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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3522/2016/A. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. szeptember 8. 

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 rendes ülését és megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel – a távolmaradását jelző – Martonné Szekfű Judit képviselő 

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

Tünde háziorvos és dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Meghívásra került, 

de igazoltan távol van Kreizinger Tamásné gazdálkodási ügyintéző. 

 

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

további alpontokkal – b) ÉDV Zrt gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra – kiegészítve 

javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet így kibővítve 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: 

 

56/2016. (IX.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 

2. Jelentés a 2016. évi költségvetés I .félévi végrehajtásáról 

3.A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

4. A temető előtti parkoló tervezése 

5. Gyalogátkelőhelyek tervezése 

6. Buszváró tervezése 

7. Szociális tüzelőanyag iránti pályázat 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 

9. Egyebek:  

   a) Szeptemberi, októberi rendezvények 

   b) ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési terve 

 

1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 
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Előadó: dr Nemes Tünde Adrienne háziorvos 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként dr Nemes Tünde háziorvos elmondja, hogy a 

közalapítvány által beszerzésre kerülő defibrillátor készülék típusát kiválasztotta, az eszköz 

megrendelése folyamatban van. Jelzi viszont azt az anomáliát, hogy miközben a helyi ellátásban 

igen komoly munkát fektetnek a különböző egészségügyi szűrések rendszeres, minél szélesebb 

körű elvégzésére, illetve igyekeznek a lakosság minél szélesebb körét hozzájuttatni a szükséges 

szakosított szűrésekhez, az egyik legnagyobb kört érintő szűrés, a nőgyógyászati szűrések köre a 

kisbéri kistérségben gyakorlatilag elérhetetlen, mivel szakorvosok hiányában minimális szinten 

üzemel a szakrendelés. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő nem csupán a beszámolót, hanem dr Nemes Tünde egész éves 

színvonalas munkáját is köszöni a képviselő-testület nevében. 

 

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, hat igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

57/2015. (IX.8.) 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. Jelentés a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

A féléves költségvetési jelentésről szóló írásos előterjesztéshez, valamint a 2016. évi 

költségvetési rendelet módosításáról szóló írásos előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, 

hozzászólás nincsen, ezért  Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati 

javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról 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: 

 

58/2016. (IX.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-

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

igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló  

2/2015. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

3. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2016. (IX.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az 

ászári szavazatszámláló bizottságok tagjaivá Martonné Szekfű Judit helyére Nagyné 

Baráth Teréz ászári lakost, Molnárné Pálinkás Csilla helyére Pintér Zsuzsanna 

ászári lakost, a szavazatszámláló bizottságok további póttagjává pedig Zséfár Csilla 

ászári lakost választja meg. 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a leköszönő tagok felé lelkiismeretes közéleti 

tevékenységük elismeréseként. 

Határidő (a határozat kiadására): azonnal 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

4. A temető előtti parkoló tervezése 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

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

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

60/2016. (IX.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 a) a KOVIT-TERV Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft. 

árajánlatát elfogadja, és nettó 1 590 ezer forint + ÁFA, összesen tehát bruttó            

2 019 300 forint díjazás ellenében megbízza – az árajánlatban foglaltak szerint – a 

Gyári út temetővel párhuzamos szakaszán személygépkocsi parkolók kialakításának, 

illetve ezen a szakaszon a csapadékvizek összegyűjtésének és elvezetésének komplex 

megtervezésével,  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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5.Gyalogátkelőhelyek terveztetése 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt első, közlekedési 

tervezésre vonatkozó határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

hat  igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

61/2016. (IX.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a TITÁN MÉRNÖKI IRODA BT. árajánlatát elfogadja, és nettó 560 ezer 

forint + ÁFA, összesen tehát bruttó 711.200 forint díjazás ellenében megbízza - 

az árajánlatban foglaltak szerint - a 81 sz. főút Wild előtti, illetve a 8146 sz. 

