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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 2685/2017/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. március 16. 

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

                         dr. Lunkné Nyuli Márta 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 Kohlné Ivánkai Katalin, Ligeti Gábor és Martonné Szekfű Judit 

kivételével valamennyi képviselő, tehát 4 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Tóth 

Katalin adóügyi előadó, valamint dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

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

pont alatt további ponttal – 8. A 2016. évi költségvetés módosítása – kiegészítve javasolja 

elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet így kibővítve teszi fel szavazásra. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

19/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Beszámoló a 2016. évi adóhatósági munkáról 

2. A 2017. évi közbeszerzési terv 

3. Jelentés a pályázati lehetőségekről, nyertes pályázatok megvalósításáról 

4. 2017. évi útfelújítások árajánlatai 

5. ÉDV Zrt gördülő fejlesztési tervének módosítása 

6. Rendeletalkotás településrendezési partnerségi egyeztetés szabályairól 

7. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről 

8. A 2016. évi költségvetés módosítása 

7. Egyebek: 

 a) A Kossuth u. 14. alatti ingatlan bontása 

    b) Agykontroll tanfolyam 

 

1. Beszámoló a 2016. évi adóhatósági munkáról 

        Előadó: Tóth Katalin adóügyi előadó 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés nincsen. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő és Pekár Zsolt polgármester véleménye szerint az 

előterjesztésből látható, hogy eredményes az adók beszedésének és behajtásának folyamata. 

Más hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóhatóság 

2016. évi tevékenységről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja. 
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A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

20/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a helyi adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja. 

 

2. A 2017. évi közbeszerzési terv 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

21/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

3. Jelentés a pályázati lehetőségekről, nyertes pályázatok megvalósításáról 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képvsielő-testületet, hogy a 2016. márciustól 2017. 

februárig tartó Start közfoglalkoztatási program sikeresen lezárult, és a 2017-2018. évre is 

ugyanebben támogatás kapott az önkormányzat, 14 fő foglalkoztatására, összesen 20.159 ezer 

forint összegben. 

 

Nyertes, bár aránylag kis összegű pályázat volt még a tavalyi évben a szociális tűzifa pályázat. 

A Belügyminisztériumhoz a községháza felújítására beadott pályázat ugyanakkor nem nyert 

támogatást. 

 

Az önkormányzat valamennyi további pályázata elbírálásra vár, de legalábbis eredményt még 

nem hirdettek. Ezek még a 2016. évből a vidékfejlesztési pályázat a községháza felújítására, 

valamint a TOP pályázat az iskola, az orvosi rendelő, a sportöltöző és az óvoda napelemekkel 

való felszerelésére. Ugyanebben az évben más községekkel, illetve egyesületekkel együtt két – 

Ászárt kisebb összegekkel érintő – pályázatban is részt vettünk kerékpáros körút kiépítése 

céljából (Mátyás király nyomában, Sacra Velo kerékpárút). A 2017. évben nyújtottuk be, így 

még szintén nincs eredménye az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásra beadott 

pályázatnak, valamint folyamatban van konzorciumban egy EFOP pályázat  benyújtása 

programok, képzések szervezésére. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester pályázati lehetőségekről, nyertes pályázatok 

megvalósításáról szóló jelentését elfogadja. 
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A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

22/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a polgármester pályázati lehetőségekről, nyertes pályázatok megvalósításáról 
szóló jelentését elfogadja. 

 

 

 

 

4. A 2017. évi útfelújítások árajánlatai 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli elterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a hegyközség a szőlők felé 

vezető út felújításához 850 ezer forint támogatást nyújt.  Javasolja az árajánlatokban foglalt 

utak felújítására a legolcsóbb árajánlatot elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztésben foglalt írásos határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

23/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a)  a beérkezettek közül a legolcsóbb árajánlatot adó Colas Út Zrt. 

