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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/548/2018.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2018. március 22. 

napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház földszinti tárgyalótermében (Ászár, Kossuth u. 1.). 

 

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 

                        Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

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

Tóth Katalin adóügyi előadó és Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet két napirendi ponttal – 4) A 2017. évi 

költségvetés módosítása, 5) A 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása napirendi 

pontban, valamint az Egyebek napirendi pont alatt további két alpontok felvétele mellett az 

alábbiak szerint módosítva javasolja elfogadni: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 1) Jelentés az adóhatósági munkáról, 

2) A 2018. évi útfelújítások, 3) A műfüves pálya előkészítő munkáinak költségei, 4) A 2017. évi 

költségvetés módosítása, 5) A 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása, 6) Egyebek: a) 

Áprilisi rendezvények, b) Rágcsálóirtás a településen, c) Pótelőirányzat a községháza 

felújításához. 

  

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

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

 

 

21/2018. (III.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  Jelentés az adóhatósági munkáról 

2) A 2018. évi útfelújítások 

3) A műfüves pálya előkészítő munkáinak költsége 

4) A 2017. évi költségvetés módosítása 

5) A 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása 

6) Egyebek: 

  a) Áprilisi rendezvények 

b) Rágcsálóirtás a településen 

c) Pótelőirányzat a községháza felújításához 
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1) Jelentés az adóhatósági munkáról 

    Előadó: Tóth Katalin adóügyi előadó 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

Pekár Zsolt polgármester kérdésére Tóth Katalin adóügyi előadó elmondja, hogy az 

adóvégrehajtás során további végrehajtási intézkedésre - az adóhátralékot felhalmozó és 

időközben felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezettel szemben - nincs lehetőség. 

 

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

következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

adóhatóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja. 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hét igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

22/2018. (III.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel 

elfogadja. 

 

Ezt követően Tóth Katalin elhagyja az üléstermet. 

 

 

2) A 2018. évi útfelújítások 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

További kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztésben foglalt írásos határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, hét igen szavazattal 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

23/2018. (III.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) a Colas Út Zrt. árajánlatát elfogadja és nettó 21 300 ezer forint + ÁFA, 

összesen tehát bruttó 27 051 ezer forint díjazás ellenében megbízza a 

Jászai Mari, a Diófa, a Dankó Pista, a Hérics Márton és a Klapka 

utcáknak az árajánlatban foglalt feltételekkel és paraméterekkel való 

útfelújítási munkáinak az elvégzésével. 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

  Határidő: 2018. április 06.  

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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3) A műfüves pálya előkészítő munkáinak költségei 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a műfüves labdarúgó pálya 

építésére kijelölt terület kapcsán - annak adottsága miatt - talajcsere és tereprendezés 

problémája merül fel. A terepadottságok miatt néhol közel kettő méter szintkülönbség van. Az 

elvégzett számítások és a beszerzett árajánlat alapján a földmunkák nettó 6.900.000.-Ft forint 

plusz költséget jelentenek. A pályázatban önkormányzati vállalás a beruházáshoz szükséges 

terület megfelelő előkészítése, így ezt önerőből kell megvalósítani. A polgármester elmondja 

azt is, hogy korábban a 30%-os önrész mellett is fontolóra vette a Képviselő-testület a pálya 

megépítését, most azonban csak 10%-os önrészt kell biztosítani. Ez a különbség kb. 6,4 MFt-ot 

jelent. Ez részben lefedi az előkészítő munkálatok költségét. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester elmondja, hogy a pályázati önrész és a felmerült 

földmunkákkal együtt egy 32 millió forintos beruházás valósulhat meg. Javasolja az elképzelés 

véghezvitelét, a terület töltését, tömörítését és rézsűfal építését.  

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a műfüves labdarúgó pálya építéséhez szükséges tereprendezés 

földmunkáira további árajánlatokat beszerezzen. Felelős: Pekár Zsolt polgármester, Határidő: 

2018. április 6. 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hét igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

24/2018. (III.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a műfüves labdarúgó pálya építéséhez 

szükséges tereprendezés földmunkáira további árajánlatokat beszerezzen. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

 

4) A 2017. évi költségvetés módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet. 