közút iskola előtti gyalogátkelőhelyek engedélyezési tervének elkészítésével,  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2016. szeptember 30.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

Ezt követően az előterjesztésben foglalt második, villamos tervezésre vonatkozó határozati 

javaslatot is szavazásra teszi fel 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 

 

62/2016. (IX.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a KESZMANN & BODNÁR Kft. árajánlatát elfogadja, és nettó 230 ezer 

forint + ÁFA, összesen tehát bruttó 292 100 forint díjazás ellenében megbízza - 

az árajánlatban foglaltak szerint - a 81 sz. főút Wild előtti, illetve a 8146 sz. 

közút iskola előtti gyalogátkelőhelyek közvilágítási tervének elkészítésével,  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2016. szeptember 30.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

 

5. Buszváró tervezetése 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

 

 

 



5 

 

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

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

 

63/2016. (IX.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) a Községháza előtti autóbuszöböl, és a szemközti buszmegálló peron és 

autóbuszváró létesítési engedélyezési tervére beérkezett árajánlatok közül 

egyiket sem fogadja el,  

b.) megbízza a polgármestert a buszváró kialakításához további információk 

beszerzésére.  

Határidő: 2016. szeptember 30.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

 

6. Szociális tüzelőanyag pályázat 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

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

 

64/2016. (IX.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 128 

erdei m3 kemény lombos tűzifa megvásárlása céljából 1.792 ezer Ft + ÁFA 

támogatási összegre,  

b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 128 ezer forint + ÁFA összeget, valamint 

a szállítási költséget a 2016. 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: 2016. szeptember 30.  

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-

tervezetet. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 

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

 

Ászár Községi 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) 15/A. § helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

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

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 2016. 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 2016. november 30-ig az Ászári 

Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.”  

 

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

 

                        dr Istvándi Csilla                                                        Pekár Zsolt  

              jegyző                                                                   polgármester 

 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíj 2017. 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 
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A szavazásban részt vesz 6  képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

65/2016. (IX.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati 

fordulójához.  

Határidő: 2016. október 3.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

9. Egyebek 

 

a) Szeptemberi, októberi rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a szeptember 24-i Kisbér-Ászári 

Szüreti Felvonulás, az október 6-i megemlékezés, valamint az október 15-re a helyi borászokkal 

együtt szervezett szüreti mulatság szervezési részleteiről. 

 

b) ÉDV Zrt gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra  

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

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

 

66/2016. (IX.08.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) változatlan formában elfogadja az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 

felújítási, pótlási és beruházási tervrészek tekintetében mindhárom tervezési 

időszakra, melynek forrása az önkormányzati tulajdonú víziközmű 

amortizációja, 

b) meghatalmazza az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-t, hogy a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be a gördülő fejlesztési tervet (GFT) 

jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

10. Képviselői hozzászólások 

 

Rakó László képviselő beszámol arról, hogy a sportpályán a társasági adó támogatásból az 

egyesület által kialakított öntözőrendszer – a nyári működés tapasztalatai alapján, a tökéletesebb 

lefedettség eléréséhez – részleges bővítésre szorulna, amelyre azonban az egyesületnek saját 

forrása már nincsen. Árajánlat egy héten belül várható a szükséges munkákra. 
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Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester átadja az iskola számára dr Lunkné Nyuli Márta 

igazgatónak Bruncz János fafaragó mester ajándékát, egy díszesen faragott jelmondatos táblát. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskola aula hátsó 

erkélyről való beázása továbbra sem megoldott.  A belső munkálatokra a KLIK biztosított 

forrást,de az erkély szigetelésére egyelőre nincs keret, anélkül pedig a belső munkák elvégzése is 

hiábavaló lesz. Pontos árajánlat egy héten belül várható. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő beszámol továbbá arról is, hogy 2016. október 14-én az iskola 

hulladékgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést szervez. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.05 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt             dr Istvándi Csilla  

               polgármester                                                    jegyző 


