Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 137/2017/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. február 14.
napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében
Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester
Ligeti Gábor képviselő
dr Lunkné Nyuli Márta 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 Martonné Szekfű Judit kivételével valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Borsosné Sáhó
Tímea és Rollné Szarka Brigitta gazdálkodási ügyintéző, továbbá dr Istvándi Csilla jegyző,
aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egy napirendi ponttal – 5.
Rendezési terv módosítás –, valamint az Egyebek napirendi pontot egy alponttal – c)
Agykontroll tanfolyam támogatása – 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:
8/2017. (II.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. A 2017. évi költségvetés (második olvasatban)
2. Szociális rendelet módosítása
3. ASP pályázat benyújtása
4. Konzorcium létrehozása EFOP 3.9.2. és EFOP 1.5.3. pályázatokra
5. Rendezési terv módosítás
6. Egyebek:
a) Tájékoztatás a Wild Manufacturing Bt. kérelméről
b) Februári rendezvények
c) Agykontroll tanfolyam támogatása
Zárt ülés:
1. A kisbéri rendőrkapitány kinevezése
2. Öllős Mór-díj 2017
5.A 2017. évi költségvetés (második olvasatban)
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztés mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervet és
a bevételek és kiadások jövőbeli alakulásáról, továbbá a többéves kihatású döntések,
adósságot keletkeztető ügyletek tárgyában készült kimutatást.
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A határozati javaslat szavazásában részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
9/2017. (II.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az előirányzat felhasználási ütemtervet, a bevételek és kiadások 20172020- évi várható alakulásáról, valamint a többéves kihatású döntések,
adósságot keletkeztető jogügyletek tárgyában készült kimutatást
elfogadja.

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet tervezetét.
A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi)
2. Szociális rendelet alkotása
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester
szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3. ASP pályázat benyújtása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester
szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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10/2017. (II.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja pályázat benyújtását a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú,
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti csatlakozási
kötelezettség teljesítésével összefüggésben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására és
nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz kapcsolódó intézkedések és
kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2017. február 28. –a támogatási igény benyújtására
Felelős: Pekár Zsolt polgármester

4. Konzorcium létrehozása EFOP 3.9.2. és EFOP 1.5.3. pályázatokra
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester
külön-külön szavazásra teszi fel az abban foglalt két határozati javaslatot.
Az előterjesztésben foglalt első határozati javaslat szavazásában részt vesz 6 fő. A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot
hozta:
11/2017. (II.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Ászár Község Önkormányzat hivatalos képviselőjét, Pekár
Zsolt polgármestert az alábbiakra:
Az „EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a konzorciumi
partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának aláírására, abban való
képviseletre, illetve a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Az előterjesztésben foglalt második határozati javaslat szavazásában részt vesz 6 fő. A
képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta, és a következő
határozatot hozta:
12/2017. (II.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Ászár Község Önkormányzat hivatalos képviselőjét, Pekár
Zsolt polgármestert az alábbiakra:
Az EFOP-3.9.2-16. kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben –kedvezményezett térségek” pályázati felhíváshoz kapcsolódóan
a konzorciumi partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának
aláírására, abban való képviseletre, illetve a támogatási kérelem
benyújtására.
Határidő: 2017. március 16.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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5. Rendezési terv módosítása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester
szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
13/2017. (II.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) b) pontja értelmében a település
közigazgatási területére vonatkozóan a 63/2007. (VIII.27.) KT-határozattal
jóváhagyott szerkezeti tervét az RTm tervszámú, 16059 munkaszámú terv szerint az
alábbiakban módosítja:
1. A 1071 és a 1072 hrsz-ú (jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület és falusias lakóterület besorolású) területek kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület besorolást kapnak.
2. A 0165, 1058-1070 hrsz-ú (jelenleg falusias lakóterület, zöldterület,
véderdő és közút terület besorolású) területek általános
mezőgazdasági besorolást kapnak.
3. A 183, 184, 187-191 hrsz-ú (jelenleg kertvárosias lakó terület
besorolású) telkek településközponti vegyes besorolást kap
b) A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglalt rendelet
tervezetet.
A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta.
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló
8/2007 (IX.01.) önkormányzat rendelet módosításáról
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-ban meghatározott feladatkörében eljáró
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály, Komárom4

