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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3670/2016/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. október 13. 

napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

                         Ligeti Gábor 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 – a betegsége miatt távol lévő dr. Lunkné 

Nyuli Márta kivételével – valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen 

van dr Fehér Péter állatorvos, Novák Viola óvodavezető és Horváthné Diffinger Erzsébet 

óvodavezető-helyettes, Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, 

valamint dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  
 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendet további két ponttal – 10. A 2016. évi 

költségvetés módosítása, 11. Sacra Velo kerékpáros zarándokúthoz csatlakozás – kiegészítve 

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: 

 

74/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Tájékoztatás az ászári sertéstelep újraindításának tervezetéről 

2. Beszámoló az óvodai nevelésről 

3. Az Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

4. Szociális tüzelőanyag iránti pályázat módosítása 

5. Filmforgatási rendelet módosítása 

6. Hulladékgazdálkodási rendelet alkotása 

7. Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet alkotása 

8. A polgármester jelentése a Kisbéri Kistérségi Tanácsban végzett munkájáról 

9. Jelentés a civil szervezetekkel való együttműködésről 

10. A 2016. évi költségvetés módosítása 

11. Sacra Velo kerékpáros zarándokúthoz csatlakozás 

12. Egyebek: 

     a) Októberi és novemberi rendezvények 
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1. Tájékoztatás az ászári sertéstelep újraindításának tervezetéről 

Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester felkéri dr Fehér Péter állatorvost, tájékoztassa a képviselő-testületet az 

ászári sertéstelep újraindítására vonatozó terveknek a szállítmányozásra, a szagterhelésre, 

valamint a rovarokkal túlszaporodásának megelőzésére vonatkozó részeiről. 

 

Dr Fehér Péter állatorvos elmondja, hogy pályázati forrásból újra kívánják indítani a Széchenyi 

utca külterületi részén lévő régi sertéstelepet. A telepen 2500 sertés hízlalását tervezik, a 

legmodernebb takarmányozás, számítógép-vezérelt klíma rendszer, valamint száraz 

trágyakezelés mellett.  

 

A szaghatás és a lárvakelés mérséklésére három módszert fognak alkalmazni, a három módszer 

együtt a tudomány mai állásának megfelelő legnagyobb hatásfokot jelenti ezeknek a 

problémáknak a megoldására. Az alkalmazni tervezett módszerek a következők: 

1. Π-víz használata a tevékenység során, amely nem szünteti meg, de csökkenti a szaghatást és 

lárvakelést. 

2. NBO nevű, növényvédelemben is alkalmazott baktériumkészítmény használata, amely a 

trágyában oldott szervetlen anyagokból – így a szaghatásért felelős kénhidrogénből is – 

aminosavat készít, így mérsékli a szaghatást, és csökkenti a lárvakelést. Az így létrejövő, 

foszforvegyületet tartalmazó, alacsony szaghatású  anyag alacsony trágyázáshoz jól 

használható. 

3. zárt trágyakezelő rendszer kialakítása, amely a keletkezett trágyát fázisbontóval sűrűség 

szerint szétválasztja, majd miután a szárazanyagból a folyadékot kipréselte, azt 

baktériumokkal kezelve humusz szintű, komposzthoz hasonló, szagtalan anyaggá alakítja. A 

folyadék a környéki termőföldek öntözésére felhasználható. 

Az első két módszert a bakonyszombathelyi üzemükben már alkalmazzák, jó hatásfokkal. A zárt 

trágyakezelő rendszert ezután fogják ugyanott tesztelni. 

 

A sertések szállítását kamionokkal lehet megoldani, melyek 25-50 állatot tudnak szállítani, a 

takarmányszállítás 10-15 tonnás tételenként szintén teherautókkal történik. 

 

Rakó László képviselő kérdésére dr Fehér Péter elmondja, hogy egy 2500 db-os állománynak 

hetente 40 tonna takarmány a szükséglete, ami heti 2-3 teherautónyi szállítást jelent. 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére dr Fehér Péter beszámol arról, hogy a 

bakonyszombathelyi sertéstelepük még belterületen, a szélső utcától 70 méter távolságra van. A 

szaghatás miatt 5 éve több panasz volt, de amióta 3-4 éve alkalmazzák a  Π-víz, illetve NBO 

technológiát,  annyira mérséklődött a probléma, hogy a  panaszok megszűntek. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő a sertéstelep újra nyitásával kapcsolatban – tudomásul véve, 

hogy ebben az ügyben a képviselő-testület nincs döntéshozó helyzetben – aggodalmát fejezi ki a 

nyílt vizek és felszín alatti vizek minőségének megváltozása, valamint a várható szaghatás miatt. 

