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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ikt. sz.: 2904/2015/A 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. május 14. 

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

                         Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor 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 a késését jelző dr Lunkné Nyuli Márta, valamint a betegség miatt 

távol lévő Martonné Szekfű Judit kivételével valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. 

Meghívásra került és jelen van Lovasi Péter rendőrkapitány, valamint dr. Istvándi Csilla jegyző, 

aki a jegyzőkönyvet is vezeti.   

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet további „Egyebek” napirendi 

alpontokkal bővítve javasolja tárgyalni. Rakó László képviselő javasolja az Utcafoci bajnokság 

alpont felvételét az egyebek napirendi pontba. Pekár Zsolt polgármester a napirendet ezzel 

bővítve teszi fel szavazásra. 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt  

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2015.(V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. A Kisbéri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről, a közbiz-

tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

2. A 2014. évi költségvetés módosítása 

3. Jelentés a pályázati lehetőségekről, a nyertes pályázatok megvalósulásáról 

4. A játszótér felülvizsgálat iránti bírósági kereset a 1225/2015. (IV.20.) Kormányhatározat 

függvényében 

5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megál-

lapodásának módosítása 

6. Részvényvásárlás az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-től 

7. A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ beszámolója 

8. Rendezési terv felülvizsgálata 

9. A Perczel Mór u. 16. alatti ingatlan megvétele 

10. Sportpálya tulajdonviszonyának rendezése 

11. Győri utcai járda aszfaltozása 

12. Civil szervezetek 2015. évi támogatásának felosztása 

13. Egyebek 

a) Murvázás a Ravatalozó körül 

b) Az iskolai korlát cseréje 

c) Falunap 

d) Pedagógusnap 
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e) 24 Óra hirdetési ajánlata 

f) Református Egyház térkövezési problémája 

g) Kisalföld plakát lehetősége 

h) Bor-Maraton 2015. 

i) Utcafoci bajnokság 

 

 

1. A Kisbéri Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről, a közbiz-

tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

     Előadó: Lovasi Péter rendőrkapitány 

 

Lovasi Péter rendőrkapitány összefoglalja írásos beszámolóját, melynek során kiemeli, hogy a 

kapitányság különös hangsúlyt fektet a bűncselekmények visszaszorítására, megelőzésére. Ennek 

keretében bővült a helyi rendőri jelenlét, intenzívebbé vált a helyi járőrözési, körzeti megbízotti 

feladatellátás. Emellett az elmúlt évben a közlekedési balesetek megelőzése is kiemelt cél volt, 

mely jórészt a veszélyeztetett területeken való trafipaxos mérésekkel valósult meg. Emellett 

külön felelőse lett a baleset-megelőzési, illetve közlekedéskultúrát fejlesztő oktató 

tevékenységnek, ami jórészt az iskolákban valósul meg.  Bár aránylag nem magas helyben a 

bűnesetek száma, a további bűnmegelőzés szempontjából javasolja lehetőség esetén 

kamerarendszer kiépítését. Véleménye szerint emellett érdemes lenne törekedni – amennyiben 

lehetőség nyílik rá – a kerékpárút rendszer fejlesztésére is, hiszen ennek komoly balesetmegelőző 

jelentősége lehet. 

 

Rakó László képviselő maga is fontosnak tartja a kapitányság munkájában a közlekedéskultúra 

fejlesztését, oktatását, hiszen a hajnali órákban továbbra is gyakran látni kivilágítatlan, 

láthatósági mellény nélküli kerékpárosokat, ami rossz látási viszonyok közt közúton rendkívül 

veszélyes. Emiatt fontos a kerékpárutak jó karbantartása és tisztántartása is, hogy ahol lehetőség 

van, ott védettebb körülmények közt haladhassanak a kerékpárosok. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a körzeti megbízottal rendszeres és gördülékeny a 

kapcsolat, és megköszöni az egész kapitányság elmúlt évi munkáját. 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbéri 

Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót köszönetének és elismerésének 

kifejezése mellett elfogadja. Határidő: 2015.05.30., Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla 

jegyző 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

36/2015.(V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót 

köszönetének és elismerésének kifejezése mellett elfogadja. 

