
 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3563/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

napján 10. 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 

                         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 Martonné Szekfű Judit kivételével valamennyi képviselő, tehát 6 

fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Zséfár Csilla művelődésszervező, Magyar Tiborné, 

az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Kreizinger Tamásné gazdálkodási 

előadó, valamint dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Meghívásra került, de 

egyéb hivatalos elfoglaltság miatt nincs jelen Lanczendorfer Melinda igazgatási előadó. 

 

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

további alpontokkal – c) tájékoztatás hadisírokról, d) fejlesztési céltartalék felosztása – 

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: 

 

70/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Beszámoló a közművelődés helyzetéről 

2. Az Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

3. Jelentés a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

4. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

5. Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

6. Szociális rendelet módosítása – szociális tűzifa pályázat 

7. Illegális hulladéklerakás 

8. Járdakészítés 

9. Bursa Hungarica 

10. Csatlakozás az ASP rendszerhez 

11. Lakásbérleti szerződés 

12. Katolikus temető átvétele 

13. Egyebek: 

 a) Szeptemberi rendezvények, programok 

    b) Tájékoztatás és véleménykérés a helyi értéktár bizottsággal kapcsolatban 

    c) Tájékoztatás hadisírokról 

    d) Fejlesztési céltartalék felosztása 

  



 

 

 

1. Beszámoló a közművelődés helyzetéről 

        Előadó: Zséfár Csilla művelődésszervező 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen.  

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő hozzászólásában hiányosnak tartja a beszámolót, ha az a 

teljes községi közművelődést kívánja összefoglalni. Elismeri, nehéz meghatározni, hogy a 

művelődésszervező beszámolója a saját munkájáról, a Közösségi Ház által ellátott feladatokról, 

az önkormányzat által szervezett programokról, vagy a civil szervezetek programjairól szóljon, 

hiszen olyan széles a teljes községi közművelődés köre, hogy abba szinte minden intézmény és 

szervezet belefér. Amennyiben azonban községi szinten kíván tárgyalni a közművelődésről, úgy 

hiányos a beszámoló, nem tűnik ki belőle minden civil szervezet tevékenysége, adott esetben a 

Honismereti és Helytörténeti Egyesület rendezvényeire egyáltalán nem tér ki.  

(16.10 perckor megérkezik Martonné Szekfű Judit képviselő) 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő nehezményezi azt is, hogy bizonyos programok csak szám 

szerint szerepelnek a beszámolóban. Véleménye szerint az önkormányzat jelentős költségvetési 

előirányzatot biztosít közművelődési célokra, ezért elvárható, hogy pontosan kiderüljön a 

beszámolóból, milyen programok valósultak meg belőle. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő szerint a beszámoló az IKSZT pályázat által előírt 

követelmények mentén halad. Ennek pedig az a lényege, hogy nem kell mindent közvetlenül 

megoldani, de meg kell szervezni az elvállalt feladatok megoldását a partnerekkel, és 

elszámolni azok megvalósításáról. Véleménye szerint a közművelődés terén nehéz sok embert 

megmozgatni, de jó eredmények vannak. 

Pekár Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy nem adott szempontokat a közművelődési 

beszámolóhoz, de amennyiben ilyen igény van, úgy a Közösségi Ház programterve napi szintű 

bontásban is rendelkezésre bocsátható. 

Zséfár Csilla művelődésszervező elmondja, hogy nem volt célja a község valamennyi 

programjáról beszámolni. Arról tud számot adni, aminek a lebonyolításában részt vett – ahol 

nem volt jelen, aminek az előkészítésében nem vett részt, arról értelemszerűen nem számolhat 

be. A civil szervezetek által lebonyolított programok közül tehát csak azok jelennek meg a 

beszámolójában, amelyek a Közösségi Házban valósultak meg, és igény volt az ő szervező 

közreműködésére. Ezért van például az is, hogy még a név szerint megemlített civil 

szervezeteknek sem minden programja található meg a beszámolóban. 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő véleménye szerint ez esetben a jövőben valamennyi civil 

szervezet munkájába betekintést kellene szereznie a művelődésszervezőnek, be kellene 

kapcsolódni azokba, és jobban kell koordinálni őket. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő ezt szép célnak tartja, de még egy főállásban sem tartja 

feltétlenül kivitelezhetőnek, a fél állású művelődésszervezői státusz erre biztosan nem elég. 