Véleménye szerint könnyen konfliktushelyzet alakulhat ki a jövőben a lakosság és a képviselő-

testület, valamint a képviselő-testület és a vállalkozó között ezek miatt, viszont – ha megfelel a 

valóságnak, hogy a fent felsorolt technológiák együttesen a szaghatás mérséklésére a ma elérhető 

legmagasabb hatásfokot jelentik –  megoldást nem fognak tudni találni rá. Abba, hogy egy 

község élhető, az is beletartozik, hogy nem bűzös a levegője. Véleménye szerint lehet 

technológiákról és szellőztetésről beszélni, de mindenki tudja, hogy a kisbéri, vagy akár a régi 
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bakonybánki sertéstelep szaga miatt is mennyi panasza van a lakosoknak. A maga részéről 

levendulaültetvénynek jobban örülne a falu végén, és nagy összegű iparűzési adóra sem számít a 

sertéstelep részéről. 

 

Pekár Zsolt polgármester és Kohlné Ivánkai Katalin képviselő kérdéseire dr Fehér Péter 

tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sertéstelep újraindítására vonatkozó pályázatot a fia, 

Fehér Tamás bábolnai egyéni vállalkozó nyújtotta be, eredménye év végére várható. Amennyiben 

pozitív elbírálást kap, 2017. tavaszán megindulhat az átalakítás, ami a szükséges 

engedélyeztetési eljárásokkal együtt legalább fél, de reálisan inkább egy évet vesz igénybe. A 

telep rekonstrukciója úgy fog történni a tervek szerint, hogy az oldalfalak, valamint – plusz-

szigeteléssel ellátva – a tetők megmaradnak, a trágyakezelő rendszer új rácsozat kialakításával 

szintén megmarad. A tervezett állatállomány egyébként nagyjából a fele a telep eredeti 

kapacitásának. A telepet két oldalról már most is erdő veszi körül, a szaghatás mérséklése 

érdekében viszont vállalják, hogy a fennmaradó két oldalról is véderdővel zárják le a határait. 

 

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

sertéstelep Ászár közigazgatási területén van, éppen ezért az iparűzési adó szempontjából is ide 

tartozik. Az engedélyezési eljárásokban  a jegyző csak mint szakhatóság vesz részt, ebbéli 

minőségében is csak a helyi építési szabályzatnak való megfelelést vizsgálhatja, a sertéstelep 

azonban a rendezési terv szerint is sertéstelep. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester megköszöni dr Fehér Péter 

beszámolóját. Ezt követően dr Fehér Péter az üléstermet elhagyja. 

 

2. Beszámoló az óvodai nevelésről 

    Előadó: Novák Viola óvodavezető 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot is: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető beszámolóját köszönetének kifejezése mellett 

elfogadja. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az óvodavezető beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

 

3. Az Ászár Községért Közalapítvány beszámolója  

    Előadó: Magyar Tiborné kuratóriumi elnök  

 

Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke az írásbeli 

előterjesztését kiegészítve beszámol arról, hogy a mai napon megérkezett a mobil színpad, 

valamint egyezteti a polgármesterrel a buszváró telepítés és a padok, szemetesek letelepítésének 

aktuális teendőit. 
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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 köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Ászár Községért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót köszönetének 

kifejezése mellett elfogadja. 

 

 

 

4. A szociális tüzelőanyag iránti pályázat módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 64/2016.(IX.08.) KT-határozatát akként módosítja, hogy a „Települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat” 

keretében 126 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlása, 1.764 ezer Ft + ÁFA támogatási 

összegre nyújt be pályázatot, és az ehhez szükséges 126 ezer Ft + ÁFA összeg saját 

forrást biztosítja. A pályázat benyújtására és egyéb vállalásaira vonatkozó, fenti 

határozatban foglalt döntéseit ugyanakkor fenntartja.  

