
 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3521/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2015. augusztus 

27. 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 

                         Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését és megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került és 

jelen van Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet az Egyebek napirendi pont alatt 

további alpontokkal – c) Ászár Község Sportegyesület kérelme, d) „Itthon vagy – Magyarország 

szeretlek”, e) ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési terve – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt 

polgármester a napirendet bővítve teszi fel szavazásra. 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. III. Magyar Sakkvilág Kupa támogatása 

2. Németh Károlyné kérelme 

3. Menyhárt Zoltán csatornabekötése 

4. Egyebek: 

 a)13. Bakonyalja félmaraton 

 b) I. Ászár-Kisbér szüreti felvonulás 

 c) Ászár Község Sportegyesület kérelme 

 d) Itthon vagy – Magyarország szeretlek 

 e) ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési terve  

  

 

1. III. Magyar Sakkvilág Kupa támogatása 

        Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, hogy egy 

országos verseny megrendezését támogatja a település az egyesületen keresztül. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő elismeréssel szól a harmadik alkalommal megrendezésre 

kerülő rendezvényről, ugyanakkor felveti azt a kérdést, hogy az 1,2 millió forinttal támogatott 

rendezvényből - a kapcsolati tőkén és a település hírnevének öregbítésén túl - a település mit 

profitál, milyen egyéb hozadékot tud felmutatni.  
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Megítélése szerint a rendezvény egy kisebb kör számára nyújt élményt. Javasolja annak 

újragondolását, hogy a jövőre nézve milyen további előnyt lehet kovácsolni az eseményből. 

Mindezek ellenére támogatja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő véleménye szerint nagyobb sajtó reklámot kellene adni az 

eseménynek, az egyesületnek jobban kellene a közvéleményt tájékoztatni.  

 

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

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés 

felhalmozási céltartaléka terhére, a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár egyesület számlájára 

utalva, a III. Magyar Sakkvilág Kupa országos sakk csapatversenyt 1,2 millió forinttal támogatja. 

Határidő: 2015. szeptember 4., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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a 2015. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére, a Sakkbarátok 

Egyesülete Kisbér-Ászár Egyesület számlájára utalva, a III. Magyar Sakkvilág 

Kupa országos sakk csapatversenyt 1,2 millió forinttal támogatja.  

 

Határidő: 2015. szeptember 4. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

2. Németh Károlyné kérelme  

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Németh Károlyné budapesti 

lakos megvételre ajánlotta az Ászár, Újszőlő u. 3. szám alatti (79/2. hrsz) ingatlanát, 2 millió 

forintért. Az ingatlan romos állapotára tekintettel az ajánlatot nem javasolja támogatni. 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati javaslatot  

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2 millió forintért felkínált Ászár, Újszőlő u. 3. alatt található, 79/2. hrsz-ú ingatlant nem vásárolja 

meg. Határidő: 2015. szeptember 30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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a 2 millió forintért felkínált Ászár, Újszőlő u. 3. alatt található, 79/2. hrsz-ú 

ingatlant nem vásárolja meg.  

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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3) Menyhárt Zoltán csatornabekötése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az Ászár Dózsa György u. 18-as számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötési pontjának 

kialakítására 200 ezer forint előirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetés felhalmozási 

céltartaléka terhére. Határidő: 2015. november 1., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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az Ászár Dózsa György u. 18-as számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötési 

pontjának kialakítására 200 ezer forint előirányzatot biztosít a 2015. évi 

költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére. 

 

Határidő: 2015. november 1. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

4. Egyebek  
 

a) 13. Bakonyalja félmaraton 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2015. szeptember 5-én 

megrendezésre kerülő futóverseny szervezésének aktuális kérdéseiről. 

 

b) Ászár-Kisbér szüreti felvonulás  

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol a 2015. szeptember 12-én megrendezésre kerülő rendezvény 

előkészületeiről. 

 

c) Ászár Községi Sportegyesület kérelme 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesteri hatáskörbe tartozó 

ügyben érkezett problémáról, a sportpálya környezetének karbantartása, gondozása tárgyában. 

 

Rakó László képviselő elmondja, hogy a környező településeken bevált gyakorlat pályagondnok 

alkalmazása. 

 

d) Itthon vagy – Magyarország szeretlek 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az „Itthon vagy – Magyarország 

szeretlek” programsorozat előkészületeiről. A rendezvény támogatására pályázati lehetőség még 

nincsen, azonban kéri a testület elvi támogatását a szeptember utolsó hétvégéjére tervezett 

esemény megszervezéséhez. 
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Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván az 

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 2015. évi programsorozatához. Határidő: 2015. 

szeptember 26., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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csatlakozni kíván az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 2015. évi 

programsorozatához. 

 

Határidő: 2015. szeptember 26. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

e) ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési terve  
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 

által kidolgozott gördülő fejlesztési tervet újra el kell fogadnia a képviselő-testületnek. 

 

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

fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló csatorna 

közművagyonra az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által kidolgozott gördülő fejlesztési tervet 

elfogadja. Határidő: 2015. szeptember 06., Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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a tulajdonában álló csatorna közművagyonra az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által 

kidolgozott gördülő fejlesztési tervet elfogadja. 

 

Határidő: 2015. szeptember 6. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester  

 

 

5. Képviselői kérdések, hozzászólások: 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő a Győri utcai járda építése ügyében kér tájékoztatást. Pekár 

Zsolt polgármester elmondja, hogy az építési munka megkezdése szeptember hónapban várható, 

két ütemben.  

 

Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az illegális 

hulladéklerakók feltárásában a település mezőőre is közreműködik. Elmondja továbbá, hogy a 

témával részletesen a következő szeptemberi ülésen foglalkozni fog. 
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Kohlné Ivánkai Katalin képviselő javasolja tájékoztató táblák kihelyezését a település 

nevezetességeiről. Pekár Zsolt kéri a képviselő-testület tagjainak javaslatát az információs táblák 

kihelyezésének helyszínére. 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az általános iskolában 

szeptember hónapban hulladékgyűjtést szerveznek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.50 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    Lanczendorfer Melinda 

          polgármester                                     jegyzőt helyettesítő ügyintéző 


