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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ikt. sz.: 2706/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2015. március 

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 
                         Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

  dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 

                         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 rendes 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 meghívóban szereplő napirendet javasolja elfogadni. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2015.(III.26.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Bírósági felülvizsgálati kérelem a játszótér ügyében 

2. Az ászári 0160 hrsz-ú földmedrű csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója 

3. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

     módosítása 

4. Egyebek: 

        a) Falubejárás 

 

 

1. Bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása a játszótér ügyében 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a játszótér pályázat kapcsán 

hozott jogerős másodfokú határozatokban foglalt visszafizetési kötelezettségnek az 

önkormányzat – a további veszteségek minimalizálása és a folyamatban lévő pályázatok 

elszámolása végett – eleget tett, de javasolja az írásban kiküldött megbízási szerződést elfogadva 

az illetékes bírósághoz felülvizsgálati kérelmet benyújtani a másodfokú határozatok tekintetében, 

Bakonysárkány, Bársonyos és Szákszend községekkel pertársaságban, dr Bacskai Edina ügyvédet 

megbízva. 

 

Rakó László képviselő kérdésére dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy megegyezés kérdése, 

kit illet a nyertes per esetében járó perköltség összege, de nem várható e címen olyan magas 

összeg, hogy pernyertesség esetén ne lehetne ösztönzésképpen átengedni az eljáró ügyvédnek. 
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Több kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati 

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

iránti keresetet nyújt be a Tatabányai  Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz a 

Miniszterelnökséget Vezető Miniszter  2015. január 19-én kelt és 2015. március 6-án érkezett 

JHÁT-JF/409/2 (2015) – vonalkód: 2115106147 –, valamint a 2015. január 21-én kelt és 2015. 

március 6-án érkezett  JHÁT-JF/410/2 (2015)  – vonalkód: 2115102356 – számú határozataival 

szemben . b) a per során pertársaságot alakít Bársonyos, Bakonysárkány és Szákszend községek 

önkormányzataival. c) a perben történő képviselettel megbízza a Dr. Bacskai Edina Ügyvédi 

Irodát (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19. VI. em.), és felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztett megbízási szerződés, valamint a meghatalmazás aláírására. Határidő: 2015.03.31., 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt (polgármester) 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

22/2015.(III.26.) KT-határozat 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) felülvizsgálat iránti keresetet nyújt be a Tatabányai  Közigazgatási és 

Munkaügyi Bírósághoz a Miniszterelnökséget Vezető Miniszter  2015. január 

19-én kelt és 2015. március 6-án érkezett JHÁT-JF/409/2 (2015) – vonalkód: 

2115106147 –, valamint a 2015. január 21-én kelt és 2015. március 6-án 

érkezett  JHÁT-JF/410/2 (2015)  – vonalkód: 2115102356 – számú 

határozataival szemben. 

b) a per során pertársaságot alakít Bársonyos, Bakonysárkány és Szákszend 

községek önkormányzataival.  

c) a perben történő képviselettel megbízza a Dr. Bacskai Edina Ügyvédi 

Irodát (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 17-19. VI. em.), és felhatalmazza 

a polgármestert az előterjesztett megbízási szerződés, valamint a 

meghatalmazás aláírására.  

Határidő: 2015.03.31. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt (polgármester). 

 

2. Az ászári 0160 hrsz-ú földmedrű csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója 
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a tárgybeli,  

Proletárokban lévő önkormányzati árok rekonstrukcióját a Komáromi Vízitársulat jelzésén kívül 

az utóbbi időben érkezett több panasz is indokolja.  A Vízitársulattal tárgyalni kíván a tisztításhoz 

közmunka keretében munkaerő felajánlásáról, ami a költségek csökkenését eredményezheti, 

ugyanakkor a falugazdásszal együtt fel fogják szólítani az érintett gazdákat, hogy az önkéntesen 

fizetendő társulati hozzájárulást fizessék meg a Vízitársulat részére. Ennek alapján a várható, 

mintegy 690 ezer forint költség csökkentésére lehetőség mutatkozik. 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) megrendeli a 

Komáromi Vízitársulattól az ászári 0160 hrsz-ú vízelvezető árok rekonstrukcióját, melynek 

fedezetére maximálisan 690 ezer forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére,  b) 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére azzal, hogy előzetesen tárgyaljon a 

költségcsökkentés lehetőségeiről helyi munkaerő felajánlásával.  Határidő: 2015.05.30., Felelős: 

Pekár Zsolt polgármester 
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A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

23/2015. (III.26.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) megrendeli a Komáromi Vízitársulattól az ászári 0160 hrsz-ú földmedrű 

csapadékvíz elvezető árok rekonstrukcióját, melynek fedezetére 

maximálisan 690 ezer forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka 

terhére, 

 b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére azzal, hogy 

előzetesen tárgyaljon a költségcsökkentés lehetőségeiről helyi munkaerő 

felajánlásával. 

 Határidő: 2015.05.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

3. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
      Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

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 módosítását elfogadja. 

Határidő: 2015. április 10., Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

24/2015. (III.26.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2015. 

március 11-i módosítását elfogadja. 

Határidő: 2015. április 10. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

4. Egyebek: 

 

a) Képviselői hozzászólások: 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a szabadtéri tűzgyújtás új 

szabályozásáról, és kéri, hogy a következő ülésre a testület tagjai alakítsák ki véleményüket, 

kívánják-e módosítani a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályozást. 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő jelzi, hogy a temetőben a kerekes kút vödrét cserélni kell. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő kéri figyelmeztető jelzés kihelyezését a futballpályához, mert 

sokan használják a pályát az egyesületi tagokon kívül, és – feltehetően emiatt – az utóbbi időben 

több rongálásos kár is keletkezett a sportöltöző környékén. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő jelzi, hogy a Honismereti és Helytörténeti Egyesület rendbe 

fogja tenni a Református Temetőben lévő, megrongálódott kutat. 
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Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő kéri, hogy szülessen mielőbb a működtető és az önkormányzat 

számára is elfogadható megoldás az iskolai gőzelszívók működtetésére, mert az iskolában 

időnként elviselhetetlen az ételszag. 

 

b) Falubejárás 

 

Ezt követően a képviselő-testület megtartja a meghívó szerinti falubejárást, melynek keretében 

megszemléli Keményítőgyár környékét, valamint a felújítani tervezett utakat és környezetüket, 

valamint az Ady és a Jászai utca árkait. Ennek során Vargáné Zalka Andrea és Martonné Szekfű 

Judit képviselő jelezte, hogy a Kisbéri Mentőállomás a nyári átépítés idejére (várhatóan 4-5 

hónap) ideiglenes állomáshelyet keres, akár Ászáron is. A képviselő-testület tagjai 

egybehangzóan egyetértettek azzal, hogy amennyiben a mentőállomás számára a Kossuth u. 41. 

alatti ingatlan megfelel, a polgármester felajánlhatja erre a célra. 

 

A bejárást követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.50 perckor bezárta. 

 
 

 

 

                            Pekár Zsolt                                             dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                     jegyző  
 