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

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete a községi közművelődés 

helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

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



 

 

71/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a községi közművelődés helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Az Ászár Községért Közalapítvány beszámolója  

    Előadó: Magyar Tiborné kuratóriumi elnök  

 

Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke írásbeli 

előterjesztését kiegészítve beszámol arról, hogy kuratóriumuk legutóbbi ülésén támogatásban 

részesítették a hét végén Ászáron megrendezésre kerülő országos sakkversenyt is. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő megköszöni a közalapítvány kuratóriumának munkáját, a 

segítőkészségüket bármikor bármilyen problémában. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a közalapítvány kuratóriuma és az önkormányzat 

képviselő-testülete szinte egyszerre került tavaly megválasztásra, a mindkét helyen átmeneti 

időszakból adódtak kisebb nehézségek, azonban a jó együttműködés továbbra is jellemző a 

közalapítvány és az önkormányzat kapcsolatára. Kiemeli, hogy a kuratórium tagjai nem csupán 

döntéseikkel, hanem tevőleges közreműködésükkel is bekapcsolódnak a község életébe. 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Ászár Községért 

Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

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

 

72/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Ászár Községért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

3. Jelentés a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Az írásos előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért – miután tájékoztatást 

adott az önkormányzati számlák mai napi egyenlegéről – Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

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

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

 

73/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

 



 

 

4. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel a benne szereplő rendelet-tervezetet. 

 

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

hét  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetésről szóló  

2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

5. Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Az írásos előterjesztéshez kapcsolódva dr Lunkné Nyuli Márta képviselő megerősíti, hogy az 

óvodás-iskolás gyermekek számára szükséges fejlesztési, logopédiai, pszichológiai megsegítés 

biztosítása nagyon fontos, és ehhez rendkívül  nagy szükség van helyi együttműködésre. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel 

az írásos határozati javaslatot. 

 

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

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

 

74/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, felülvizsgálta, és a 

változtatásokat az eredeti programmal egységes szerkezetben az előterjesztés szerint 

elfogadja. Ezen belül 

a) az Intézkedési Terv I/1 számú intézkedését (adósságkezelési szolgáltatás kidolgozása) 

a törvényi szabályozás változása miatt lezárja, és helyette „a lakhatást segítő helyi 

támogatások fenntartása és költségvetési fedezetének megteremtése” intézkedést 

veszi fel a tervbe, a Programban részletezettek szerint. 

b) az Intézkedési Terv II/3 számú intézkedését (iskola- és óvodapszichológiai ellátás 

megszervezése) a törvényi szabályozás változása miatt lezárja, és helyette “a 

köznevelési intézményekben nevelt gyermekek részére nyújtott pszichológiai, 

logopédiai és gyógytorna ellátás körének szélesítése” intézkedést veszi fel a tervbe, a 

Programban részletezettek szerint. 

c) megállapítja, hogy az Intézkedési Terv további intézkedéseinek végrehajtása 

folyamatos, és a terv határidő fejezetét ennek megfelelően módosítja. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

 

 



 

 

6. Szociális rendelet módosítása – szociális tűzifa pályázat 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Az írásos előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot. 

 

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

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

 

75/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 34 

erdei m
3
 kemény lombos tűzifa megvásárlása céljából 476 ezer Ft + ÁFA 

támogatási összegre, 

b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 34 ezer forint + ÁFA összeget, valamint 

a szállítási költséget a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja, egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó összeg a költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

c) a szociális célú tűzifa igénylésének feltételeit rendeletben szabályozza, és 

vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására.  

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 

rendelet-tervezetet is 

 

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

hét  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló  

1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, és a 132. § ( 4) bekezdés g) 

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.19.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

“3. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)  



 

a) helyi lakásfenntartási támogatás esetén az 1. melléklet szerinti, 

b) helyi ápolási díj esetén a 2. melléklet szerinti, 

c) helyi gyógyszertámogatás esetén a 3. melléklet szerinti 

d) rendkívüli települési támogatás esetén a 4. melléklet szerinti 

formanyomtatványokon kell előterjeszteni.” 

 

2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(2) A helyi ápolási díj igénylésére szolgáló nyomtatványhoz – a 4. § (1) bekezdésében 

meghatározottakon túl mellékelni kell a háziorvos 6. melléklet szerinti igazolását arról, hogy 

 a) az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és 

 b) az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.” 

3. § A Rendelet 15. § (2) bekezdésében a „háztartásonként” szövegrész helyébe a 

„személyenként” szöveg lép. 