Határidő: 2015.05.30. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 
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2. A 2014. évi költségvetés módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester a rendelet-

tervezetet szavazásra teszi fel. 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal minősített 

többséggel elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról 

 

(A jegyzőkönyv szövege a rendelet mellékletét képezi) 

 

3. Jelentés a pályázati lehetőségekről, a nyertes pályázatok megvalósulásáról 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester – írásbeli előterjesztését kiegészítve – beszámol arról, hogy a mai 

napon került meghirdetésre egy önkormányzati feladatellátás támogatására szolgáló pályázat, 

amelynek keretében a hivatal felújítására érdemes pályázatot kidolgozni, erről azonban még a 

későbbi tájékozódás és előkészítés után lehet érdemben tárgyalni és dönteni. A képviselő-testület 

tagjai egyetértésüket fejezik ki. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 16.32 perckor megérkezik, a képviselő-testület létszáma 6 főre 

változik. 

 

A pályázatokkal kapcsolatban dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

hiánypótlási eljárásban módosítni szükséges a nyári gyermekétkeztetési pályázat 

gyermeklétszámait, melynek során javasolja, hogy az étkeztetendő gyermekek számának 

csökkentése nélkül, 3 helyett 4 gyermek önerőből való nyári étkeztetését vállalja a képviselő-

testület. Kéri a képviselő-testülettől a korábbi, 33/2015. (V.14.) döntés ennek megfelelő 

módosítását azzal, hogy egyebekben a pályázatot a képviselő-testület változatlanul fenntartja. 

 

Kérdés, hozzászólás hiányában Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel. A 

szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazat mellett egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

37/2015. (V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2015 (V.6.) KT-határozatát akként módosítja, hogy a „Gyermekszegénység 

elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása pályázat” 

keretében 4 gyermek önerőből történő étkeztetését vállalja, és az ehhez 

szükséges saját forrást biztosítja, a pályázat benyújtására és egyéb 

vállalásaira vonatkozó, fenti határozatban foglalt döntéseit ugyanakkor 

fenntartja. 

Határidő: 2015. április 10. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

További kérdés, hozzászólás hiányában Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel 

az írásban előterjesztett határozati javaslatot is.  
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazat mellett 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

38/2015. (V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a  polgármester jelentését a pályázati lehetőségekről, a nyertes pályázatok megvalósításáról 

elfogadja. 

 

 

4. A játszótér felülvizsgálat iránti bírósági kereset a 1225/2015. (IV.20.) Kormányhatározat 

függvényében 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

  

Pekár Zsolt polgármester az írásos előterjesztéshez kapcsolódva tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy az írásban szintén megküldött 1225/2015. (IV.20.) kormányhatározat nyomán a 

többi, játszótér támogatás visszavonással érintett önkormányzattal együtt Ászár Község 

Önkormányzat 14.140 ezer forint vissza nem fizetendő támogatást kapott működőképességének 

megőrzése érdekében. Ennek az összegnek a működésre való felhasználásáról viszont el kell 

számolni az éves beszámolóban.  

 

Ugyanakkor a játszótér pályázattal kapcsolatos felülvizsgálati kereset benyújtásra került, az 

ügyvédi munkadíj ezzel kapcsolatban már ki van egyenlítve. További perköltség ismeretei szerint 

100-200 ezer forint nagyságrendben keletkezhet. Felmerült a kérdés, hogy a működési támogatás 

megérkezése után visszavonják-e a települések a keresetüket – volt olyan község is, aki megtette 

–, a saját véleménye azonban az, hogy egy pályázatból való jogerős kizárásnak a későbbiekben, 

egyéb pályázatok kapcsán lehetnek még folyományai, ezért a maga részéről nem javasol eltérni a 

képviselő-testület korábbi döntésétől, miszerint a felülvizsgálati pert le kívánja folytatni. 

