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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ikt. sz.: 2635/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. március 12. 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 

                         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 az egyéb elfoglaltsága miatt távol levő Ligeti Gábor képviselő kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr Nemes Tünde Adrienn 

háziorvos, Pékné Polgár Helga védőnő, valamint dr. Istvándi Csilla jegyző. A jegyzőkönyvet a jegyző 

vezeti.   

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendet az Egyebek napirendi pont alatt további 

alpontokkal –  c) Az ÉDV Zrt vagyonkezelésében lévő csatornavagyon gördülő fejlesztési terve, d) 

Tájékoztatás a játszótér pályázatról, e) Tervezések megrendelése, f) Kisalföld napilap megkeresése,  g) 

Kettős kereszt megrongálása – kiegészítve javasolja elfogadni. 
 

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

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2015.(III.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 

2. A védőnő beszámolója munkájáról 

3. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének  

    véleményezése 

4. A Kossuth utcai járda építésének folytatása 

5. Útfelújítások, útépítések: Petőfi és Kinizsi utca felújítása 

6. Egyebek: 

   a)  Tájékoztatás a Jászai tér és a Ravatalozó hiánypótlásáról 

   b) Tájékoztatás a 2015. évi Start közmunka mintaprogram helyi  

        sajátosságokra   épülő közfoglalkoztatás jelenlegi helyzetéről 

  c) Az ÉDV Zrt vagyonkezelésében lévő csatornavagyon gördülő  

      fejlesztési terve 

  d) Tájékoztatás a játszótér pályázatról 

  e) Tervezések megrendelése 

   f) Kisalföld napilap megkeresése 

   g) Kettős kereszt megrongálása 
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1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: dr Nemes Tünde Adrienne háziorvos 

 

Az írásbeli előterjesztéshez dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy nem csupán a 

beszámolót, hanem dr Nemes Tünde egész éves színvonalas munkáját is köszöni, mind a háziorvosi, 

mind az iskola-egészségügyi ellátás területén. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére dr Nemes Tünde hangsúlyozza az egészséges 

életmód és a szűrővizsgálatok fontosságát a daganatos megbetegedések megelőzésében. 

 

Pekár Zsolt polgármester kérdésére dr Nemes Tünde elmondja, hogy az orvosi rendelő idénre terezett 

tisztasági festése valóban aktuális. Komolyabb eszköz nem hiányzik a praxis számára, de egy 

defibrillátor készüléket – melynek piaci ára kb 500 ezer forint – szerencsésnek tartana beszerezni, 

különösen a sportrendezvények esetére. Dr Lunkné Nyuli Márta és Martonné Szekfű Judit képviselők 

jelzik, hogy erre a célra két-két havi tiszteletdíjuknak megfelelő összeget fel kívánnak ajánlani. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr Nemes Tünde háziorvos 

tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről elismerésének és köszönetének kifejezése mellett 

elfogadja. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat mellett 

elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

14/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

dr Nemes Tünde háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi 

helyzetéről elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Ezt követően dr Nemes Tünde háziorvos az üléstermet elhagyja 

 

3. A védőnő beszámolója munkájáról 

Előadó: Pékné Polgár Helga védőnő 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként Pékné Polgár Helga védőnő elmondja, hogy 20 éve 

dolgozik védőnőként, ebből 10 éve Ászáron, és kivételesen szerencsés védőnői körzetnek tartja a 

községet, mind a lakosság korösszetétele, mind az együttműködési készség szempontjából. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő megköszöni Pékné Polgár Helga munkáját. Elmondja, hogy az 

iskolának nagy segítségére van az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett hatékony és 

folyamatos munkája. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő véleménye szerint nagy szükség lenne a 2-3 év közötti gyermekek 

felügyeletének megszervezésére bármilyen formában, hiszen a védőnői beszámolóból is kitűnik: egyre 

jellemzőbb a szülők munkába való visszatérése a gyermek ilyen életkorában. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy Kisbér fejlesztése kapcsán nemrégiben megbeszélésen vett 
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részt, melyen felvetődött egy bölcsőde építésének gondolata is. Kiemeli a képviselő-testület számára, 

hogy az ászári óvodáskorú gyermekek létszámában a következő három évben komoly mélypont lesz. 

