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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 36/2017/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. január 12. 

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 ülését és megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, mivel – az egyéb elfoglaltságát jelző dr. Lunkné Nyuli Márta kivételével - 

valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Zséfár Gyuláné 

ügyvezető, valamint Zséfár Csilla művelődésszervező, továbbá dr Istvándi Csilla jegyző, aki a 

jegyzőkönyvet is vezeti. 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet Zárt ülés megtartásával, ezen belül 

egyetlen napirenddel – 1. Földbizottsági állásfoglalással kapcsolatos kifogás elbírálása az ászári 

0172/9 hrsz-ú ingatlan kapcsán – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a 

napirendet bővítve 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: 

 

1/2017. (I.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Étkeztetés rezsiköltségének megállapítása 

2. Beszámoló a közművelődés helyzetéről 

3. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

4. A 2017. évi költségvetés (első olvasatban) 

5. Egyebek: 

  a) Januári rendezvények 

Zárt ülés: 

1. Földbizottsági állásfoglalással kapcsolatos kifogás elbírálása az ászári 0172/9 hrsz-ú 

ingatlan kapcsán 
 

1. Étkeztetés rezsiköltségének megállapítása 

Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Zséfár Gyuláné, a Zséfár és Zséfár Kft ügyvezetője az előterjesztést kiegészíteni nem kívánja. 

Martonné Szekfű Judit képviselő véleménye szerint a minimálbér emelkedéséből származó 

plusz terheket a vállalkozónak kell – mint minden más vállalkozónak, kereskedőnek is – 

kigazdálkodnia, nem a díjazás emeléseként érvényesítenie. 

Zséfár Gyuláné ügyvezető elmondja, hogy tevékenységének 80%-át a gyermekétkeztetés teszi 

ki, ami az önkormányzat kötelező feladata. A konyhán 5 fő dolgozik, bérköltség nagyjából a 

vállalkozás összes kiadásának 25%-át teszi ki. 
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A bérköltség tehát a kiadások közt olyan jelentős arányt képvisel, hogy a minimálbér emelését 

kizárólag áremeléssel lehet kigazdálkodni, és ezt valamennyi típusú étkeztetésnél érvényesíti, 

így a gyermekétkeztetés esetében is emelni kénytelen a rezsiköltséget. 

Vargáné Zalka Andrea képviselő meglátása szerint már az önkormányzati konyha évekkel 

ezelőtti kiszervezésekor is felmerült az a szempont, ami most is az alapvető probléma, hogy 

egy vállalkozásnak feltétlenül nyereséget kell termelnie, eredményt kell elérnie, ennek összege 

pedig az ellátottakra és az önkormányzatra visszahárul.  

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kifejti, hogy ha az önkormányzat maga látná el a 

konyha működtetésével járó feladatokat, akkor is nyereségre kellene törekedni, és az 

adminisztrációval járó terhek is az önkormányzatot terhelnék, amit így teljes körben a 

vállalkozó lát el. Ugyanakkor nem a pénz az egyetlen szempont ebben a kérdésben. A Zséfár és 

Zséfár Kft-vel pedig gördülékeny az együttműködés. Emiatt ő elfogadhatónak tartja a kimutatás 

szerinti áremelést. 

Pekár Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy a rezsiköltség növelése iránti szándék 

decemberben 15%-ról indult, mert ennyi a minimálbér növelés, a mostani előterjesztés 9 %-ot 

tartalmaz. A béremelés bárhol plusz teherként jelentkezne.  Ismeretei szerint a kft-nek 

egyébként eddig nem volt nyeresége, kivehető osztalék. Az, hogy a konyhát vállalkozó 

üzemelteti, mindazonáltal jelentős könnyebbség az önkormányzati munkában. 

Dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy az önkormányzat nem üzemeltethetné nyereséggel a 

konyhát, mivel nem folytathat vállalkozási tevékenységet. Ezzel együtt most az nem kérdés, 

hogy saját feladatellátással vagy kiszervezéssel célszerűbb-e üzemeltetni a konyhát, mert a 

Zséfár és Zséfár Kft-vel kötött szerződés még hatályos. Az egyedüli kérdés az, hogy ezért 

milyen díjat hajlandó fizetni az önkormányzat.  

Összehasonlító adatként elmondja, hogy az ászári gyermekétkeztetési adagszám alapján a 

költségvetési törvény által elismert létszám 5,98 fő (bár a támogatás fajlagos összege egy fő 

bérköltségére és járulékára nem elég). A rezsiköltségen belül a költségvetési támogatás 

megoszlása a bérköltség és az egyéb üzemeltetési költségek közt nagyjából 2/3-1/3. A 

költségvetési törvény szerinti számítás nem a pontos realitás, sőt nem is feltétlenül a pontos, 

valós arányok alapján történő számítás, de a döntés során szempontként figyelembe vehető. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) 2017. január 1-jétől a 

gyermekétkeztetés rezsiköltségét óvodás és napközis gyermekek esetében naponta nettó 391.- 