Esztergom
Megyei
Kormányhivatal Földhivatal, Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ,
Magyar Közút Nonprofit Zrt., Mezőörs Község Önkormányzata, Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt., Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság, Tárkány Község Polgármestere, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Kisbér Város Jegyzője, Kisbér
Város Polgármestere, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, Megyei
Főépítész, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti
Bányakapitányság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló
8/2007 (IX.01.) rendelete 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendeletet
a) az 1: 2 000 ma-ú ÉT-2 szabályozási tervlappal /munkaszám: 05021/,
b) az 1: 10 000 ma-ú ÉT-3 szabályozási tervlappal /munkaszám: 05021/,
c) az ÉT-2/m, 1:2000 ma-ú, /munkaszám: 08025/ tervlappal,
d) az ÉT-2/M2, 1:2000 ma-ú, /munkaszám: 10023, 10088/ tervlappal,
e) az ÉT-3/m1 1:2000 ma-ú /munkaszám: 12002/ tervlappal,
f) az ÉT-3/m2 1:2000 ma-ú /munkaszám: 12002/ tervlappal, valamint
g) az SZm 1:2500 ma-ú /munkaszám: 16059/ tervlappal
együtt kell alkalmazni.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző

6.Egyebek
a) A Wild Manufacturing Bt kérelme
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Wild Bt megvásárolta az üzem melletti lakóházat,
melynek telkét átminősíteni kéri a jelenlegi lakóövezetből az üzemmel azonos területfelhasználási ágba, és az újonnan megvett területre szerszámtároló épület kerülne szándékaik
szerint. Emellett a cég kérte a megengedett építménymagasság növelését is a területükön,
mert 20 méter magas csarnokot kíván építeni az üzem hátsó részén. A patak felé eső, jelenlegi
füves területen dolgozói parkolót kívánnak továbbá kialakítani, amihez azonban valószínűleg
az önkormányzati út vonalának áthelyezése szükséges.
Az állami főépítész elvi szinten nem tartja elfogadhatónak lakóövezet telkenként való
csorbítását, átsorolását, aggályosnak tartja azt is, hogy már most sincs védőtávolsága az
üzemnek a lakóterület felé.
A polgármester véleménye szerint az lenne a praktikus, ha az üzem a patak felé építkezne,
nem a lakóházak irányába, ezt a vezetővel is közölte, aki hajlandónak látszott átgondolni a
terveket, esetleg az irodaépületeket elhelyezni az új területe. A rendezési terv módosítása
egyébként sem lehetséges a továbbiakban addig, amíg a települési arculati kézikönyvet el nem
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fogadja a képviselő-testület, amire nézve viszont még az oktatások sem kezdődtek meg. A
kérelmet egyébként külön testületi ülésen kívánja megvitatni.
Dr Istvándi Csilla jegyző jelzi, hogy ebben az évben már érkeztek igen súlyos panaszok az
üzemből érkező rezgésterhelés megnövekedésére a Köztársaság utca azonos oldalán lakó
szomszédoktól. A rendezési terv kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy élhetőek
maradjanak a szomszédos ingatlanok is. Emellett településképi szempontból is
meggondolandó, hogy milyen jellegű épület kerül a lakóház helyére.

b) Februári rendezvények
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Házasság Hete
rendezvénysorozat keretében 2017 február 13. és 19. között kiállítás lesz a Közösségi Házban
a jubiláló ászári házasok esküvői fényképeiből, 2017. február 16-án a házassággal és
családdal kapcsolatos művészettörténeti és régészeti előadások lesznek ugyanott, valamint
2017. február 18-án sor került a jubiláló házasok köszöntésére. Az egyházak szintén részt
vesznek a programsorozatokban istentiszteleti alkalmaikkal, szentmiséikkel.
2017. február 24-én 14.00 órakor kerül sor a Jászai Emlékháznál az évfordulós
megemlékezésre, 17 órakor pedig Lázár Kati Kossuth- és Jászai-díjas színművész adja elő a
Közösségi Házban a Jászai életéről szóló monodrámát. Ekkor kerül sor a Simon István-díj
átadására is, melynek részleteit ismerteti. Ugyanezen a napon mese- és prózamondó verseny
lesz az iskolában.
2017. február 25. napján az iskolában kerül sor a Jászai-napra, melyen a hagyományos
gálaműsor lesz látható.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy 2017. február 16-án az iskola közössége
megünnepli az új épület átadásának 10. évfordulóját.
c) Agykontroll tanfolyam támogatása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester ismerteti Vidáné Sinigla Melinda levelét az iskolában szervezendő
agykontroll tanfolyamról, melynek költségeihez a gyermekek számára támogatást kér.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy a tanfolyamhoz az iskola ingyenes
teremhasználati lehetőséget ajánlott fel, de elvárás részükről, hogy ez a kedvezmény
csökkentő tényezőként megjelenjen a részvételi díj árában.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta, és egyhangúlag arra az álláspontra
helyezkedett, hogy amennyiben a tanfolyamnak lesz realitása, a jelentkezők körének
ismeretében lehet visszatérni a kérdésre.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester a nyilvános ülést
16.50 perckor bezárta, a képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
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