 

Pekár Zsolt polgármester kérdésére Pékné Polgár Helga védőnő elmondja, hogy a védőnői 

méhnyakrák szűrésnek jók a gyakorlati tapasztalatai, de olyan komoly előképzést igényel, hogy amíg a 

kistérséget érintő általános védőnő hiány miatt más körzetben is kénytelen helyettesíteni – és 

augusztusig várhatóan ez így lesz – ez nem megoldható. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester felveti egy vándorbölcső bevezetésének lehetőségét. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2014. évi munkájáról 

szóló beszámolót elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat mellett 

elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

15/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a védőnő 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és 

köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Ezt követően Pékné Polgár Helga védőnő az üléstermet elhagyja. 

 

 

3. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének véleményezése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, hogy a 

Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megfogalmazódott az az elvárás, hogy amennyiben a 

KTKT-nál tervezett feladat-csökkenés valóban létrejön – az utolsó fenntartott óvodák és a 

szociális otthon idénre ütemezett önkormányzati fenntartásba vételével –, a munkaszervezeti 

feladatokra tervezett hozzájárulások összegét is felül kell vizsgálni. A hozzájárulásokat a 

községek folyamatosan fizetik, az egyetlen nagy összegű késedelmes összeg behajtása iránt 

nemrégiben intézkedett a munkaszervezet. Ennek ellenére a Tanács úgy határozott, hogy 

minden község adjon a számlájához felhatalmazó levelet (inkasszó) a KTKT részére a 

hozzájárulás erejéig. Az ászári felhatalmazás 2014. december 31-ig lejárt, felhatalmazást kér a 

következő évi felhatalmazás kiadásához. 

 

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

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 

Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számlájához a Kisbéri Többcélú 

Kistérségi Társulás részére az esedékes fizetési kötelezettségek biztosítására 2015. december 

31-ig szóló azonnali beszedési felhatalmazást adjon ki a polgármester. Határidő: 2015.03.31., 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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16/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi, hogy Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 

pénzforgalmi számlájához  a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás részére 

az esedékes fizetési kötelezettségek biztosítására 2015. december 31-ig 

szóló azonnali beszedési felhatalmazást adjon ki a polgármester. 

Határidő: 2015.03.31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. 

évi költségvetését a maga részéről elfogadja, és az abban foglalt kiadások teljesítésére a 

polgármestert felhatalmazza. Határidő: 2015.12.31. Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

17/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetését a maga 

részéről elfogadja, és az abban foglalt kiadások teljesítésére a 

polgármestert felhatalmazza. 

Határidő: 2015.12.31 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

4. A Kossuth utcai járda építésének folytatása 

Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, hogy a 

járdaépítésen kívül kétségtelenül sok más fontos feladat is van a községben, de ilyen célra 

pályázat nem várható a későbbiekben sem, a közmunka program segítségével viszont most 

lehetőség nyílik a költségek csökkentésére, hiszen az anyagköltség és a munkaerő egy részét a 

program fedezi. Javasolja a három benyújtott árajánlat közül az árban legkedvezőbbnek, a 

Gádor Kft ajánlatának az elfogadását. 

 

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

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a) a Kossuth utca bal 

oldali járda Újszőlő utcai kereszteződésig történő meghosszabbításához a Gádor Kft által adott 

árajánlatát elfogadja, és bruttó 4.483 ezer forint díjazás ellenében megbízza, árajánlatban 

foglalt munkák elvégzésével   b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2015.03.15., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

 



5 

18/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Kossuth utca bal oldali járda Újszőlő utcai kereszteződésig történő 

meghosszabbításához a Gádor Kft által adott árajánlatát elfogadja, és bruttó 

4.483 ezer forint díjazás ellenében megbízza, árajánlatban foglalt munkák 

elvégzésével  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2015.03.15.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

5. Útfelújítások, útépítések: Petőfi és Kinizsi utca felújítása 
Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva elmondja, hogy a Petőfi utca 

felének, valamint a Kinizsi utcának az aszfaltozására, továbbá a Klapka utca külső végének 

(belterület határa) murvás burkolására négy árajánlat érkezett. A három kiküldött ajánlaton 

kívül újonnan érkezett Makadám Kft ajánlata határidőn túli és kidolgozatlan, egyébként is 

drágább, mint az anyagilag legkedvezőbb ajánlatot tevő Colas Kft ajánlata, amely nettó 10.220 

ezer forintért vállalja kivitelezni együttesen a három munkát azzal. A Colas Kft ajánlata nem 

csak egyben érvényes három munkára, hanem bármelyik munka választható közülük, a 

költségvetési előirányzat azonban a két utca burkolására és az út murvázására elégséges. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester véleménye szerint amennyiben megvan rá a fedezet, 

mindhárom útfelújítási munkát érdemes elvégeztetni. 