4. § A Rendelet következő 15/A §-sal egészül ki:  

„15/A § (1) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 2015. évi pályázatban elnyert 

mennyiség erejéig, térítésmentesen, természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló kérelmező 

részére  a téli fűtés kiegészítéséhez – háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiség erejéig - 

tűzifát (a továbbiakban: szociális tűzifa) biztosít. 

(2) Szociális tűzifára jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és 

lakásában a fával fűtés biztosított. Egyedi elbírálás alapján szociális tűzifára jogosult az a 

személy is, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az e bekezdésben 

meghatározott összeghatárt legfeljebb 25%-kal meghaladja.  

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki  aktív korúak 

ellátásában, időskorúak járadékában, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban (e támogatásban részesülők 

közül különösen helyi lakásfenntartási támogatásban) részesül, valamint a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. 

(4) A szociális tűzifa támogatásra az igényeket 2015. november 30-ig az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.” 

5. § A rendelet 13. alcímében a “szociális alapszolgáltatások” szövegrész helyébe a 

“gyermekjóléti alapellátások” szöveg lép. 

6. Hatályát veszti  

a) a Rendelet  2. § (2)-(5) bekezdése, 

b) a Rendelet 7. §-a, 

c) a Rendelet 12. § (8) bekezdésében az “(a továbbiakban együtt: lakókörnyezet 

rendbentartása)” szövegrész, 

d) a Rendelet 12. § (9) bekezdésének második mondata, 

e) a Rendelet 16. § (2) bekezdésében a “halotti anyakönyvi kivonatot és a” szövegrész. 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

               dr Istvándi Csilla                                                      Pekár Zsolt 

                     jegyző      polgármester 

 

 

 

 

7. Illegális hulladéklerakás 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 



 

 

Az írásos előterjesztéshez Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester 

elmondja, hogy pillanatnyilag a már meglévő, illegálisan lerakott hulladék elszállításáról kell 

gondoskodni, de valóban gondolni kell a jövőre, és keresni kell jó gyakorlatokat, amelyekkel 

biztosítani lehet kisebb mennyiségű nem kommunális hulladék lerakását a községben, legális 

keretek közt.  

 

A Páskomban lerakott hulladék tekintetében egyébként egyeztetett a szomszédos terület 

tulajdonosával, aki szintén érintett a problémában. A lerakott hulladék elszállítását együttesen 

tervezik megoldani, a másik ingatlantulajdonos leginkább ennek a gépi munka részben tud 

segíteni. Korábban egyébként szintén volt ilyen jellegű együttműködés, akkor a szomszéd a 

területe bekerítésére is vállalást tett, ami nem történt meg. Mostanra tiltó táblák kerültek ki a 

területre, és a mezőőr is meg van bízva az éber figyeléssel. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásos 

határozati javaslatot. 

 

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

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

 

76/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az ászári 0236 hrsz-ú ingatlanon illegálisan lerakott hulladékot a 2016. március 

1-jén induló közmunka program keretein belül kívánja felszámolni 2016. június 

30-i befejezéssel. Amennyiben a közmunka programban ez nem valósítható meg, 

a 2016. évi költségvetési rendelet készítésekor erre külön forrást biztosít. 

 

Határidő: 2015. szeptember 17. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző és Pekár Zsolt polgármester 

 

 

8. Járdakészítés  

Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva ismerteti az időközben 

beérkezett árajánlatokat, melyek külön-külön mind a Győri utcai járda, mind a Posta köz 

aszfaltozását tartalmazzák. A legalacsonyabb árat ajánló Colas Kft. ajánlatát javasolja 

elfogadásra, és javasolja, hogy a Győri utcával együtt a Posta köz rossz felületű járdájának 

aszfaltos javítását is rendelje meg a képviselő-testület. A Győri utcai járda alapja egyébként 

készen van. Néhány ottani lakos jelezte többlet aszfaltozás iránti igényét a kocsibeállókhoz, 

ennek elvégzéséről és díjazásáról azonban közvetlenül a kivitelezővel fognak megállapodni, 

nem az önkormányzat viseli a többlet aszfaltozás terhét.  

 

Vargáné Zalka Andrea jelzi, hogy a posta melletti parkolóhoz bekanyarodó beálló szűk, az 

országút aszfalt és kerékpárút szintkülönbsége  pedig immár csaknem 10 cm. Javasolja, hogy 

az aszfaltozáskor a szakemberek tegyenek javaslatot ennek műszaki megoldására is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásos 

határozati javaslatot.  

