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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/838/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2018. június 

14. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház földszinti tárgyalótermében (Ászár, Kossuth L. 

u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

   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 Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester képviselő kivételével valamennyi 

képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr. Szalay Péter r.alezredes 

kapitányságvezető és Tóth Gáborné könyvtáros, valamint Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki 

a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet öt napirendi ponttal – 9) 

Településfejlesztési koncepció, 10) Nyári gyermekétkeztetés, 11) Községháza felújításának 

pótmunkája, 12) Községháza felújítása vállalkozási szerződés módosítása 13) Tatabányai 

Tankerületi Központ támogatási kérelme sportpálya beruházáshoz,– 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: 

 

44/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  Beszámoló a rendőrség 2017. évi munkájáról 

2) Beszámoló a könyvtári munkáról 

3) A KTKT Társulási Megállapodásának módosítása 

4) KTKT határozat az orvosi ügyeleti gépjármű cseréjéről 

5) KTKT határozat a térségi főépítészről 

6) Tájékoztató a közfoglalkoztatási program eredményeiről 

7) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról 

8) A Községháza berendezésére tervezett költségvetési előirányzat módosítása 

9)Településfejlesztési koncepció  

          10) Nyári gyermekétkeztetés  

          11) Községháza felújításának pótmunkája 

          12) Községháza felújítása vállalkozási szerződés módosítása  

          13) Tatabányai Tankerületi Központ támogatási kérelme sportpálya beruházáshoz 

     Zárt ülés:  

1. A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása az ászári 0218/6-ú 

ingatlan tekintetében. 
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1) Beszámoló a rendőrség 2017. évi munkájáról 

     Előadó: dr Szalay Péter rendőrkapitány 

 

Szalay Péter rendőrkapitány az írásbeli előterjesztés összegzéseként elmondja a település köz- 

és közlekedésbiztonsága stabil. A település közlekedésbiztonsági helyzete a településen 

áthaladó és jelentős forgalmat bonyolító 81. számú főút ellenére is alapvetően jónak mondható, 

ugyanakkor a gépjárművek számának gyarapodása folyamatosan magában rejti a balesetek 

lehetőségét. Bár aránylag nem magas helyben a bűnesetek száma, nem árt elővigyázatosnak 

lenni és folyamatosan figyelni a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos fontosabb 

intelmekre.  

 

Kifejezi köszönetét Kucin Barnabás r. főtörzszászlós körzeti megbízott munkatársa munkájának 

elismeréseként a Rendőrség Napja alkalmából átadott önkormányzati elismerésért. 

 

Kérdés, hozzászólás hiányában ezt követően Pekár Zsolt polgármester megköszöni a 

rendőrkapitányság elmúlt évi munkáját, és a következő határozati javaslatot szavazásra teszi 

fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászár közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2018. június 29., Felelős (a közlésért): Lanczendorfer 

Melinda aljegyző. 

 

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

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

 

45/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Ászár közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős (a közlésért): Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

A szavazást követően dr. Szalay Péter rendőrkapitány elhagyja az üléstermet. 

 

2) Beszámoló a könyvtár munkájáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Tóth Gáborné könyvtáros 

   

Tóth Gábor könyvtáros az írásos előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, a helyi könyvtári 

munkáról készült beszámoló a megyei könyvtár felé is megküldésre került, annak szerves része. 

Az olvasást, a könyvtári foglakozásokat népszerűsítő programok korcsoportokhoz kapcsolódva 

kerülnek összeállításra. Ugyanakkor a mai internet alapú világban a könyvtári könyvek 

olvasása egyre inkább háttérbe szorul, ezáltal csökken a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások 

igénybevétele.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az alábbi 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Megyei 

Könyvtár beszámolóját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi tevékenységéről 

elfogadja. 
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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: 

 

46/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a József Attila Megyei Könyvtár beszámolóját a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer 2017. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

A szavazást követően Tóth Gáborné könyvtáros elhagyja az üléstermet. 

