,
valamint a temető előtti parkoló kialakítására is fedezetet nyújt, az általános tartalék még ezen
felül is nagyságrendileg 45 millió forint. A polgármesteri hivatal felújítására és a traktor
vásárlására pályázni is kíván.
Hangsúlyozza, hogy a nevelési-oktatási intézmények fenntartásához mindig kellett az
önkormányzatnak hozzáadnia az állami támogatáson felül, a kistérségi időszakban is, sőt ez a
jövőben még több lehet, hiszen a községi gyermekszületési hullám alsó pontja a következő
években éri el az óvodát, ami az állami finanszírozás csökkenését valószínűsíti. Ezért fontos,
hogy ezekben az években az óvodai gyermeklétszámot szükség esetén bejárókkal emelhessük
olyan szintre, hogy az elfogadható finanszírozást eredményezzen. Emiatt olyan óvoda kell, ami
vonzó más községek gyermekeinek is, és hangsúlyozni kell a jövőben az óvoda által biztosított
plusz juttatásokat, azokat a kedvezményeket, amelyek másutt nincsenek.
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gyepmesteri tevékenység egész éves ellátásához,
valamint a patkánymentesítés fenntartásához szükséges összeg a költségvetésben szintén
betervezésre került.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a
költségvetési rendelet tervezetét..
A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag,
7 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés mellékletét képező
előirányzat felhasználási ütemtervet és a bevételek és kiadások jövőbeli alakulásáról készült
kimutatást is.
A határozati javaslat szavazásában részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot
egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
7/2016. (I.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az előirányzat felhasználási ütemtervet, valamint a bevételek és kiadások
2016-2019- évi várható alakulásáról készült kimutatást elfogadja.
3. A betelepítési kvótával szembeni kiállás véleményezése
Előadó: Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva elmondja, hogy
a kormány megkeresése hozzá, mint alpolgármesterhez érkezett, és utánajárt, mi miatt
szükséges ezt tárgyalni a képviselő-testületeknek. A kormány a betelepítési kvótával
kapcsolatos álláspontját kívánja megerősíteni az önkormányzatok véleményével. Javasolja,
hogy az írásban foglalt határozati javaslatnak megfelelően, a kormány álláspontjával egyezően
az ászári képviselő-testület is utasítsa el a betelepítési kvótát.
Pekár Zsolt polgármester álláspontja az, hogy a képviselőknek magánszemélyként lehet
véleményük a betelepítési kvóta célszerűségéről vagy célszerűtlenségéről, azonban egy ilyen
jellegű kérdésben nem a helyi képviselő-testületek hatásköre, illetve feladata a döntés. Az
ászári polgárok arra választották a képviselő-testületet, hogy az Ászárt érintő ügyekben
döntsön, a kormányt pedig az ország polgárai arra, hogy az ország kérdéseiben határozzon. Más
országos jellegű kérdésekben sem nyilvánít véleményt a képviselő-testület a község közvetlen
érintettsége nélkül, ő pedig a maga részéről ezt a kérdést is országos jelentőségűnek tartja.
Elmondja továbbá, hogy ő mint polgármester, illetve az önkormányzat egyébként hivatalosan
nem kapott megkeresést erre nézve.
Mindezek alapján Pekár Zsolt polgármester javasolja, hogy a betelepítési kvóta ügyében ne
foglaljon állást a képviselő-testület, és az írásbeli javaslattal szemben a következő módosító
javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a betelepítési
kvóta ügyében – hatásköre hiányában – nem foglal állást, e kérdés megítélésére elismeri
Magyarország Kormányának hatáskörét, valamint a képviselők egyéni véleménynyilvánításhoz
való jogát. Határidő: 2016. február 29., Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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Pekár Zsolt polgármester elsőként a módosító javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazásban
részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta,
és a következő határozatot hozta:
8/2016. (II.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a betelepítési kvóta ügyében – hatásköre hiányában – nem foglal állást, e
kérdés megítélésére elismeri Magyarország Kormányának hatáskörét,
valamint a képviselők egyéni véleménynyilvánításhoz való jogát.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
4. Önkormányzatunk külterületi útjai és árkai
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva megmutatja a képviselőtestületnek térképen a legproblematikusabb helyeket, ahol a külterületi utakat, árkokat részben
vagy egészben benőtték a fák. Elmondja, hogy ajánlatot kapott a Jászai Mari utca külterületi
szakaszának kivágására, de írásbeli ajánlat még nincsen.
Rakó László képviselő jelzi, hogy a Jászai utca kifelé menő szakasza végig ki van mérve, ezért
bármilyen úttisztítás megkezdése előtt a földméréseket egyeztetni kell.