Ugyanakkor kéri, hogy amennyiben eltérő véleménye van bárkinek, jelezze ezt. 

 

Ligeti Gábor képviselő a per további folytatásával ért egyet.  

 

A képviselő-testület többi tagja is tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását. 

 

5. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megál-

lapodásának módosítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen 

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

39/2015.(V.14..) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a „Magyarország helyi  önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 88. § (2) bekezdése  alapján a 2006. szeptember 19. napján alapított Közép-

Duna Vidéke  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megál-

lapodását  (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosít-

ja:  

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét  tar-

talmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés  alatt 
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szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés  alatt 

szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség meg-

nevezés. Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, 

Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Ön-

kormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.  

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tar-

talmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város 

Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármes-

ter, Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz 

László polgármester  

3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ 

(5) és (8) bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szö-

vegrész lép. 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, 

d, pontokban” szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontok-

ban” szövegrész lép.  

5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az 

alábbi szövegrész lép:  

„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatá-

sok igazgatása.  

A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:  

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb  

szolgáltatások  

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása  

         013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”  

6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második 

mondatából törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész.  

7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második 

mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.  

8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhe-

lyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mon-

dattal egészük ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”  

10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: „a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjá-

nak, Operatív Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bi-

zottság elnökének a megválasztása, visszahívása,”  

11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: „o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt 

munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása” 

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó 

mondata helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselői-

nek megbízatása határozott időre szól.”  

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó 

mondata törlésre kerül.  
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14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A 

VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Ta-

nácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” 

mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és 

o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősí-

tett többséggel hozott határozata szükséges.”  

15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész tör-

lésre kerül „és gazdasági vezetője”.  

16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az 

alábbi mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) be-

kezdés a) pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátá-

sát végző költségvetési szerv.” 

17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a 

gazdasági vezető” szövegrész törlésre kerül.  

18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi 

mondat lép: „A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes 

szabályozást a Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza.”  

19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjá-

ból „féléves és” szövegrész törlésre kerül. 

20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A je-

len fejezet” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. 

pont negyedik bekezdés”.  

21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel 

egészül ki: „Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 

éven belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem 

valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is 

élhetnek felmondási jogukkal.”  

22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „to-

vábbá a Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező 

üzemeltetési, fenntartási időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre 

kerül.  

23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi 

szöveg lép: „A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó ön-

kormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hó-

nappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, 

hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megálla-

podást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájáru-

lást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatla-

kozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.”  

24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi ön-

kormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszám-

mal”  

25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül.  

           b) a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt  

módosítással egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti  

tartalommal elfogadja.  
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c)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egy-

séges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint fel-

kéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Tár-

sulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

 

Határidő: 2015. május 30..  

Felelős (a közlésért) : dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

 

 

6. Részvényvásárlás az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-től 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen 

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2015.(V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy az Észak-dunántúli Vízmű Zárt-

körűen Működő Részvénytársaság 1 db azaz egy darab részvényének 23.200.- Ft 

értéken való megvásárlására.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester,  

Határidő: 2015. május 30. 

 

 

7. A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ beszámolója 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ írásbeli beszámolójához 

kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt  polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbéri Kistérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja. Határidő: 2015.05.30., Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 

 

A szavazásban részt vesz 3 fő. A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

41/2015.(V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2015.05.30. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 
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8. Rendezési terv felülvizsgálata 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy újra felvette 

a kapcsolatot a Talent Plan Kft-vel a rendezési terv felülvizsgálata iránt, melynek nyomán 

megérkezett a pontos árajánlat. Szakaszolható az árajánlat, és nem ezt a költségvetési évet terheli, 

ugyanakkor a teljes felülvizsgálati költség nagysága miatt szerencsés lenne pályázni erre az 

összegre. Ilyen pályázatról ugyanakkor egyelőre nincs információ. 