Határidő: a határozat kiadására, azonnal  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5. Filmforgatási rendelet módosítása 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016. (X.20.) önkormányzati rendelete 

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról  szóló 

10/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet  



5 

 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
  

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. §  Hatályát veszti Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési önkormányzat 

tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról  szóló 10/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendelete 1. § (7) bekezdése és 1. melléklete. 

2.  § Ez a rendelet 2016. október 20. napján lép hatályba, és 2016. október 23. napján hatályát veszti. 

  

                      Pekár Zsolt                                                   dr Istvándi Csilla 

                    polgármester                                                            jegyző 

 

 

6. Hulladékgazdálkodási rendelet alkotása 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (X.20.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

 

7. Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet alkotása 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 
Ászár Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2016. (X.20) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a következőket rendeli el: 
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1. § (1) Ászár község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzethez tartozik, Kisbér város III. 

számú háziorvosi körzetével egy háziorvosi körzetet alkot. 

 

(2) Ászár község teljes közigazgatási területe egy gyermek háziorvosi körzethez tartozik, Kisbér város I. 

számú gyermek háziorvosi körzetével egy gyermek háziorvosi körzetet alkot. 

 

 (3) Az (1)-(2) bekezdésben írt alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-

ellátási szerződés keretében, a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet útján látja el. Ácsteszér, 

Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, Ete, 

Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely egy alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, illetve 

házi gyermekorvosi ügyeleti körzetet alkot, melyben a szolgáltatást a Batthyány Kázmér Szakkórház és 

Rendelőintézet útján látják el a települések részére.  

 

2. § (1) Ászár teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzethez tartozik, Ete és 

Bakonyszombathely községekkel egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. 

 

(2) Ászár község teljes közigazgatási területe Komárom-Esztergom megye településeivel együtt –  Ács, 

Bábolna és Bana kivételével – egy alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti körzetet alkot.  

 

3. § Ászár község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

 

4. § Ászár községben egy iskola-egészségügyi körzet működik. Az iskola-egészségügyi ellátást az 

Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el a védőnő, valamint a községet ellátó háziorvos 

útján.  

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a fogorvosi körzetről szóló 

9/2008. (X.1.) önkormányzati rendelete. 

 

     Pekár Zsolt      dr Istvándi Csilla 

         polgármester                         jegyző 

 

 

8. A polgármester jelentése a Kisbéri Kistérségi Tanácsban végzett munkájáról 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a polgármesternek a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkájáról a beszámolót elfogadja.  

Határidő: 2016. október 30.  

Felelős: (a közlésért) Pekár Zsolt polgármester 
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9. Jelentés a civil szervezetekkel való együttműködésről 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 
 

Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a jövőben 

alapkövetelményként kívánja kezelni, hogy a civil szervezetek egymással és az önkormányzattal 

összedolgozzanak, ezt a novemberre tervezett egyeztetésen hangsúlyozni is fogja. 

 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi 

fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
a civil szervezetekkel való együttműködésről szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: 2016. október 30.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

10. A 2016. évi költségvetés módosítása 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (X.13.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló  

2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi) 

 

 

 

9. A Sacra Velo kerékpáros zarándokúthoz csatlakozás 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 



8 

 

részt vesz az Interreg V-A SKHU program keretében benyújtani tervezett pályázat 

SacraVelo projektcsomag részleteinek (tartalmi elemeinek) pontosítását célzó – a 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gesztorságával elvégzendő – előkészítő 

munkában.  

közreműködik a település közigazgatási területén felállítandó kerékpáros jelzőtáblák 

kihelyezésével kapcsolatos feladatok elvégzésében, egyeztet a tábla pontos helyével 

érintett területtulajdonossal / tulajdonosokkal és szakhatóságokkal (pl.: 

örökségvédelem).  

közreműködik a Mini-Skanzen elnevezésű szakrális látnivalóhoz telepítendő térképes-

információs tábla kihelyezésével kapcsolatos feladatok elvégzésében, egyeztet a tábla 

pontos helyével érintett területtulajdonossal / tulajdonosokkal és szakhatóságokkal 

(pl.: örökségvédelem)  

közreműködik az információs táblára kerülő ismertető tartalom (szöveg, képek, stb.) 

