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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3682/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. október 8. 

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. Meghívásra került és jelen 

van Bozori Zsuzsanna a KEMKH Kisbéri Járási Hivatal hivatalvezetője. 

 

A képviselő-testület az ülés megkezdése előtt egy perc csendes felállással tiszteleg a 

közelmúltban elhunyt Göncz Árpád köztársasági elnök emléke előtt. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet az Egyebek napirendi 

pont alatt további alpontokkal – c) Honlap fejlesztés d) Faburkolat a Jászai tér elektromos 

dobozaira, e) Csapadékvíz elvezetés a Gyári és Kossuth utcában, f) Kerékpárút a Hering Trade 

Kft mellett, g) Védőnő kérelme – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a 

napirendet így kibővítve teszi fel szavazásra. 

 

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

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

 

84/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. A KTKT 2015. évi I. félévi költségvetési beszámolójának véleményezése 

2. A polgármester jelentése a kistérségi tanácsban végzett munkájáról 

3. Jelentés a civil szervezetekkel való együttműködésről 

4. Műfüves pálya 

5. Térfigyelő kamerarendszer 

6. Információgyűjtés a 2016. évi költségvetéshez 

7. Egyebek: 

 a) Október 23-i ünnepség 

    b) Szépkorúak napja 

    c) Honlap fejlesztés 

    d) Faburkolat a Jászai tér elektromos dobozaira 

    e) Csapadékvíz elvezetés a Gyári és Kossuth utcában 

    f) Kerékpárút a Hering Trade Kft mellett 

   g) Védőnő kérelme 
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1. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi I. félévi beszámolójának  

    véleményezése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt 

határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

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

 

85/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi I. félévi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester ismerteti a képviselő-testülettel az előző nap érkezett, 

ezért írásban csupán az ülés előtt kiosztott megkeresést a KTKT részéről, mely szerint Kisbér 

város a 2015. évtől maga kívánja fenntartani és működtetni az Őszi Napfény Idősek Otthonát.  

A maga részéről támogatja a Társulás Megállapodás ilyen értelemben való módosítását, és 

elfogadásra javasolja az írásos határozati javaslatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester az írásos határozati javaslatot 

szavazásra teszi fel. 

 

86/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás – az Őszi Napfény Idősek Otthona fenntartói  

jogának visszavétele kapcsán – átdolgozott Társulási Megállapodását elfogadja. 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 

 

2. A polgármester jelentése a kistérségi tanácsban végzett munkájáról 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

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

 

87/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgármesternek a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 
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3. Jelentés a civil szervezetekkel való együttműködésről 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztésben nem került megemlítésre, 

de továbbra is működik a községben a Dalárda, amely ezen a héten ünnepli fennállásának 25. 

jubileumát. 

 

Rakó László képviselő véleménye szerint a Sportegyesület és az önkormányzat kapcsolata jó, a 

maga részéről ezt megköszöni. Elmondja, hogy az önkormányzat által nyújtott segítség a 

technikai feladatok terén lehetővé teszi, hogy az egyesület tagjai a sporttevékenységre és az 

edzésekre koncentrálhassanak. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester javasolja, hogy a civil szervezetekkel történő éves 

koordináló megbeszélés időpontját előbbre hozni a korábbi januári- február eleji időponthoz 

képest, mert addigra már a szervezeteknek kész a munkaterve. Már az előző év végén érdemes 

lenne egyeztetni a civil szervezetekkel a következő évi programokat. 

 

Pekár Zsolt polgármester megerősíti, hogy az ez év február 2-i egyeztető megbeszélésen már 

kész volt minden szervezet munkaterve, tehát a továbbiakban valóban lehet már korábban 

tartani a koordinációt, de a képviselő-testület munkatervének decemberi elfogadása előtt 

semmiképp nem, hiszen az együttműködés alapja az önkormányzati munkaterv kell, hogy 

legyen. Az év során megmutatkozott, hogy a különböző községi civil szervezetek eltérő profilja 

miatt nem egyformán tud szerepet vállalni a községi rendezvényeken, illetve a községi 

közéletben, de minden szervezet a maga területén komolyan végzi a munkáját. Ászár sok pénzt 

áldoz a civil szervezetekre, de munkájuk sok és jó eredményt hoz a község számára. A 

szervezetek együttes munkálkodásának módszereit és mélységét még lehet fejleszteni, de az 

önkormányzattal való együttműködés mindegyik esetben jó. 

 

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

következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

polgármester jelentését a civil szervezetekkel való együttműködésről elfogadja. 

