Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 2770/2015/A
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2015. április 9
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 Tóth Katalin adóügyintéző, valamint dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is
vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendet javasolja elfogadni azzal, hogy a 7.
Egyebek napirendi pont alatt a falunap előkészítése tárgyában is egyeztetni kíván.
A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
25/2015.(IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.
Jelentés az adóhatósági munkáról
2.
A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
3.
Közbeszerzési szabályzat és belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása
4.
Közbeszerzési terv
5.
Környezetvédelmi alap pénzösszegének elosztása
6.
Rendelet módosítás az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról
7.
Egyebek:
a) Felborult szőlőprés sorsa
b) Kátyúzás
c) Falunap előkészítése
1. Jelentés az adóhatósági munkáról
Előadó: Tóth Katalin adóügyintéző
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként Tóth Katalin adóügyintéző elmondja, hogy a
jövőbeni behajtásokhoz a jogszabályban előírt egészségbiztosítási és pénzintézeti adatok
kikérésre kerültek, a napokban érkeznek.
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Rakó László képviselő kérdésére Tóth Katalin adóügyintéző elmondja, hogy a felszámolás alá
kerülő cégek esetében az önkormányzat mindig benyújtja hitelezői igényét az adóhátralékokra,
de a megtérülés mindig kérdéses.
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester világos, áttekinthető munkának tartja a beszámolót, de
túlságosan soknak tartja a kintlévőségek összegét, határozottabb behajtási intézkedéseket tartana
szükségesnek.
Dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy az adóhátralékok mértéke nagyságrendileg azonos az
elmúlt öt év mindegyikével. Az adóhátralékok közül a lakossági hátralékok megtérülése aránylag
elfogadható – itt a nagyobb összeggel tartozók jelentős hányada kér részletfizetést a behajtások
elkerülése végett –, a nagy összegű és igazán jelentős problémát okozó hátralékok a felszámolás
alá került cégek tartozásai. Az adóhátralékoknak egyébként komoly hányada kamattartozásból
adódik.
Pekár Zsolt polgármester összefoglalja az adóhatósági munka tartalmát, hangsúlyozva, hogy az
korábban három, jelenleg két településre terjed ki.
Több kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
adóhatósági munkáról szóló jelentést elfogadja
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
26/2015.(IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. évi adóhatósági munkáról szóló jelentést elfogadja.
2. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés nincsen.
Rakó László képviselő jelzi, hogy a szövegben elírás van, javasolja javítani.
Több hozzászólás nem lévén a következő határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester
szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbéri Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2015. április 2-i 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:
27/2015. (IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2015.
április 2-i módosítását elfogadja.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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3. Közbeszerzési szabályzat és belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester a
következő határozati javaslatot szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési szabályzatot, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet az előterjesztés
szerint elfogadja.
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
28/2015. (IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közbeszerzési szabályzatot, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet az
előterjesztés szerint elfogadja.