Dr Lunkné Nyuli Márta maga is támogatja az útfelújítások megrendelését , hiszen pályázatra 

ilyen célra nem lehet számítani. 

Több kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár  Zsolt polgármester a következő határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a) a Colas Kft. 

árajánlatát elfogadja, és nettó 10.220 ezer forint + ÁFA, összesen tehát bruttó 12.979 ezer 

díjazás ellenében megbízza a Petőfi utca Széchenyi utcától a belterület határáig terjedő 

szakaszának, illetve a Kinizsi utcának a burkolásával, valamint a Klapka utcát a Petőfi utcával 

összekötő belterület határi útszakasz tükörkészítésével és zúzottköves borításával kapcsolatos, 

árajánlatban foglalt munkák elvégzésével b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. Határidő: 2015.05.15., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

19/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Colas Út Zrt. árajánlatát elfogadja, és nettó 10.220 ezer forint + ÁFA, összesen 

tehát bruttó 12.979 ezer díjazás ellenében megbízza a Petőfi utca Széchenyi utcától a 

belterület határáig terjedő szakaszának, illetve a Kinizsi utcának a burkolásával, 

valamint a Klapka utcát a Petőfi utcával összekötő belterület határi útszakasz 

tükörkészítésével és zúzottköves borításával kapcsolatos, árajánlatban foglalt munkák 

elvégzésével 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2015.05.15.,  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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6. Egyebek: 

 

a) Pályázati hiánypótlások 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jászai tér pályázat 

hiánypótlása a múlt héten, a Ravatalozó pályázat hiánypótlása ezen a héten leadásra került. 

 

b) Start közmunka program 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. március 1-jén elindult a 

községben a 2015. évi Start közmunka program, melynek időtartama 1 év. Az indulásig három 

álláshelyet minden igyekezet ellenére sem sikerült betölteni,  ez iránt további intézkedéseket 

tesz, és kéri ebben a képviselők segítségét is. 

 

c) Az ÉDV Zrt vagyonkezelésében lévő csatornavagyon gördülő fejlesztési terve 

 

Dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a csatorna közművagyonra a 

vagyonkezelő Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által kidolgozott, 2014.nyarán elfogadott gördülő 

fejlesztési tervet – tartalmában azonosan, formailag azonban megújítva – ismét el kell fogadnia 

a képviselő-testületnek, mert azt az új szabályozás értelmében műszaki egységenként (tehát 

Ászárnak és Kisbérnek közösen) kell kidolgozni, a benyújtási határidő pedig 2015. március 15. 

 

Több kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár  Zsolt polgármester a következő határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-

dunántúli Vízmű Zrt, mint vagyonkezelő által  az önkormányzat tulajdonában álló csatorna 

közmű vagyonra készített gördülő fejlesztési tervet elfogadja azzal, hogy azt évente újra kell 

tárgyalni, és a felújítások mértéke a csatorna közmű vagyonra a vagyonkezelő által évente 

elszámolt értékcsökkenés összegét, illetve az ebből képzett tartalékot nem haladhatja meg. 

Határidő: 2015. március 15., Felelős (a közlésért) Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

20/2015. (III.12) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Észak-dunántúli Vízmű Zrt, mint vagyonkezelő által  az önkormányzat 

tulajdonában álló csatorna közmű vagyonra készített gördülő fejlesztési 

tervet elfogadja azzal, hogy azt évente újra kell tárgyalni, és a felújítások 

mértéke a csatorna közmű vagyonra a vagyonkezelő által évente elszámolt 

értékcsökkenés összegét, illetve az ebből képzett tartalékot nem haladhatja 

meg.  

Határidő: 2015. március 15.,  

Felelős (a közlésért) Pekár Zsolt polgármester. 