 

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

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

 

88/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a polgármester jelentését a civil szervezetekkel való együttműködésről elfogadja.. 

 

 

4. Műfüves pálya 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester kiegészítésként elmondja, hogy Rakó 

László képviselővel, mint a Sportegyesület Elnökségének tagjával egyeztetett a kérdésben, a 

számok tükrében ő is túl drágának tartja egyelőre a beruházást. Egyébiránt a műfüves pálya 

közös véleményük szerint az iskola mellett lehetne célszerű, így a mindennapos testnevelésben 

is segítséget jelentene. 
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Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester – azzal, hogy az ilyen jellegű 

lehetőségeket továbbra is figyelemmel kell kísérni, és napirenden kell tartani – szavazásra teszi 

fel az írásos határozati javaslatot. 

 

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

hét  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

89/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Országos Pályaépítési Program keretein belül nem kíván pályázni a 2016. évi 

ütemben műfüves pályára. 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5. Térfigyelő kamerarendszer 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, hogy térfigyelő 

kamerákra nem várható pályázat – illetve egy alkalommal nem nyert az önkormányzat 

benyújtott pályázata, azt követően pedig a bűnügyi statisztikák alapján nem is volt jogosult 

pályázni – de a megelőzést fontosnak tartja.  

 

Rakó László képviselő jelzi, hogy a községből a Jászai Mari út felé, illetve Kisbér felé is van 

kivezető út, tehát a központon kívül ezekben az irányokban is érdemes lenne majd kamerát 

telepíteni, hogy ne lehessen kikerülni a kamerarendszert. 

 

Pekár Zsolt polgármester a felvetést megfontolandónak tartja, mert egy-egy további kamera az 

árat arányaiban nem emeli meg. Az ár szempontjából legjelentősebb döntés magának a 

rendszernek a minősége lesz: hogy arcfelismerésre, illetve rendszám-felismerésre alkalmas 

legyen-e. 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő szintén fontosnak tartja bűnmegelőzés szempontjából egy 

kamerarendszer kiépítését. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

hét  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

90/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a 2016. évben térfigyelő kamerarendszert kíván kiépíteni a település 

belterületén, 3,6 millió forint maximális bekerülési költségen. 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

6. Információgyűjtés a 2016. évi költségvetés tervezéséhez 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli tájékoztatáshoz kérdés, hozzászólás nincsen. 
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7. Egyebek: 

a)  Október 23-i ünnepély 
 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az október 23-i 

ünnepély a hagyományoknak megfelelően 10.00 órakor az iskolában lesz. 

 

b) Szépkorúak napja 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a Szépkorúak Estélye helyett ez évben 

Székorúak Napja lesz, 2015. november 14-én 12.00 órakor az iskolában. Ismerteti a tervezett 

programot, és egyezteti a képviselőkkel az előzetes szervezési teendőket. 

 

c) Honlap 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a honlap 2011. évi elkészítése óta a technikai 

környezetben jelentős változás ment végbe, és a jelenlegi felület táblagépeken, okostelefonokon 

nehezen használható. Az adminisztrációs felület is bonyolult, ezért nehéz a hozzáféréseket 

felosztani. Emiatt szükséges a honlap fejlesztése – az arculat megváltoztatása nélkül –, amely 

miatt tárgyalni kíván a fejlesztőkkel. Az új fejlesztés előzetes költségeit nettó 200 ezer forintra 

becsülik előzetesen, felhatalmazást kér, hogy maximálisan ilyen összeg erejéig szolgáltatást 

rendeljen meg a honlap fejlesztésére. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előbbi 

határozati javaslatot.  

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

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

 

91/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a községi honlap fejlesztése tárgyában a fejlesztő 

céggel tárgyaljon, és maximálisan nettó 200 ezer forint értékben a szükségesnek tartott 

fejlesztéseket megrendelje, a költségvetés általános tartaléka terhére. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

d) Jászai tér elektromos dobozainak fa burkolata 
 

Pekár Zsolt polgármester javasolja a tavaly megújult Jászai téren az elektromos felszereléseket 

(kapcsolók, harangjáték központ) tartalmazó szekrények fa burkolattal való ellátását, amit mind 

esztétikai, mind vagyonbiztonsági és állagmegóvási szempontból nagyon fontosnak tart. Erre 

bruttó 210 ezer forintos árajánlat érkezett, javasolja ennek elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előbbi 

határozati javaslatot.  