Pekár Zsolt polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a későbbiekben tegyen javaslatot a
külterületi utak nyomvonalának helyreállításához szükséges megoldásokra.
5 Egyebek:
a) Tájékoztatás a kóbor kutyákkal kapcsolatos intézkedésekről
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a kóbor kutyák községbeli jelenléte egyre
problematikusabb, ezért a költségvetésben már tervezett előirányzatot a gyepmesteri feladatok
ellátására. A szerződés tervezet szerint a gyepmester hívásra, de évente legalább 12 alkalommal
megjelenik a községben, és a szabadon kóborló ebeket befogja.
A képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatást, és támogatja a szerződés megkötését.
b) Rendezési terv felülvizsgálata
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a településfejlesztési koncepció készül, de a
felülvizsgálat a legjobb esetben sem ér véget 2017. II. félévénél korábban. Ugyanakkor a
rendezési tervek módosításának lehetőségét 2016. december 31-ig meghosszabbította a
jogalkotó, ezért árajánlatot kért a sürgősen megoldandó problémák tekintetében a módosításra.
Ezek a Klapka és Petőfi utca közti, valamint a Tsz. területén lévő kötelező útszabályozás
megszüntetése, illetve a Kossuth utcai kötelező teleknagyság egységesítése, ami a már
folyamatban lévő építkezéseknél, telekalakításoknál is problémát jelent.
Vargáné Zalka Andrea képviselő jelzi, hogy a futballpálya körbekerítése a jövő évben már
kötelező lesz, ezért a lejáratot addig meg kell oldani.
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendezési terv felülvizsgálata során a futballpályára
vezető út a terven is kialakításra kerül, a jövő évre már realitása is van az útnyitásnak.
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c) Jászai Napok rendezvénysorozat
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2016. február 24-én a Jászai
Emlékháznál megemlékezés és koszorúzás, majd az iskolában mese- és prózamondó verseny
lesz, este pedig a Közösségi Házban a Jászai Mari életéről szóló „A magam keresése” című
monodráma tekinthető meg. A programsorozat február 26-án, pénteken a hagyományos iskolai
Jászai Nappal folytatódik.
d) Falunap szervezése
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bár korábban igény
fogalmazódott meg az idei falunapra legalább egy, fiataloknak szóló előadó meghívására, ezek
az előadók jóval magasabb fellépési díjjal dolgoznak, mint a korábbi évek előadói.
A képviselő-testület megtárgyalja a falunap lehetséges programját, a szóba jöhető előadókat,
valamint ennek költségvonzatait.
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi falunapra szánt előirányzaton
felül a rendezvényhez további bruttó 300 ezer forint keretet biztosít a költségvetés általános
tartaléka terhére a fiataloknak szóló zenés program szervezése céljából. Határidő: 2016.05.28.,
Felelős: Zséfár Csilla művelődésszervező
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
9/2016. (II.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2016. évi falunapra szánt előirányzaton felül a rendezvényhez további bruttó
300 ezer forint keretet biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére, a
fiataloknak szóló zenés program szervezése céljából.
Határidő: 2016.05.28.,
Felelős: Zséfár Csilla művelődésszervező
6. Képviselői bejelentések
Martonné Szekfű Judit képviselő jelzi, hogy a Klapka-Petőfi utca közti új, zúzottköves útban,
valamint a Malomkert utcában gödrök keletkeztek, ezeket minél előbb érdemes feltölteni.
Javasolja továbbá, hogy a fejlesztési céltartalékból 158.750.- Ft-ot csoportosítson át a
képviselő-testület a város- és községgazdálkodás dologi kiadásaihoz, a Tájház bal oldali kerítés
ácsoltatásnak költségeire.
Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
10/2016. (II.11.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a fejlesztési céltartalékból 158750.- Ft-ot átcsoportosít a város- és községgazdálkodás
dologi kiadásaihoz a Tájház bal oldali kerítés ácsoltatásának költségeire.
Határidő: 2016.08.31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
6

Vargáné Zalka Andrea képviselő jelzi, hogy a József Attila utcában a közvilágítás távtartóinak
cseréjére érdemes lenne ajánlatot kérni, mert folyamatosan gondot okoznak.
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester javasolja a civil szervezetek egyeztető fórumát mielőbb
összehívni, mert az éves programtervek lassan elkészülnek. Jelzi továbbá, hogy a Jászai ház
bejárati ajtaját javítani kell.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ajánlatot kért az
iskolai vizesblokkok javítására, a megrongálódott ajtók pótlására.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.15
perckor bezárta.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
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