 

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

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

 



 

77/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Posta köz járdáját 162 m
2
 felületen aszfalt réteggel felújíttatja. 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Colas Kft. árajánlatát elfogadja, és 

megrendeli a Győri utca bal oldali járdája Széchenyi utcától a lakott terület határáig terjedő 

szakaszának, valamint a Posta közi járda 162 m
2
 kopófelületének aszfaltos burkolását az 

árajánlatban foglalt műszaki tartalommal, összesen nettó 1836 ezer forint + ÁFA  – bruttó 2.332 

ezer forint – díj ellenében. b) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2015. november 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: 

 

78/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a Colas Kft. árajánlatát elfogadja, és megrendeli a Győri utca bal oldali 

járdája Széchenyi utcától a lakott terület határáig terjedő szakaszának, 

valamint a Posta közi járda 162 m
2
 kopófelületének aszfaltos burkolását az 

árajánlatban foglalt műszaki tartalommal, összesen nettó 1836 ezer forint + 

ÁFA  – bruttó 2.332 ezer forint – díj ellenében. 

b) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

Határidő: 2015. november 30.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

9. Bursa Hungarica 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester az 

írásos határozati javaslatot 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: 

 

79/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

 

10. Csatlakozás az ASP rendszerhez 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 



 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester az 

írásos határozati javaslatot 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: 

 

80/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Önkormányzati ASP szolgáltató központhoz csatlakozik, és a keretrendszert, 

valamint az iratkezelő rendszert kívánja igénybe venni. 

Határidő: 2015. szeptember 11. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

11. Lakásbérleti szerződés 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a többször tárgyalt ingatlan-adásvétel 

megtörtént, és – kérdés, hozzászólás nem lévén – az írásos határozati javaslatot 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: 

 

81/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) határozatlan időre bérbe adja a tulajdonába került Ászár, Perczel Mór u. 16. alatti 

lakóházas ingatlant a korábbi bérlő és ténylegesen ott lakó Reiber Béla Mihályné 

részére 2015. július 01. napjától, a bérleti díjat havonta nettó 30 ezer forint összegben 

állapítja meg,  és jóváhagyja a polgármester által megkötött bérleti szerződést. 

b) Reiber Béla Mihályné, valamint gyermekei részére a bérleti jogviszony időtartamáig, 

de legkésőbb 2020. június 30-ig tartó határozott időre vételi jogot biztosít az Ászár, 

Perczel Mór u. 16. alatti ingatlanra nettó 2.500 ezer forint  mindenkori jegybanki 

alapkamattal, valamint – az önkormányzat által az ingatlan megvásárlásakor, illetve 

az ingatlannal kapcsolatban a bérleti jogviszony ideje alatt bármely okból és címen 

megfizetett valamennyi – költséggel növelt összege ellenében. A bérleti jogviszony 

megszűnése esetén, illetőleg a határozott időtartam lejárta után a vételi jog 

megszűnik, és az ingatlan további hasznosításáról, esetleges eladásáról, valamint a 

vevő személyéről és a vételárról az önkormányzat rendelkezik. 

Határidő: 2015. szeptember 30 

Felelős (a közlésért) : dr Istvándi Csilla jegyző  

 

12. Katolikus temető 

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva javasolja az ajánlat 

elfogadását, és célszerűnek tartja a másik két egyházat is tájékoztatni erről. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő kérdésére dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy a 

temetőnek eddig is az önkormányzat volt a fenntartója, lényegében minden temetővel 



 

kapcsolatos feladatot ő látott (illetve az üzemeltetővel láttatott) el, és a  lényegesebb jogokat is 

ő gyakorolta, a tényleges fenntartás menetében tehát a tulajdonváltozás nem jelent érdemi 

különbséget. 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászári Római 

Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének 9/2015. (VIII.5.) számú határozatában foglalt 

felajánlását az ászári 165 hrsz-ú temető ingatlan tulajdonjogának átadásáról köszönettel 

elfogadja, egyben az okiratszerkesztéssel és a tulajdonjog átruházásával járó költségeket 

felvállalja. Határidő: 2015. október 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: 

 

82/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Ászári Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének 9/2015. (VIII.5.) 

számú határozatában foglalt felajánlását az ászári 165 hrsz-ú temető ingatlan 

tulajdonjogának átadásáról köszönettel elfogadja, egyben az okiratszerkesztéssel 

és a tulajdonjog átruházásával járó költségeket felvállalja.  