 

d) Játszótér pályázat 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a játszótér pályázatban a 

másodfokú hatóság helybenhagyta az elsőfokú határozatot, a fellebbezés tehát sikertelen volt. A 

határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni, amit a maga részéről javasol is megtenni, ehhez 



7 

azonban konzultálni kíván a többi község jogi képviselőjével, és minderről 2015. március 26-án 

rendkívüli ülésen kér majd döntést. Ugyanakkor 15 napon belül meg kell fizetni a visszavont 

pályázati összeget, amit a perindítástól függetlenül javasol is megtenni, a kamatok további 

halmozódásának elkerülése végett. A képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezik ki. 

 

e) Tervezések megrendelése 

 

Pekár Zsolt polgármester felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy az óvoda melletti 

faház áttelepítése, a Kossuth utcai árok lefedése, valamint a szabaidőpark, szabadtéri színpad 

építésének tervezéséről tárgyalásokat kezdjen tervezőkkel.  A  konkrét árajánlatokat a 

képviselő-testület elé fogja majd terjeszteni. A képviselő-testület tagjai az indítványt 

egyhangúlag támogatják.  

 

f) Kisalföld napilap megkeresése 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kisalföld napilap bruttó 78 

ezer forintért lehetőséget biztosít olyan Kisalföld újságszám legyártására, amiből 1000 

példányban a címlapon és egy belső lapon is csak az adott község aktualitásai vannak – ezeket 

a példányokat az érintett község kizárólagosan megkapja saját terjesztésre – , a többi, 

mindenütt terjesztett példányon pedig csak a községről szóló belső oldal van. 

 

g) Kettős kereszt megrongálása 

 

Pekár Zsolt polgármester sajnálattal tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 11-én este 

egy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló fiatal férfi megrongálta (felgyújtotta) a 

Nemzeti Összetartozás Emlékhely kettős keresztjét. A polgárőrök szerencsére hamar észlelték a 

bűncselekményt, és eloltották a  lángokat, így keletkezett ugyan kár, de javítható.  

Hangsúlyozza, hogy  a cselekmény mindenképpen mélyen elítélendő, de a tetten ért elkövető 

ismerten pszichiátriai beteg, aki nem volt tudatában a kettős kereszt jelentésének, tehát a 

konkrét esetben nem gyűlölet-bűncselekményről, hanem rongálásról van szó. Fontosnak tartja, 

hogy a község lakossága is objektív módon, a hátteret is ismerve értesüljön minderről. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester elmondja, hogy Ászári Honismereti és Helytörténeti 

Egyesület teljes vezetőségével együtt megdöbbenten értesült a hírről.  Mivel az emlékhely az 

egyesület tulajdona, a szükséges jogi lépéseket – feljelentés, kártérítési igény –  az ők 

megteszik, és a szakszerű helyreállítást is el fogják végezni.  

 

7. Képviselői bejelentések 

 

Pekár Zsolt polgármester megköszöni a munkáját mindazoknak, akik a Jászai Emlékhét 

eseményeit segítettek megszervezni. Elmondja, hogy részt vett és köszöntőt mondott a 

Veszprémi Petőfi Színházban a Jászairól szóló monodráma premierjén, amelyet szeretne a 

községben is bemutatni. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő kéri, hogy a futballcsapat szállításakor az edzők kapjanak 

felhatalmazást a falubusz vezetésére, mert így több ember szállítása oldható meg. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nemzeti 

ünnep alkalmából 2015. március 15-én 15.00 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a 

Református Templomban, ezt követi Kocsis Gergely sírjának megkoszorúzása a temetőben, 
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melyre mindenkit ez úton meghív. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskolai ünnepély 

március 14-én 10.00 órakor lesz, melyre mindenkit meghív. Beszámol továbbá arról, hogy az 

iskolában nemrégiben ellenőrizték annak a pályázatnak a megvalósulását, melynek keretében a 

3.,5. és 7. évfolyamokkal különböző méréseket végeztek, valamint jelentős eszközbeszerzésre 

is lehetőséget kaptak. Az ellenőrzés jó visszajelzésekkel zárult. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.15 perckor bezárta. 

 

                            Pekár Zsolt                                             dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                     jegyző  