 

Dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy a rendezési terv felülvizsgálata 10 évenként kötelező. 

Tájékoztatásul elmondja azonban, hogy amikor a kétezres évek második felében, a rendezési 

tervek elkészítésének időszakában az országos határidő a végéhez közeledett, a jelentős költségek 

miatt több megyében pályázati forrást is rendelkezésre bocsátottak ebből a célból. Amennyiben 

ilyenre most, a felülvizsgálati időszakban is sor kerül, érdemes rá várni, ugyanakkor a belátható 

időn belül kezelendő konkrét problémákra tekintettel a felülvizsgálat első szakaszát, a 

településfejlesztési koncepció elkészítését mielőbb javasolt megkezdeni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a rendezési 

terv felülvizsgálatához a településfejlesztési koncepció elkészítésével kapcsolatos, árajánlat 2/A 

pontjában foglalt munkákat a Talent-Plan Kft-től 1.200 ezer Ft + ÁFA megbízási díj ellenében. 

Határidő: 2015.12.31., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot hat igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

42/2015.(V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megrendeli a rendezési terv felülvizsgálatához a településfejlesztési koncepció 

elkészítésével kapcsolatos, árajánlat 2/A pontjában foglalt munkákat a Talent-

Plan Kft-től 1.200 ezer Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.  

 

Határidő: 2015.12.31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

9. A Perczel Mór u. 16. alatti ingatlan megvétele 
      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásos előterjesztéshez kiegészítésként Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az FHB 

Lízing ajánlatában különösebb kockázatot nem lát.  

Rakó László képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve ő maga is 

korrektnek tartja visszavásárlási lehetőség biztosítását a család számára. 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő a szociális szempont mellett azért is célszerűnek látja az 

adásvételt, mert az ingatlanvásárlás még mindig jó befektetés, és ettől eltekintve is jelenleg 

mindössze egyetlen lakáscélú ingatlana van az önkormányzatnak. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a következő határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az FHB Ingatlanlízing Zrt-nek ajánlatot tegyen az ászári 331/1 hrsz-ú 

ingatlan megvételére maximálisan 3,5 millió forint értékig. Határidő: 2015. december 31., 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

43/2015. (V.14..) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az FHB Ingatlanlízing Zrt-nek ajánlatot 

tegyen az ászári 331/1 hrsz-ú ingatlan megvételére, maximálisan 3,5 millió 

forint értékig, amennyiben az ingatlant a korábbi tulajdonosok 

visszavásárolni nem tudják vagy nem kívánják. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

 

 

10. Sportpálya tulajdonviszonyának rendezése 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő jelzi, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.  A 

szavazásban tehát részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen egyhangúlag  

szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

44/2015. (V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Csonka János és dr Lunk János 1000/1661 – 661/1661 arányú 

tulajdonában lévő ászári 239 hrsz-ú 4 ha 3387 négyzetméter alapterületű, 

16,68 AK értékű legelő művelési ágú belterületi ingatlanból 100 

Ft/négyzetméter áron, a sportpálya tulajdonjogának rendezése érdekében a  

szükséges területet megvásárolja.  

Határidő:  2015. május 29. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

11. Győri utcai járda aszfaltozása 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Colas Kft szóbeli 

ajánlata szerint az aszfaltos járda elkészítése 3300.- Ft/négyzetméter áron is megvalósulhat, 

amennyiben az alapozó betonozást az önkormányzata elvégzi. 

 

Ligeti Gábor képviselő véleménye szerint amennyiben aszfaltozással kerül burkolásra a Győri 

utcai járda, legalább 150 cm szélességet kell kialakítani, hogy a kerékpárosok is közlekedni 

tudjanak. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin szintén fontosnak tartja, hogy szélesebb, kerékpáros közlekedésre is 

alkalmas legyen a járda, hiszen a rendőrkapitányság beszámolója éppen ezt emelte ki. 