 

3) A KTKT Társulási Megállapodásának módosítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2018. május 28-i 

módosítását elfogadja. Határidő: 2018. június 29., Felelős (a közlésért): 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: 

 

47/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2018. 

május 28-i módosítását elfogadja. 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

 

4) KTKT határozat az orvosi ügyeleti gépjármű cseréjéről 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KTKT tulajdonában lévő és 

a Batthyány Kázmér Szakkórház részére használatra és üzemeltetésre átadott ügyeleti gépjármű  

rossz műszaki állapota okán cseréje szükséges. Az ügyeleti személygépkocsi költséghatékony 

javítására nincs lehetőség, ezért a Társulás Tanácsa 2018. május 28-i ülésén új ügyeleti 

személygépjármű beszerzéséről döntött. A társulást alkotó önkormányzatok lakosságszám 

arányában finanszírozzák a jármű vételárát. A beszerzett árajánlatok alapján Suzuki Vitara 

GL+4WD típusú jármű beszerzéséről született döntés, 5 146 500 Ft összegben. Az 

előterjesztéshez mellékelt kimutatás szerint a járműbeszerzéshez Ászár részéről 447 656 Ft 

hozzájárulás szükséges. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott orvosi ügyelet működéséhez 

szükséges gépjármű beszerzéshez – a település lakosságszáma arányában – 447 656 Ft  

összeggel hozzájárul, melyet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. Határidő: 2018. 

június 29., Felelős (a közlésért): 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: 
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48/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott orvosi ügyelet 

működéséhez szükséges gépjármű beszerzéshez – a település 

lakosságszáma arányában – 447 656 Ft hozzájárul, melyet a költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosít.  

 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester  

 

5) KTKT határozat a térségi főépítészről 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

A napirend ismertetése során Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

KTKT Társulási Tanács határozata alapján módosítani szükséges a témában hozott 

önkormányzati határozatnak a főépítész foglalkoztatására vonatkozó rendelkezés. A módosítás 

szerint a térségi főépítész foglakoztatása a korábbi döntéstől eltérően ugyanis nem 

köztisztviselői jogviszony alapján, hanem vállalkozó megbízásával valósulna meg. Javasolja a 

képviselő-testület korábbi 40/2018. (V.17.) KT határozatát az előterjesztés szerint módosítsa 

azzal, hogy egyebekben a főépítészi feladatellátásról szóló döntését a képviselő-testület 

változatlanul fenntartja  

 

Kérdés, hozzászólás hiányában Pekár Zsolt polgármester a javaslatot 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: 

 

49/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a 40/2018. (V.17.) KT-határozatának b) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„b) a térségi főépítészi feladatokat a KTKT által kötött szerződéssel 

foglalkoztatott vállalkozó útján javasolja ellátni”. A főépítészi feladatellátásra 

vonatkozó, fenti határozatban foglalt döntéseit ugyanakkor fenntartja. 

 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

6) Tájékoztató a közfoglalkoztatási program eredményeiről 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester a közfoglalkoztatási program informatikai felületén részletesen 

tájékoztatja a képviselő-testületet a program részleteiről, egyes elemeiről. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

7) Tájékoztató a 2018. évi beruházásokról 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, elmondja 

többek közt, hogy az önkormányzati intézmények feladataikat zavartalanul ellátják. Az 

önkormányzat valamennyi fizetési kötelezettségének határidőre eleget tesz, kiegyenlítetlen 

közüzemi számla sem az önkormányzatnál sem intézményeinél nincsen. Ezt követően részletes 
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tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a kiadások és bevételek, valamint a lekötött és szabadon 

felhasználható pénzeszközök alakulásáról. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

 

8) A Községháza berendezésére tervezett költségvetési előirányzat módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2018. évi költségvetés felhalmozási kiadásai 

sorában 5 000 ezer Ft-ban rögzíti a Községháza bútorbeszerzésre fordítható forrást. A bútorok, 

berendezési tárgyak beszerzésére bekért ajánlatok ismeretében javasolja az előirányzat 2 000 

ezer Ft-tal történő megemelését, annak érdekében, hogy a megújult épületben szép, igényes 

munkakörnyezet alakuljon ki. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a 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: 

 

50/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a községháza bútorainak, berendezési tárgyainak beszerzésével kapcsolatban 

felmerült kiadások fedezetére az általános tartalék terhére átcsoportosít 2 000 

ezer Ft-ot a községháza bútorbeszerzésének előirányzatára. 