összeállításában  

sikeres pályázat esetén biztosítja a szükséges (5%) pályázati önrésznek a településre 

eső összegét , azaz 25 000., huszonötezer Ft-ot gondoskodik a projekt keretében 

létrejött eredmények 5 éves fenntartásáról, részt vesz a honlap és applikációk 

megvalósítását követően a kötelező 5 éves fenntartás finanszírozásában  

Határidő: 2016. október 14.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

12. Egyebek: 

 

a) Októberi és novemberi rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a helyi 

borászokkal karöltve 2016. október 15-én szüreti mulatságot rendez, és beszámol az aktuális 

szervezési teendőkről. 

 

2016. október 23-án a nemzeti ünnep alkalmából a szokásoknak megfelelően megemlékezés lesz 

az iskolában. 

 

A Szépkorúak Napja 2016. november 12-én szombaton 12.00 órakor kerül sor, a képviselő-

testület egyezteti ennek előkészítését. 

 

A szülők-nevelők bálja 2016. november 26-án  kerül megrendezésre. 

 

13. Képviselői hozzászólások 

 

Martonné Szekfű Judit javasolja a fejlesztési céltartalékból 127 ezer forint átcsoportosítását a 

közművelődés szakfeladatra a nyugdíjasklub részére programok szervezése, valamint a 

Kerékteleki Dalkör fellépéseinek biztosítása céljából, 75%-25% arányban. Javasolja továbbá, 

hogy a defibrillátor készülék árára tekintettel a vásárlására tett korábbi – pénzügyileg még 

teljesítetlen – képviselői felajánlásokat (összesen 222.250.- Ft) a közalapítvány részére 

támogatásként adja át az önkormányzat, ugyanerre a célra. 
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Kohlné Ivánkai Katalin javasolja továbbá a fejlesztési céltartalékból 14.700.- Ft átcsoportosítását 

a költségvetés dologi kiadásaihoz, a kistérségi könyvkiadvány beszerzésével kapcsolatos 

kiadások fedezéséhez. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, kiegészítés, hozzászólás nincsen, ezért a javaslatokat 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: 

 

81/2016. (X.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a fejlesztési céltartalék terhére  

a) az Ászár Községért Közalapítvány részére az Egészségházba defibrillátor 

készülék beszerzéséhez 222.250.- Ft támogatást nyújt, valamint 

b) átcsoportosít 134.700.- Ft-ot a költségvetés dologi kiadásaihoz, ebből 

127.000.- Ft-ot kifejezetten a közművelődési szakfeladatra, és felkéri a 

művelődésszervezőt, hogy az utóbbi összeg 25%-ából a Kerékteleki Dalkör 

ászári fellépéseinek költségeit biztosítsa, 75%-ából pedig a Nyugdíjasklub 

részére szervezzen programot. 

          Határidő: 2016. november 15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Martonné Szekfű Judit jelzi továbbá, hogy a játszótéren gyakran lát egészen nagy kamasz fiúkat, 

akik méretüknél fogva tönkreteszik a játékokat. Jelzi továbbá, hogy a Keményítőgyárnál 

szükséges lenne egy fedett beálló a buszmegállónál az iskolások számára. 

 

Ligeti Gábor képviselő érdeklődik a sertéstelep felé vezető út javításának lehetőségéről. Pekár 

Zsolt polgármester elmondja, hogy a kanyarig 26 millió forint lenne a felújítás. Amennyiben a 

várakozásoknak megfelelően kiírásra kerül külterületi utak felújítására irányuló pályázat, erre az 

útra pályázni kíván – ha szükséges, Keréktelekivel konzorciumban.  

 

Rakó László képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a folyamatban lévő 

pályázatokról nincs újabb információ. A szeptemberi ülésen engedélyezett munkák közül a 

járdaépítés a Kalász utcában befejeződött, a Köztársaság utcában a héten fejeződik be. Az iskolai 

erkély szigetelése majdnem elkészült, az építkezést ő maga is figyelemmel kísérte. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő jelzi, hogy a posta mellé szükséges egy hulladéktároló 

kihelyezése. Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a közalapítvány 6 db köztéri kukát 

vásárolt nemrégiben, ezek kihelyezése folyamatban van. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester a nyilvános ülést 

17.30  perckor bezárta, és a képviselő-testület a munkáját zárt üléssel folytatta. 

 

 

                           Pekár Zsolt             dr Istvándi Csilla  

               polgármester                                                    jegyző 


