Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 3639/2016/A.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2016.
szeptember 19. 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
Martonné Szekfű Judit képviselő
Rakó László képviselő
Vargáné Zalka Andrea képviselő
dr Istvándi Csilla jegyző
Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület telefonon összehívott rendkívüli ülését
és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van.
Meghívásra került és jelen van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a telefonon jelzettek szerint a következő napirendet teszi fel
szavazásra: 1. Az iskola erkélyének szigetelése, 2. A sportpálya locsolórendszerének bővítése, 3.
A Kossuth utcai buszváró alapjának elkészítése, 4 . Járdaépítés a Köztársaság és a Kalász
utcában, 5. Zárt ülés: Az ászári 0218/6 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos földbizottsági állásfoglalás
elleni kifogás.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
67/2016. (IX.19.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Az iskola erkélyének szigetelése
2. A sportpálya locsolórendszerének bővítése
3. A Kossuth utcai buszváró alapjának elkészítése
4 . Járdaépítés a Köztársaság és a Kalász utcában
5. Zárt ülés:
Az ászári 0218/6 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos földbizottsági állásfoglalás elleni
kifogás.
1. Az iskola erkélyének szigetelése
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola aulája a hátsó oldali erkélyről beázik.
Korábban az erkély vízszigetelő rendszerét már javították is, de újra előjött a probléma.
A KLIK idén biztosította az aula belső javításának, festésének költségeit, a felújítás azonban
értelmetlen a szerkezeti probléma megoldása nélkül. Az erkély aljzatának szigetelésére, az
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anyagra és a munkadíjra külön-külön bekért, és szóban ismertetett árajánlatok szerint – a
legolcsóbb ajánlatokat választva – mintegy bruttó 880 ezer Ft, amihez a hulladék elszállításának
mintegy 25 ezer forintos költsége is járul. Célszerű lenne azonban a munkát úgy elvégezni, hogy
egyúttal az erkély – aljzathoz illeszkedő – lábazata is azonos technológiával szigetelésre
kerüljön, és a lábazat vízelvezetése is megoldódjon. Ennek azonban további költsége van,
becslés szerint mintegy bruttó 150 ezer forint. Ugyanakkor a polgármester beszámol arról, hogy
KLIK – amennyiben megfelelő forrás rendelkezésére fog állni – várhatóan átvállalja ennek
költségét.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi
fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a)
megállapítja, hogy az Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulája az épület udvar felőli oldalán
lévő erkélyről ázik be, ezért felkéri az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot, hogy az engedélyezett beltéri javítás és festés mellett a problémát okozó erkély
szivárgás-mentesítéséről is szíveskedjen gondoskodni. b) egyúttal annak érdekében, hogy a
2016. évi őszi csapadékos idők kezdetére a munka elvégezhető legyen, felajánlja, hogy szükség
esetén az erkély szivárgás-mentesítésének munkáira összesen, maximálisan 1.060.000.- Ft-ot 60
napra megelőlegez az intézmény fenntartója részére. Határidő: 2016. december 31. 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:
68/2016. (IX.19.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megállapítja, hogy az Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulája az épület
udvar felőli oldalán lévő erkélyről ázik be, ezért felkéri az iskolát fenntartó
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, hogy az engedélyezett beltéri javítás
és festés mellett a problémát okozó erkély szivárgás-mentesítéséről is szíveskedjen
gondoskodni.
b) egyúttal annak érdekében, hogy a 2016. évi őszi csapadékos idők kezdetére a
munka elvégezhető legyen, felajánlja, hogy szükség esetén az erkély szivárgásmentesítésének munkáira összesen, maximálisan 1.060.000.- Ft-ot 60 napra
megelőlegez az intézmény fenntartója részére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester ezt követően szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot is:
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) – amennyiben a KLIK, mint az Ászári Jászai
Mari Általános Iskola fenntartója igényt tart arra, hogy az iskola erkély szigetelési munkáinak
költségét az önkormányzat megelőlegezze –, kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a
megjelölt keretből, az anyagköltség és a munkadíj tekintetében külön-külön legalább három
árajánlatot beszerezve, és a legolcsóbb árajánlatot elfogadva, a hulladék szabályszerű
elszállítását biztosítva valósítja meg, oly módon, hogy a munka során az erkély lábazatának
szigetelése és vízelvezetése is megoldásra kerüljön. b) felhatalmazza a polgármestert, hogy az
árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. Határidő: 2016.
december 31. Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
69/2016. (IX.19.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) – amennyiben a KLIK, mint az Ászári Jászai Mari Általános Iskola fenntartója
igényt tart arra, hogy az iskola erkély szigetelési munkáinak költségét az
önkormányzat megelőlegezze –, kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a
megjelölt keretből, az anyagköltség és a munkadíj tekintetében külön-külön
legalább három árajánlatot beszerezve, és a legolcsóbb árajánlatot elfogadva, a
hulladék szabályszerű elszállítását biztosítva valósítja meg, oly módon, hogy a
munka során az erkély lábazatának szigetelése és vízelvezetése is megoldásra
kerüljön.
b) felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok birtokában a legolcsóbb
ajánlatot tevővel a szerződést megkösse.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
2. Sportpálya öntözőrendszerének bővítése
Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester ismerteti az Ászári Községi Sportegyesület támogatási kérelmét.