 

Határidő: 2015. október 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

13. Egyebek: 

a) Tájékoztatás a szeptemberi rendezvényekről 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2015. szeptember 12-én 

megrendezésre kerülő III. Sakkvilág Kupa és a Szüreti felvonulás szervezésének aktuális 

kérdéseiről, és elmondja, hogy az „Itthon vagy – Szeretlek Magyarország” rendezvényekre 

pályázat még nem került kiírásra, a szüreti rendezvény előkészületeit azonban 2015. 

szeptember 26. napjára megkezdték. 

 

b) Tájékoztatás és véleménykérés a helyi értéktár bizottsággal kapcsolatban 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a Jászai Emlékház a Komárom-Esztergom 

Megyei Értéktárba bekerült, egyúttal tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi értéktár 

bizottságok környékbeli szervezeti formáiról. Azt javasolja, hogy az értéktár bizottság Ászáron 

a képviselő-testülettől független bizottságként álljon össze, mintegy választásokat átívelő 

jelleggel, legfeljebb egy tag legyen a képviselő-testületből. Felsorolja az általa felkérni javasolt 

tagokat. A képviselő-testület mindegyikük felkérésével egyetért. 

 

c) Tájékoztatás hadisírokról 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy szeptember 9-10. napján az ászári temetőkben a 

Honvédelmi Minisztérium munkatársai feltárták a német hadisírokat, ennek során három német 

katona maradványait azonosították, és a budaörsi német haditemetőbe szállították át. A 

feljegyzések szerint további egy német katona nyugszik még az ászári temetőben (az eredetileg 

10 német hadisírból hatot már évekkel ezelőtt áthelyeztek), a sírját azonban a két nap folyamán 

nem sikerült megtalálni. Az ászári magyar és orosz katonasírokat a kutatás nem érintette. 

 

d) Fejlesztési céltartalék felosztása 
 



 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő javasolja a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak helyett 

képzett fejlesztési céltartalékból 21.655.- Ft-ot a Sakkvilág Kupára különdíj vásárlás céljára 

átcsoportosítani a dologi kiadások közé, valamint az Ászári Református Egyházközségnek 100 

ezer, a Községi Sportegyesületnek 50 ezer,  a Honismereti és Helytörténeti Egyesületnek pedig 

kiállítható bálványprés vásárlása céljából 200 ezer forint támogatást nyújtani. 

 

Rakó László képviselő javasolja továbbá a fejlesztési céltartalék terhére 31.750.- Ft biztosítását 

defibrillátor készülék vásárlására, valamint a Községi Sportegyesület részére további 291.000.- 

Ft támogatás nyújtását. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő javasolja a fejlesztési céltartalék terhére további 63.500.- Ft 

biztosítását defibrillátor készülék vásárlására, valamint az Ászári Református Egyházközségnek 

31.750.- Ft,a Községi Sportegyesület részére pedig további 317.500.- Ft támogatás nyújtását. 

 

Ligeti Gábor képviselő egy havi képviselői tiszteletdíját defibrillátor vásárlásra ajánlja fel. 

 

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

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési céltartalék 

terhére támogatást nyújt az Ászári Református Egyházközség részére 131.750.- Ft, az Ászári 

Honismereti és Helytörténet Egyesület részére 200.000.- Ft, a Községi Sportegyesület részére 

pedig 658.500.- Ft összegben, továbbá a költségvetés dologi kiadásaiba átcsoportosít 21.655.- 

Ft-ot sakkverseny különdíj vásárlása céljára, valamint 95.250.- Ft-ot defibrillátor készülék 

beszerzésére,. Határidő: 2015. október 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: 

 

83/2015. (IX.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a fejlesztési céltartalék terhére támogatást nyújt az Ászári Református 

Egyházközség részére 131.750.- Ft, az Ászári Honismereti és Helytörténet 

Egyesület részére 200.000.- Ft, a Községi Sportegyesület részére pedig 658.500.- 

Ft összegben, továbbá a költségvetés dologi kiadásaira átcsoportosít 21.655.- Ft-

ot sakkverseny különdíj vásárlása céljára, valamint 95.250.- Ft-ot defibrillátor 

készülék beszerzésére.  

Határidő: 2015. október 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.10 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                    jegyző 