Ft-ban,  menzás gyermekek esetében adagonként nettó 343.- Ft, a szociális étkeztetés 

rezsiköltségét pedig adagonként nettó 257.- Ft-ban fogadja el. b) felhatalmazza a polgármestert 

az önkormányzat étkeztetésre vonatkozó szerződéseinek módosítására.  Határidő: 2017. január 

31., 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: 

2/2017. (I.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) 2017. január 1-jétől a gyermekétkeztetés  rezsiköltségét óvodás és napközis 

gyermekek esetében naponta nettó 391.- Ft,  menzás gyermekek esetében 

adagonként nettó 343.- Ft-ban, a szociális étkeztetés rezsiköltségét pedig 

adagonként nettó 257.- Ft-ban fogadja el.  

b) felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat étkeztetésre vonatkozó 

szerződéseinek módosítására. 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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2. Beszámoló a közművelődés helyzetéről 

Előadó: Zséfár Csilla művelődésszervező 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a közművelődés helyzetéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja. 

 

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

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

 

3/2017. (I.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közművelődés helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

3. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

       Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  megköszöni a 

részletes beszámolót, valamint a hivatal egész éves színvonalas munkáját. 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi munkájáról szóló jelentést elfogadja. 

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

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

 

4/2017. (I.12.) KT-határozat 

  Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló jelentést elfogadja. 

  

 

4.A 2016. évi költségvetés (első olvasatban) 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az adóbevételek tervezett 

mértéke a tavalyi terv alapján került beállításra az első olvasatban, ami a második olvasatra az 

addigra pontosan lekönyvelt tavalyi teljesítési adatok alapján emelkedhet. 

Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 

tervezett óvoda kerítés készítés a 81. számú főút felőli többféle kerítés – legalább részbeni – 

kiváltását jelentené, mely biztonsági és esztétikai szempontból egyaránt elodázhatatlan. 

Martonné Szekfű Judit képviselő jelzi, hogy az orvosi rendelő előtti kerítés is cserére szorul. 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szóban is ismerteti a lehetséges útfelújítások 

költségeiről kiadott anyagot azzal, hogy több utcát kért előzetesen felmérni, mint amennyi akár 

a költségvetés teherbíró képessége, akár a közbeszerzési értékhatár alapján egy évben 

célszerűen megvalósítható, így azonban időbeli sorrend állítható fel a felújításokban. A 

Széchenyi utca kapcsán elmondja, hogy Keréktelekin szándék van a Szolgagyőri kanyar 

javíttatására, így az ászári szakasz felújítása esetén az út újra alkalmas lesz elkerülő út funkciót 

ellátni. Ezt követően a képviselő-testület részletesen megtárgyalta az egyes utak állapotát és 

költségeit, majd azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy a költségvetésében Széchenyi utca 

kivezető szakasza, a Kis utca, az Újszőlő utca és a Határ út Perczel Mór és Szent Imre utca 

közti szakasza felújítását kell tervezni. 
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Ezt követően dr Istvándi Csilla jegyző – az önkormányzati törvény polgármester díjazásáról szóló 

rendelkezéseinek módosítása miatt – javasolja a polgármester illetményét 2017. január 1-jétől a 

jogszabály-módosításnak megfelelő összegre megemelni, és előterjeszti a következő határozati 

javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Pekár Zsolt főállású 

polgármester  2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) módosult 71. § (4) bekezdésének c) pontja értelmében havonta 498.600.- 

Ft illetményre, valamint a Mötv 71 § (6) bekezdése alapján havonta 74.790.- Ft költségtérítésre 

jogosult., Határidő: 2017. január 31., Felelős: dr Istvándi Csilla 

Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel azzal, hogy ő maga a szavazásban 

nem vesz részt. 

A szavazásban ezek alapján 5 képviselő vesz részt. A  képviselő-testület a javaslatot 

egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta, és következő határozatot hozta: 

5/2017. (I.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Pekár Zsolt főállású polgármester  2017. január 1. 

napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) módosult 71. § (4) bekezdésének c) pontja értelmében 

havonta 498.600.- Ft illetményre, valamint a Mötv 71 § (6) bekezdése alapján 

havonta 74.790.- Ft költségtérítésre jogosult. 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: dr Istvándi Csilla 

 

A költségvetés első olvasatához további kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés első olvasatát nem kifogásolja, a 

költségvetés tervezését az abban foglalt irányok mentén támogatja. 

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

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

 

6/2017. (I.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2017. évi költségvetés első olvasatát nem kifogásolja, a költségvetés tervezését 

az abban foglalt irányok mentén támogatja. 

5. Egyebek 

a) Januári rendezvények 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2017. január 21-én a 

Közalapítvány megrendezi a hagyományos disznótort, 2017. január 22-én délután pedig a 

Magyar Kultúra Napjának megünneplésére kerül sor. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester a nyilvános  ülést 

17.10 perckor bezárta, a képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta. 

 

                      Pekár Zsolt                   dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                              jegyző 