Eszerint az egyesület a részére felajánlott társasági adó összegéből öntöző rendszert építtetett ki a
sportpályán. A rendszer üzemel, de az utóbbi időszak száraz időjárásában nyilvánvalóvá vált,
hogy a beépített szórófej-mennyiség nem fedi le a sportpálya teljes területét, a teljes
lefedettséghez szükséges lenne további szórófejek beépítése, valamint emiatt a csőhálózat kisebb
módosítására. Az ehhez szükséges földmunkát a sportolók társadalmi munkában vállalják, de a
hálózat bővítésének anyag- és munkadíj költségére 600 ezer forint támogatást kér az egyesület az
önkormányzattól.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi
fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászár
Községi Sportegyesület részére a sportpálya öntözőrendszerének bővítése céljából 600 ezer
forint támogatást nyújt a költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: 2016. 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:
70/2016. (IX.19.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testület
e
az Ászár Községi Sportegyesület részére a sportpálya öntözőrendszerének
bővítése céljából 600 ezer forint támogatást nyújt a költségvetés általános
tartaléka terhére.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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3. A Kossuth utcai buszváró alapjának elkészítése
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Kossuth utca bal oldalán tervezett buszváróhoz készítendő
alap elhelyezkedését és műszaki méreteit, és elmondja, hogy a munkára az árajánlatok
beszerzése folyamatban van, az előzetes tájékoztatás szerint azonban a buszváró alapjának
kialakítása bruttó 1.655 ezer forintból megoldható. A közelgő csapadékos idők miatt a buszváró
kialakítása sürgős.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a)
engedélyezi a Kossuth utca bal oldali buszváró alapjának kialakítását, melyre bruttó 1.655 ezer
forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. b) felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy az a) pontban foglalt kereten belül, a beszerzett árajánlatok közül a legolcsóbbat
kiválasztva a kivitelezési szerződést megkösse. Határidő: 2016. október 31., 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:
71/2016. (IX.19.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) engedélyezi a Kossuth utca bal oldali buszváró alapjának kialakítását,
melyre bruttó 1.655 ezer forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka
terhére.
b) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az a) pontban foglalt kereten
belül, a beszerzett árajánlatok közül a legolcsóbbat kiválasztva a kivitelezési
szerződést megkösse.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
4. Járda felújítás a Köztársaság és a Kalász utcában
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a lakosságnak meghirdetett járda felújítási
lehetőségre csupán a Köztársaság utca bal oldaláról, valamint a Kalász utcából érkezett be igény.
A Kalász utcában a tervezett munka három telket érintene, melyek közül az egyik üres, így
azonban a teljes bal oldali járda járható szilárd burkolatot kapna. A Köztársaság utcában viszont
a saroktól a sportpálya felé vezető szakaszt teljes egészében újítani, részben szélesíteni kellene.
Valamennyi lakos vállalta az együttműködést a felújításban, azonban – különösen a Köztársaság
utcai szakaszon – olyan a meglévő járda minősége, hogy az célszerűen csak betonozással
újítható fel, ami viszont ekkora szakaszon nem képzelhető el másként, csak megfelelő szintezés
és egységes zsaluzás mellett. Emiatt a földmunkákon kívüli, betonozási feladatokat célszerűen
szakiparosokkal lehetne elvégeztetni.
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A járda építésre-felújításra a költségvetésben tervezett 1 millió forint előirányzat a két említett
szakaszra szükséges, összesen csaknem 54 köbméter előre kevert beton megvételéhez
lényegében elegendő, de a szakipari munkák egységes elvégzésének összesen további 1.400 ezer
forint a költségigénye. Javasolja ezt az összeget szintén biztosítani a járdák megfelelő minőségű,
egységes kialakításához.
Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért következő határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester
szavazásra teszi fel: a) engedélyezi a Köztársaság utca bal oldali járda saroktól a sportpálya felé
menő szakaszának teljes, valamint a Kalász utca bal oldalán lévő járda részleges felújítását,
melyhez az eredeti előirányzaton felül bruttó 1.400 ezer forintot biztosít a költségvetés általános
tartaléka terhére. b) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az a) pontban foglaltak szerint
megnövelt előirányzaton belül, a beszerzett árajánlatok közül a legolcsóbbat kiválasztva a
kivitelezési szerződést megkösse. Határidő: 2016. október 31., 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:
72/2016. (IX.19.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) engedélyezi a Köztársaság utca bal oldali járda saroktól a sportpálya felé
menő szakaszának teljes, valamint a Kalász utca bal oldalán lévő járda
részleges felújítását, melyhez az eredeti előirányzaton felül bruttó 1.400 ezer
forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.
b) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az a) pontban foglaltak szerint
megnövelt előirányzaton belül, a beszerzett árajánlatok közül a legolcsóbbat
kiválasztva a kivitelezési szerződést megkösse.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester a nyilvános ülést
16.30 perckor bezárta, és a képviselő-testület a munkáját zárt üléssel folytatta.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző
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