 

Rakó László képviselő jelzi, hogy az újonnan elkészült utak padkáját jobban meg lehetne óvni, 

ha minden lakos a háza előtt lévő szakaszt rendben tartaná, rendszeresen visszatöltené.  

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri utcai kifelé bal 
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oldali járdáját mintegy 250 méter hosszúságban, 150 cm szélességre kiegészítve, aszfalt felülettel 

felújítja,  és felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek érdekében a szükséges ajánlatokat 

beszerezze. Határidő: 2015. 09.30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

45/2015. (V.14..) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Győri utca kifelé bal oldali járdáját mintegy 250 méter hosszúságban, 150 

cm szélességre kiegészítve, aszfalt felülettel felújítja,  és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ennek érdekében a szükséges ajánlatokat beszerezze.  

 

Határidő: 2015. 09.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

12. Civil szervezetek 2015. évi támogatásának felosztása 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a mai napon 

érkezett az Evangélikus Egyházközség kérelme, melyben 250 ezer forintot kér a szolgálati lakás 

csatornájának javítására. A Római Katolikus Plébánia kérelme már korábban megérkezett, a 

sekrestye ajtajával, a templom megvilágításával, valamint a templom előtti gesztenyefák 

vizsgálatával kapcsolatos munkákra összesen 350 ezer forint támogatásra terjesztett elő kérelmet.  

 

Kohlné Ivánkai Katalin kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Sakkvilág Kupa 

támogatására a Sakkegyesület külön kérelmet nyújtott be. A Békési ASE a falunapon részt fog 

venni egy bemutató autóval. A Segítő Kezek egyesület támogatása más forrásokból és más 

módokon valósult meg eddig is. Emellett az összesen 700 ezer forint összegű, egyházak 

támogatására szóló előirányzatból 500 ezer forint erejéig a Református Egyházközség Közösségi 

Termének építését támogatta már a képviselő-testület. A kérelmekhez képest alacsonyra fogyott 

előirányzat a civil szervezeti támogatásokból képzett tartalék terhére növelhető, illetve a 

képviselők javaslatára a fejlesztési céltartalékból is átcsoportosíthatók ide összegek. A 

Közalapítványt az alapító okirat szerint évente 3.000 ezer Ft összegben támogatja az 

önkormányzat, ez az összeg szerepel az előterjesztésben. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy a Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány 

nem nyújtott be általános kérelmet, mert pályázati lehetőségek folytán mentesült bizonyos 

kiadások alól. Más kiadásokra ugyanakkor továbbra is szükség van. Emiatt a fejlesztési 

céltartalékéból javasolja 286.000.- Ft átcsoportosítását és az alapítvány részére támogatásként 

való nyújtását. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester meglátása szerint a civil szervezeti támogatások tervezett 

tartaléka már most felosztható, akár a két egyházközség között is. 

 

Rakó László képviselő a fejlesztési céltartalékéból javasolja 50.000.- Ft átcsoportosítását és az a 

Római Katolikus Plébánia részére támogatásként való nyújtását. 

 

Ezt követően több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a fenti 

módosításokkal teszi fel szavazásra írásos határozati javaslatát.  

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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46/2015. (V.14..) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a.) a 2015. évi költségvetés fejlesztési céltartalékából 286 ezer forintot átcsoportosít a „civil 

szervezetek támogatása” előirányzatra, melynek terhére – a benyújtott pályázatuk alapján, 

az abban foglalt célokra – a következő szerveteket támogatja a következő összegben: 

Ászár Községi Sport Egyesület                                                        900 ezer Ft 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár                                             800 ezer Ft 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület                               200 ezer Ft 

Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány                                     286 ezer Ft 

Ászári Ovi Alapítvány                                                                      110 ezer Ft 

Sprint Futóklub                                                                                100 ezer F 

Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportja                                     60 ezer Ft 

Békési Autósport Egyesület        30 ezer Ft 

 

b.) a 2015. évi költségvetés „civil szervezetek támogatása” előirányzata terhére 200 ezer forintot 

átcsoportosít a Közösségi Ház szakfeladat dologi kiadásai közé, és feléri a 

művelődésszervező, hogy ennek terhére szervezzen programot a Jászai Nyugdíjasklub 

részére. 

c) a 2015. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 50 ezer forintot, civil szervezetek támo-

gatása előirányzat terhére pedig 100 ezer forintot átcsoportosít az „egyházak támogatása” 

előirányzatra, melynek terhére – a benyújtott pályázatok alapján, az azokban foglalt célokra –

, miután 12/2015. (II.12.) határozatával az Ászári Református Egyházközség részére már 500 

ezer Ft támogatást állapított meg,  Római Katolikus Plébánia Ászár részére 200 ezer  Ft, az 

Evangélikus Egyházközség  Ászár 150 ezer  Ft támogatást nyújt. 

e) az Ászár Községért Közalapítvány részére az Alapító Okiratában vállalt 3.000.000.- Ft éves 

támogatást  a költségvetés erre nevesített előirányzata terhére biztosítja. 

f.) az Ászári Segítő Kezek kérelmét és a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár a Sakkvilág Kupa 

megrendezésére vonatkozó támogatási igényét külön határozattal bírálja el, egyéb források 

terhére. 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

13. Egyebek 

 

a) Murvázás a Ravatalozó körül 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ravatalozóhoz vezető út 

meglehetősen sáros, szükséges a területen murvát szétteríteni. A körbenállási helyek kijelölése 

végett, valamint esztétikai szempontból azonban egyúttal érdemes lenne az épület környékén is 

murvát elteríteni, ehhez összesen 50-60 köbméter murva szükséges, amelynek költsége 

nagyságrendileg 500 ezer forint.  

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ravatalozóhoz vezető út 

és az épület környékének murva burkolására 500 ezer forintot biztosít a költségvetés általános 

tartaléka terhére. Határidő: 2015.06.30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

47/2015. (V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Ravatalozóhoz vezető út és az épület környékének murva burkolására 

500 ezer forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: 2015.06.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

b) Az iskolai korlát cseréje 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy az iskola udvar külső középső korlátja 

életveszélyesen korhadt, cserélni szükséges. Ezt a fenntartó KLIK várhatóan megoldja, ennek 

időpontja azonban kérdéses, a nyár folyamán viszont szükséges lenne megoldani. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő beszámol arról, hogy két árajánlatot kapott az említett a 

korlátra a korábbi vas anyagú megoldással, 419 ezer és 424 ezer forint értékben. A fenntartó 

KLIK várhatóan megoldja, ennek időpontja azonban kérdéses, a nyár folyamán viszont 

feltétlenül szükséges lenne megoldani a cserét, amihez viszont a megrendelést mielőbb szükséges 

leadni. 

Pekár Zsolt polgármester véleménye szerint a gyermekek biztonsága és a tulajdonosi érdek is azt 

diktálja, hogy a korlát cseréje megtörténjen, ezért több kérdés, hozzászólás nem lévén a 

következő határozati javaslatot terjeszti elő: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a Jászai Mari Általános Iskola udvarának külső oldalán lévő középső korlát 

elkorhadt, balesetveszélyes, ezért felkéri az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központot, hogy annak cseréjéről szíveskedjen gondoskodni. Egyúttal annak érdekében, hogy a 

2015/2016. tanév kezdetére a munka elvégezhető legyen, felajánlja, hogy szükség esetén a korlát 

cseréjének költségére 424 ezer Ft-ot 60 napra megelőlegez az intézmény fenntartója részére. 