 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

9)  Településfejlesztési koncepció 

      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: 

 

51/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak 

értelmében a Talent-Plan Kft. által 15084-K munkaszámon 2018. május 

dátummal készített településfejlesztési koncepciót jóváhagyja. 

 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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10) Nyári szünidei gyermekétkeztetés 

      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: 

 

 

52/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) a 2018. évben rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése keretében összesen 

3 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére 

vállalja a nyári iskolai szünetben 54 munkanapon keresztül a naponta 

egyszeri meleg étkeztetés biztosítását, 

 

b) a nyári gyermekétkeztetés fentiek szerinti biztosításával a Zséfár és Zséfár 

Kft-t megbízza összesen 97.038.-Ft díj ellenében, 

 

c) a megbízási díjból a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen a 

hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére kapott állami támogatáson 

felüli összeget a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

Határidő. 2018. június 29. 

 

 

 

11) Községháza felújításának pótmunkája 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

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

felmerült, - a hetenkénti bejárások során a képviselők által is szemrevételezett, megvitatott -

pótmunkálatokra a kivitelező elkészítette az árajánlatát. A polgármester elmondja, hogy 

rosszállapotú válaszfalakat el kellett bontani, helyére újakat kell építeni, az ablakparapetek 

befalazása a hőhíd kialakulása miatt elkerülhetetlen, a nyílászárók elbontását követően a rossz 

minőségű, illetve hiányos nyílásáthidalókat cserélni kell. Továbbá a községháza belső udvarán 

található, hozzávetőleg 20 m
2
 alapterületű terasz burkolatának felújítása és korlátjának cseréje, 

pincelejárat kialakítása nem szerepelt az épület felújításának eredeti tervei közt. Az épület teljes 

megújulása okán a terasz felújítása is szükséges. Szintén szükséges az utcai kerítés beton 

lábazatának elbontása és a bontás miatt, a már meglévő mozgáskorlátozott feljáró felújítása. A 

pótmunkák költsége a beszerzett ajánlat szerint 2 260 275 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 870 550 Ft 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a 

javaslatot 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: 
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53/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

az ászári Községháza felújításával kapcsolatban felmerült pótmunkákra az 

általános tartalék terhére átcsoportosít 2 870 550.-Ft-ot a Hivatal felújítása 

előirányzatára. 

 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

12) Községháza felújítása vállalkozói szerződés módosítása 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ászári Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése projekt kivitezelési 

munkáira a GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. vállalkozóval kötött vállalkozói 

szerződés második módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: 2018. június 29., 

Felelős (a közlésért): 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: 

 

 

 

54/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) az ászári Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése 

projekt kivitelezési munkáira a GÁDOR Építőipari Tervező és 

Szolgáltató Kft. vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés második 

módosítását az előterjesztés szerint elfogadja,  

b) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2018. június 29. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

 

13) Iskolai sportpálya kiépítésének támogatása 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Tatabányai Tankerületi Központ beadványát, amelyet az 

általános iskola salakos kézilabda pályájának felújításával kapcsolatban nyújtott be. A 

beadvány szerint a sportpálya felújítására 2017 évben elnyert pályázati forrás nem fedezi a 

kivitelezési munkákra beadott legkedvezőbb árajánlatot. Az építési tevékenység terén 

jelentkező áremelkedés következtében a beruházáshoz 9.568.081 Ft forrás hiányzik. Pekár 

Zsolt polgármester hangsúlyozza az iskolai sportpályára és annak fejlesztésére szükség van. 

Javasolja a projekt megvalósulásához hiányzó forrást az önkormányzat 4 8000 ezer Ft-tal 

egészítse ki.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul a Tatabányai Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 kódszámú felhívása keretében az 
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Ászári Jászai Mari Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázati forrás 4 800 

ezer Ft-tal történő kiegészítéséhez, melyet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 

Határidő: 2018. június 29., Felelős (a közlésért): 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: 

 

 

55/2018. (VI.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

hozzájárul a Tatabányai Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 kódszámú 

felhívása keretében az Ászári Jászai Mari Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztésére elnyert pályázati forrás 4.800 ezer Ft-tal történő kiegészítéséhez, 

amelyet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 

 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. június 29. 

 

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

perckor bezárta. 

 

 

 

                             Pekár Zsolt              Lanczendorfer Melinda 

                  polgármester                                                           aljegyző  

 

 