4. Közbeszerzési terv
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester az abban
foglalt írásos határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
29/2015. (IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Ászár Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét
5. A környezetvédelmi alap pénzösszegének felosztása
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester az abban
foglalt írásos határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
30/2015. (IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évben az 1 118 888.- Ft összegű környezetvédelmi alapot a következő
feladatokra és összegekre osztja fel:
1. belvízvédelem: 600 000.- Ft
2. a község virágosítása: 100 000.- Fr
3.Közterületek tisztántartása: 150 000.- Ft
4. Facsemeték vásárlása: 150 000.- Ft
5. Tartalék: 118 888.- Ft
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
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5. Rendeletmódosítás az avar és kerti hulladék égetésének szabályozására
Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző
Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként – Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére –
elmondja, hogy a jelen előterjesztés az avar és kerti hulladék égetését a meghatározott napokon
egész évre kiterjesztené, hiszen Ászáron a hatályos rendelet szerint mindösszeg két hónapban,
áprilisban és októberben lehetségesek ilyen munkák, amit már most nem tart be a lakosság. Ezzel
együtt az előterjesztésben foglalt égetési időtartamok és időpontok csupán javaslatok,
változtathatók.
Pekár Zsolt polgármester véleménye szerint ez a kérdés csak azért van napirenden, mert az új
Országos Tűzvédelmi Szabályozás igen szigorú büntetési tételeket állapít meg azok számára,
akik belterületen a helyi rendelet által engedélyezett időszakon kívül égetnek. A bírságolás pedig
immár a katasztrófavédelmi szervezet hatáskörébe tartozik, akinek ilyen bejelentés esetén
nincsen mérlegelési jogköre. Véleménye szerint nem célszerű kitenni a lakosságot egy szigorú
szabályozással felesleges eljárásoknak, egymás közti vitáknak. Elmondja, hogy kerti égetés miatt
lakossági panasz jó ideje nem érkezett. Ugyanakkor több község is felülvizsgálta és kiterjesztette
a belterületi tűzgyújtási időszakokat, amit ez előbbiek miatt Ászár esetében is szükségesnek lát.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő javaslata, hogy az írásos javaslatban foglalt időtartamokban,
de csak hétköznapi napokon legyen engedélyezett az avar és kerti hulladék égetése. Így hét
közben az avar és kerti hulladék égetése elvégezhető lenne, hétvégén pedig mindenki nyugodtan
tud kültéri foglalatosságot végezni, nyitva tarthatja az ablakokat, biztonsággal kiengedheti a
gyermeket az udvarra és kiteregetheti a ruhákat, mert nem kell tartania füst és bűzhatástól.
Vargáné Zalka Andrea képviselő egyetért a módosító javaslattal. Elmondja, hogy attól, hogy
hivatalos panasz nem érkezett, azért korábban többektől hallotta, hogy kellemetlenséget okozott,
amikor a környékükön olyan időszakban égettek, amikor nem lehetett rá számítani.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő megérti a polgármester álláspontját, hogy nem lakossági
igényként, hanem a központi szabályozás változása folytán merült fel rendeletmódosítás
szükségessége, de véleménye szerint az is jogos igény, hogy ne legyenek kitéve a lakosok mások
miatt állandó és felesleges füsthatásnak. A maga részéről még ritkábban és koncentráltabban
engedné a tűzgyújtást, de kompromisszumként a dr Lunkné Nyuli Márta képviselő által javasolt
megoldást maga is támogatni tudná.
Ligeti Gábor képviselő a szabadtéri égetés füsthatását nyilván problémának tartja, de megjegyzi,
hogy a füst zavaró hatását tekintve ezen az alapon a kazános fűtés is problémát jelenthet, ha nem
megfelelően tüzelnek.
Pekár Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy a tűzgyújtás kapcsán meglehetősen felfokozott a
lakossági érdeklődés és hangulat, ezért pillanatnyilag nem tartja célszerűnek a túlságosan szigorú
szabályozást.
Dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy Ászáron a kerti égetés időpontjaival kapcsolatosan a
lakossági fegyelem eddig is gyenge volt, ugyanakkor a lehetséges időpontok kiterjesztése sem
mentesíti a lakosokat a birtokháborítás általános tilalmától.
Több kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester a dr Lunkné Nyuli Márta
képviselő által tett módosító javaslattal teszi fel az írásos határozati javaslatot szavazásra.
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő rendeletet alkotta:
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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok módosításáról
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
§ (1) Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló
8/2007. (IX.1.) rendeletének 39. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(2) Ha kerti hulladék nem komposztálható, égetése is lehetséges. Növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett kerti hulladékot égetni csak hétfőtől péntekig – kivéve az
ünnepnapokat, valamint azokat az időszakokat, amikor az erre illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat
rendel el – 08.00 óra és 18.00 óra között, nappali világosság mellett, ködmentes, szélcsendes
időben, építményektől, kazlaktól legalább 20 méterre, oltóanyagok készenlétbe helyezésével,
állandó felügyelet mellett szabad.”
2. § Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.
Pekár Zsolt
polgármester

dr Istvándi Csilla
jegyző

7. Egyebek:
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
a) Felborult szőlőprés sorsa
Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hősök terén található szőlőprés felborulása miatt a
balesetveszélyt elhárították, de továbbra is kérdéses, kinek a tulajdona a prés, lehet-e belőle
bármit megmenteni, újrahasznosítani, illetve ha nem, kerüljön-e valami a helyére.
Ligeti Gábor képviselő véleménye szerint a szőlőprés anyag elkorhadt, nem javítható. Esetleg a
móri borvidékről még lehetne hasonlót beszerezni a helyére.
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő maga is úgy látja, hogy nem állítható helyre a szőlőprés,
annyira korhadt az anyaga. Esetlegesen egy része padként vagy más egyszerűbb funkcióra még
felhasználható lenne.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot
teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Hősök terén
felborult szőlőprés elszállítását és az abból felhasználható alkatrészek ideiglenes tárolását.
Határidő: 2015. május 29., Felelős: Pekár Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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31/2015. (IV.9.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elrendeli a Hősök terén felborult szőlőprés elszállítását és az abból
felhasználható alkatrészek ideiglenes tárolását.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
b) Kátyúzás
Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a Colas Zrt. április 15. és május 31. között
megvalósítja a megrendelt útfelújításokat. Célszerűségi okokból ebben az időszakban tárgyalni
kíván velük a kátyúzás megvalósításáról is, mert az önkormányzati utakon található kátyúk
nagyok és veszélyesek ugyan, de az elmúlt évek útfelújításai miatt aránylag korlátozott számúak.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a községet járva jelentsék be a javítandó kátyúkat.
Martonné Szekfű Judit képviselő jelzi, hogy a Petőfi utcában az árok kiépítésére a felújításra
kerülő út megóvása végett is szükséges lenne.
c) Falunap előkészítése
Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester beszámol arról, hogy a következő héten egyeztetik a civil
szervezetek a teendőket, ennek keretében azt is, hogy kíván-e valaki főzést szervezni. Ennek
megoldási lehetőségeit és feltételeit a képviselő-testület egyezteti.
Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a kistérségi sátor tervezett értékesítése miatt a
rendezvénysátor megoldása még folyamatban van, kisebb sátrak vásárlása azonban szükséges
lehet.
8. Képviselői hozzászólások
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Kohlné Ivánkai Katalin képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szervezés alatt áll a
Szent Iván napi mulatság is, június 21. napjára, szombatra.
Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy a éves hulladékgyűjtő nap keretében az
elektronikus hulladék gyűjtése is éppen folyamatban van. Az elszállítást követő takarítási
feladatok gyors elvégzéséhez, a terület balesetmentesítéséhez segítséget kér.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.30
perckor bezárta.
Pekár Zsolt
polgármester
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dr Istvándi Csilla
jegyző