Határidő: 2015.08.30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúla 

g elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

48/2015. (V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a Jászai Mari Általános Iskola udvarának külső oldalán lévő 

középső korlát elkorhadt, balesetveszélyes, ezért felkéri az iskolát fenntartó 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, hogy annak cseréjéről szíveskedjen 

gondoskodni. Egyúttal annak érdekében, hogy a 2015/2016. tanév kezdetére a 

munka elvégezhető legyen, felajánlja, hogy szükség esetén a korlát cseréjének 

költségére 424 ezer Ft-ot 60 napra megelőlegez az intézmény fenntartója 

részére. 

Határidő: 2015.08.30. 

 Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

c) Falunap 

 

Kohlné Ivánkai Katalin és Pekár Zsolt polgármester beszámol a falunap szervezésének aktuális 

problémáiról és eredményeiről. 
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d) Pedagógusnap 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015.06.03-án az ászári 

pedagógusok részére pedagógusnap alkalmából színházlátogatást szervezett az önkormányzat. 

 

e) 24 Óra hirdetési ajánlata 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol a 24 óra napilap ajánlatáról, mely szerint egy hirdetésben a 

helyi turisztikai nevezetességek  a laptulajdonos által kiadott több megyei lapban, az ország 

különböző területein is  megjelenhetnének összesen 20 ezer forint díj ellenében. A képviselő-

testület a felvetést megvitatta és támogatta a hirdetés feladását. 

 

f) Református Egyház térkövezési problémája 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a Református Egyház Közösségi Termének 

használatba vételéhez szükséges a gyalogjárda kialakítása a templom és az épület között, 

amelyhez a Kossuth utcáról felszedett járdalapok közül a szükséges mennyiséget a végleges 

megoldás kialakításáig kölcsön adta. A képviselő-testület az intézkedést elfogadta. 

 

g) Kisalföld plakát lehetősége 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a Kisalföld újság gondozásában lehetőség van a 

községről „Ilyenek vagyunk Ászáriak” plakát készítésére, díjmentesen. Az ezen megjelenő 

tartalomra javaslatot kér. 

 

Rakó László képviselő véleménye szerint a gyermekek, fiatalok körében érdemes meghirdetni 

ötletpályázatot erre. 

 

h) Bor-Maraton 2015. 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy 2015. május 28-án az országos Bor-Maraton túra 

a környékre ér, a tervek szerint Ászáron is áthalad. 

 

i) Utcafoci bajnokság 

Rakó László képviselő elmondja, hogy pünkösd hétfőn a Sportegyesület megrendezi a szokásos 

utcafoci bajnokságát, melynek lebonyolításához, díjazásához támogatásra van szükség. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Utcafoci 

bajnokságra 60 ezer forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: 

2015.05.30. Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

48/2015. (V.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2015. évi Utcafoci bajnokságra 60 ezer forintot biztosít a költségvetés 

általános tartaléka terhére.  

Határidő: 2015.05.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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14.Képviselői hozzászólások: 

 

Vargáné Zalka Andrea jelzi, hogy a buszmegállókat elcsúfítják a plakátok. Dr Istvándi Csilla 

jegyző megjegyzi, hogy egyáltalán nem is megengedett a plakátolás a buszmegállókban, ezért 

rendszerint azokat el is szokta távolíttatni. 

 

Vargáné Zalka Andrea jelzi továbbá, hogy a szelektív hulladékgyűjtők környéke hétvégenként 

problémás. Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a héten tárgyalt már a szemétszállítást 

végző céggel a szelektív gyűjtőkről, de lényeges változást nem terveznek, mert a házhoz menő 

szelektív gyűjtés bevezetésével és rendszeresítésével a szigetek felszámolása várható egy-két 

éven belül. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő beszámol arról, hogy az iskolások a héten a „Te Szedd” 

hulladékgyűjtő program keretében szemétgyűjtést fognak tartani a község különböző pontjain. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 19.20 

perckor bezárta. 
 

 

                            Pekár Zsolt                                             dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                     jegyző  