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

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

 

92/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jászai Mari tér elektromos szekrényeire fa 

burkolatot készíttessen, melyre bruttó 210 ezer forintot biztosít a költségvetés általános 

céltartaléka terhére. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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e) Csapadékvíz elvezetése a Gyári és Kossuth utcán 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gyári utca bal oldalán 

befolyik a víz a házakhoz. A régi árok felújításával – néhány áteresz elhelyezésével – ez a 

probléma megoldható, és a csapadékvíz elvezethető a sorompó előtti árokszakasz irányába. 

Ugyanakkor az utca jobb oldalának vízelvezetése is problémás, ami a közmunka programban 

nem megoldható, mert a terület vize a temetőnél folyik össze, ahol a levezetést a térképen 

létező, de nem funkcionáló árkon át lehetne megoldani. Viszont ezt fedett árokként kellene 

kialakítani, és a kialakítandó lejtés miatt a végső pontja már olyan mélyen lenne, hogy 

nagyságrendileg 5 millió forint a kialakítás költsége. Ezért felkérte a Komáromi Vízitársulat 

igazgatóját, Koltai Bálintot, készítsen tanulmánytervet, hogy a Kossuth, Jókai, Gyári és Újszőlő 

utca vize arra elvezethető-e, mert amennyiben ezeket a problémákat nem oldja meg a temetői 

árok, úgy költségtakarékosság szempontjából más megoldást kell keresni. 

 

 

17.00 órakor Rakó László képviselő más elfoglaltsága miatt távozik az ülésről. 

 

 

f) Kerékpárút a Hering Trade Kft mellett 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felvette a kapcsolatot Hering 

Trade Kft melletti telekre földet szállító céggel, mert a nehéz gépjárművekkel való folyamatos 

közlekedésük veszélyesen megrongálta a Köztársaság utcai kerékpárutat. A cég vállalta, hogy 

egy héten belül kijavítja a keletkezett gödröt, a polgármester beton javítást kért, hogy a 

következő évben az aszfaltréteget egyben lehessen javítani a kerékpárút azon szakaszán. 

 

g) Védőnő kérelme 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskolai orvosi szoba jól használhatósága 

érdekében, az iskolaorvosi és védőnői vizsgálatokhoz Pékné Polgár Helga védőnő kisebb 

eszközöket (vízustáblát, vérmonyásmérőt) kért vásárolni, összesen bruttó 80 ezer forint 

értékben.  

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az 

iskolaorvosi és védőnői ellátáshoz 80 ezer forint értékben eszközök vásárlását. Határidő: 2015. 

december 31. Felelős: 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: 

 

93/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi az iskolaorvosi és védőnői ellátáshoz 80 ezer forint értékben 

eszközök vásárlását. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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h) Képviselői hozzászólások: 

 

Bozori Zsuzsanna járási hivatalvezető köszönti a képviselő-testületet. Beszámol arról, hogy 

várhatóan november hónapra készül el Kisbéren a Járási Hivatal új épülete, mely 

Kormányablakként, tehát a mostanihoz képest kibővült szolgáltatásokkal fog működni. 

November első felében ezért várhatóan egy hétig szünetelni fog az okmányirodai szolgáltatás a 

költözés miatt, azt követően pedig a hivatal elérhetőségei is változni fognak. Kéri, hogy a helyi 

lakosságot erről az önkormányzat tájékoztassa. 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő a fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képzett fejlesztési 

céltartalékból javasolja a Nyugdíjasklub részére programok szervezését 95.250.- Ft összegben, 

valamint további 95.250.- Ft értékben tartalék képzését a harangjáték későbbi bővítésére. 

 

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

fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési céltartalék terhére 

95.250.- Ft-ot a harangjáték későbbi bővítésére tartalékba helyez, további 95.250.-Ft-ot pedig  

átcsoportosít a Közösségi Ház dologi kiadásai közé, és felkéri a művelődésszervezőt, hogy 

ebből az összegből a Nyugdíjasklub számára szervezzen programokat. Határidő: 2015. 

december 31.,  Felelős: 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: 

 

94/2015. (X.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési céltartalék 

terhére 95.250.- Ft-ot a harangjáték későbbi bővítésére tartalékba helyez, 

további 95.250.-Ft-ot pedig  átcsoportosít a Közösségi Ház dologi kiadásai 

közé, és felkéri a művelődésszervezőt, hogy ebből az összegből a Nyugdíjasklub 

számára szervezzen programokat.  

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. november 28-

án Szülők-Nevelők Bálja lesz az iskolában, amelyre mindenkit meghív. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.20 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                    jegyző 