árajánlatát elfogadja, és nettó 16.513 ezer forint + ÁFA, összesen tehát 

bruttó 20.971. ezer forint díjazás ellenében megbízza a Kis és a Határ 

utcák teljes lakott területi szakaszának, az Újszőlő utca bevezető – Kis 

utca és Gyári utca közötti – szakaszának, illetve az ászári 0117. hrsz-ú 

külterület útnak a belterületi határtól számított 590 méteres szakaszán az 

árajánlatban foglalt felújítási munkák elvégzésével. 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2017. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

 

 

5. Az ÉDV  Zrt 

Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglalt írásos határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

négy  igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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24/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
változatlan formában elfogadja az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát 2017-

31. időszakra készült gördülő fejlesztési terv módosítását a felújítási és pótlási 

tervrészek módosítása tekintetében mindhárom tervezési időszakra, melynek 

forrása az önkormányzati tulajdonú víziközmű amortizációja.  

b) a 2016-30 időszakra készült gördülő fejlesztési tervben beruházási tervrészt 

nem tervezett, mivel az vízellátó hálózat és annak műtárgyai megfelelően 

működnek, így rövid távon beruházásra nincs szükség.  

c) meghatalmazza az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-t, hogy a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be a gördülő fejlesztési tervet 

jóváhagyására, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való 

képviseletre.  

 Határidő: 2017.március 31. 

 Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

6. Rendeletalkotás településrendezési partnerségi egyeztetés szabályairól 

     Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

szavazásra teszi fel a benne szereplő rendelet-tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 

településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

 

7. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről 

Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

szavazásra teszi fel a benne szereplő rendelet-tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi) 
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8. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

    Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Dr Istvándi Csilla jegyző elmondja, hogy a 2016. évi költségvetés módosítását a beszámoló 

benyújtása előtt el kell végezni. 

 

Az ülés előtt kiadott írásos rendelet tervezethez  kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel a benne szereplő rendelet-tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló  

2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi) 

 

9. Egyebek 

  

a) A Kossuth u. 14. alatti ingatlan bontása 

 

Pekár Zsolt polgármester szóban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy időszerű megkezdeni 

a Kossuth u. 14. alatti ingatlan bontását, valamint a sportpályához a lejáró kialakítását, ami a 

közfoglalkoztatási programnak is része. A bontásból származó, hasznosítható építési anyagokat 

– nem haszonszerzési célból, hanem elvi okokból, valamint a hulladékszállítási költségek 

csökkentése érdekében – át kívánja engedni azoknak, akik azt hasznosítani tudják, ellenérték 

fejében. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a bontásra, az árak megállapítására, valamint 

a jogügyletek megkötésére.  

 

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

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

Kossuth u. 14. alatti ingatlanon lévő épület bontását, valamint bontásból származó építési 

anyagok értékesítését. b) felhatalmazza a polgármestert az árak méltányos megállapítására, 

valamint a jogügyletek megkötésére. Határidő: 2017. május 30., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

25/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a)  engedélyezi a Kossuth u. 14. alatti ingatlanon lévő épület bontását, 

valamint a bontásból származó építési anyagok értékesítését. 

b) felhatalmazza a polgármestert az árak méltányos megállapítására, 

valamint a jogügyletek megkötésére. 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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b) Agykontroll tanfolyam 
 

Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti 

elő: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ászári agykontroll tanfolyamon 

résztvevő gyermekek tandíjának támogatását a szociális rendeletben foglalt feltételek 

fennállása esetén, egyedileg engedélyezi. Határidő: 2017. március 31., Felelős (a közlésért): 

Pekár Zsolt polgármester. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

 

26/2017. (III.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az ászári agykontroll tanfolyamon résztvevő gyermekek tandíjának támogatását 

a szociális rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén, egyedileg 

engedélyezi.  

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

 

 

10. Képviselői bejelentések 

 

Rakó László képviselő jelzi, a mezőgazdasági munkák megkezdődése miatt időszerű lenne a 

Körtvélyesi út kitisztítását újra napirendre venni. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő jelzi, hogy a Közösségi Ház melletti ÁFÉSZ-épület lépcsője 

egyre veszélyesebb állapotban van.  

 

Pekár Zsolt polgármester Vargáné Zalka Andrea képviselő kérdésére megerősíti, hogy az ászári 

búcsú időpontja idén 2017. április 23. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.10 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                    jegyző 