 

A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 

7 igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta. 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló 

1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 
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5) A 2018. évi költségvetési előirányzat módosítása 

     Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester, Dr Lunkné Nyuli Márta, Vargáné Zalka Andrea, Rakó 

László és Martonné Szekfű Judit képviselők együttesen kezdeményezik, hogy az általános 

tartalékból 2.119.000.-Ft-ot a képviselő-testület csoportosítson át a civil szervezetek 

támogatásának előirányzatára. Javasolják, hogy a fenti összeg mellett 405.000.-Ft-ot az 

egyházak támogatásának előirányzatára csoportosítson át a képviselő-testület. Javasolják 

továbbá, hogy a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság a 2018. évre már 

kiírt, de még pályáztatás alatt lévő civil szervezetek és egyházak részére meghirdetett 

pályázatának elbírálása során – amennyiben a beérkező igények alapján erre szükség 

mutatkozik – ezzel az összeggel megemelhesse a pályázati keretösszeget. Pekár Zsolt 

polgármester javasolja, hogy a Magyar Sakkvilág Kupa országos versenyre az „Egyéb 

üzemeltetési szolgáltatásokon” betervezett 1.200.000.-Ft is csoportosítsa át a képviselő-testület 

a civil szervezetek támogatásának előirányzatára. 

 

A javaslatokhoz további kérdés, hozzászólás nincsen, ezért azt Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel. 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hét igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

25/2018. (III.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) átcsoportosít az általános tartalék terhére 2.119.000.-Ft-ot azaz 

kettőmillió-száztizenkilencezer forintot a civil szervezetek támogatásának 

előirányzatára, 

b) átcsoportosít az általános tartalék terhére további 405.000.-Ft-ot azaz 

négyszázötezer forintot az egyházak támogatásának előirányzatára, 

c) átcsoportosít az „Egyéb üzemeltetési szolgáltatásokról” 1.200.000.-Ft-ot 

azaz egymillió-kettőszázezer forintot a civil szervezetek támogatásának 

előirányzatára, 

d) a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottságot 

felhatalmazza, hogy a 2018. évre civil szervezetek és egyházak részére 

meghirdetett pályázati eljárásban az a)-b) pontban foglalt összegekkel 

megnövelje a pályázati keretösszeget. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. április 06. 

 

6. Egyebek: 

a) Áprilisi rendezvények 

      

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy április 21-én kerül sor a 

második díszpolgári cím átadására.  
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b) Rágcsálóirtás a településen 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a község területére kiterjedő 

lakossági rágcsálóirtási feladatokra kötött szerződés 2017. év április 30-án lejárt, megújítására 

nem került sor. Az utóbbi időben azonban ismét érkeztek lakossági bejelentések a rágcsálók 

elszaporodásáról, kéri a testület állásfoglalását a szerződésről.  

 

Rakó László képviselő hozzászólásában elmondja, hogy amennyiben a probléma továbbra is 

fenn áll, úgy érdemes megfontolni azt a lehetőséget is, hogy a rágcsálómentesítés költségének 

20%-át a tulajdonos vállalja.  

 

c) Polgármesteri Hivatal felújításának többletköltsége 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Községháza felújítása során  

a beltéri ajtók minőségi módon történi kiépítéséhez ajtónként 30.000.-Ft plusz költség merült 

fel. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő 

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

Községháza felújítása során felmerült többlet költségre az általános tartalék terhére 

átcsoportosít 400.000-Ft-ot a Polgármesteri Hivatal felújítása előirányzatára. Határidő: 2018. 

04. 06., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazat 

mellett elfogadja, és a következő határozatot hozta: 

 

26/2018. (III.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Hivatal felújításával kapcsolatban a beltéri ajtók beszerzésével kapcsolatban 

felmerült többlet költségre az általános tartalék terhére átcsoportosít 400.000.-

Ft-ot a Hivatal felújítása előirányzatára. 

  

   Határidő: 2018. április 06. 

   Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.35 

perckor bezárta. 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző  

 

 


