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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 2763/2017/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő  

 dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését és megállapítja, hogy 

a testület határozatképes, mivel Martonné Szekfű Judit kivételével valamennyi képviselő, tehát 

6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve következő határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 1. Traktor vásárlása, 2. Az SZMSZ módosítása, bizottság választása, 3. A 

sportpálya megvétele. 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

27/2017. (III.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Traktor vásárlása 

2.Az SZMSZ módosítása, bizottság választása 

3. A sportpálya megvétele. 

 

 

1. Traktor vásárlása 

        Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol róla, hogy a községgazdálkodási feladatokhoz tervezett 

gépvásárláshoz Ligeti Gábor képviselővel, valamint Hadnagy László karbantartóval többféle 

típusú használt traktort megnéztek, majd a kiválasztott japán Yanmar márkára, illetőleg azzal 

egyenértékű műszaki tartalmú gépre kért három árajánlatot, melyek külön megjelölik az egyes 

kiegészítők, elemek árát. Az látható, hogy a tervezett előirányzatot (3 millió forint) a nyitott 

kistraktor alapára, a pótkocsi, valamint a  forgalomba helyezés és átírás költségei kimerítik. 

Érdemes lenne hótoláshoz tolólapot is venni hozzá, valamint lehetőség van fűnyírásra 

használható elem felszereltetésére is, ezek azonban későbbre is halaszthatók, mert külön is 

felszerelhető bármely elem. A járműre fülke készítése szintén külön költség. Az összes 

kiegészítővel együtt 3830 ezer forintba kerülne a gép. 
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Rakó László képviselő véleménye az, hogy minden kiegészítőt, amit hosszú távon 

szükségesnek, használhatónak tart a képviselő-testület, már a megvételkor érdemes 

felszereltetni, mert így nem kell időt és pénzt áldozni a többszöri szállításra, szerelésre. 

 

Dr. Lukné Nyuli Márta célszerűnek tartja a fűnyíró elem megvásárlását is, mert a nyári 

időszakban jelentős munkaerő-kapacitást lehet így megspórolni a fűnyírástól más feladatok 

számára. 

 

Az elhangzott vélemények alapján Pekár Zsolt polgármestere a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a beérkezett ajánlatok 

közül a Traktor Kft (Tarján) árajánlatát elfogadva megvásárol tőle 1 db Yanmar F-220 típusú 

kistraktort fülkével és közlekedésbiztonsági villogóval felszerelve, valamint hozzá 1 db 

hidraulikus billentésű pótkocsit,  1db két munkahengeres tolólapot, továbbá 1 db GEO Fűkasza 

L 100 tartozékot, műszaki vizsgáztatással együtt összesen bruttó 3.828. 300.- Ft ellenében. b) 

ennek fedezetére a költségvetés általános tartalékéból átcsoportosít 828.300.- Ft-ot a beruházási 

előirányzatok közül a traktorvásárlás és annak ÁFA-ja céljára. c) felhatalmazza a polgármestert 

a szerződéskötésre. Határidő: 2017.04.30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

következő határozatot:  

28/2017. (III.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a beérkezett ajánlatok közül a Traktor Kft (Tarján) árajánlatát elfogadva 

megvásárol tőle 1 db Yanmar F-220 típusú kistraktort fülkével és 

közlekedésbiztonsági villogóval felszerelve, valamint hozzá 1 db hidraulikus 

billentésű pótkocsit,  1db két munkahengeres tolólapot, továbbá 1 db GEO L 

100 fűkaszát, műszaki vizsgáztatással együtt összesen bruttó 3.828. 320.- Ft 

ellenében.  

b) ennek fedezetére a költségvetés általános tartalékéból átcsoportosít 

828.320.- Ft-ot a beruházási előirányzatok közül a traktorvásárlás és annak 

ÁFA-ja céljára.  

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre.  

Határidő: 2017.04.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

 

2. SZMSZ módosítása és bizottság választása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

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

rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel. 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 

az Ászár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

9/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ászár Község Önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 

3.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

      „3. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a következő hatásköröket: 

a) a települési támogatás megállapítása,  

b) a rendkívüli települési támogatás megállapítása, kivéve a rendkívüli pénzbeli ellátás 

megállapítását, 

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szerinti étkeztetés. 

            (2) A képviselő-testület a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottságra 

ruházza át a következő hatásköröket: az Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 5/2017 

(III.23.) önkormányzati rendelete alapján (a továbbiakban: Támogatási rendelet) pályázati 

rendszerben, valamint egyedi támogatásként nyújtandó önkormányzati támogatásra irányuló 

eljárások előkészítése, lefolytatása és a támogatások elbírálása.” 

 

2. § Az SZMSZ 25 §-a a következő 25/A §-sal egészül ki: 

„25/A. § (1) A Képviselő-testület Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottságot hoz 

létre, mely 3 tagú. A bizottság elnöke és egy tagja önkormányzati képviselő, további egy 

tagja pedig nem önkormányzati képviselő. 

 (2) A Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság feladatai: 

a) a Támogatási rendelet alapján lefolytatandó pályázati eljárások lebonyolítása, ennek 

keretében a pályázati felhívás kiírása, közzététele, a pályázatok befogadása, a pályázatokkal 

kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint a pályázatok elbírálása. 

b) a Támogatási rendelet szerinti egyedi támogatási igények befogadása, az azokkal 

kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az egyedi támogatási igények elbírálása. 

c) az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos, jogszabályban előírt 

adatszolgáltatások teljesítése. 

 (3) A Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság évente legalább egy ülést tart 

– a tárgyévi pályázat kiírásának határidejét megelőzően – és az ülés időpontjáról a 

polgármestert a meghívó megküldésével értesíti. 

          (4) A Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság elnöke a Támogatási rendelet 

szerinti pályázatok és egyedi kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület soron következő 

ülésén tájékoztatást ad.” 

  

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

   Pekár Zsolt     dr Istvándi Csilla 

               polgármester               jegyző 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra 

azzal, hogy a javasolt bizottsági tagok mindegyike vállalja a feladatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és 

Döntőbizottság elnökévé dr Lunkné Nyuli Márta képviselőt, tagjává Ligeti Gábor képviselőt, 

valamint nem Önkormányzati képviselő tagjává Zséfár  Csilla művelődésszervezőt választja 
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meg, külön díjazás nélkül. Határidő: 2017.04.15., Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla 

jegyző 

 

A szavazásban dr Lunkné Nyuli Márta és Ligeti Gábor képviselő nem vesz részt, részt vesz 

tehát 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, négy  igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta 

 

28/2017. (III.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság elnökévé dr 

Lunkné Nyuli Márta képviselőt, tagjává Ligeti Gábor képviselőt, valamint 

nem Önkormányzati képviselő tagjává Zséfár  Csilla művelődésszervezőt 

választja meg, külön díjazás nélkül.  

Határidő: 2017.04.15. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 

 

3. A sportpálya adásvétele 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az állami osztatlan közös tulajdonú ingatlan 

megszüntetési program keretében megosztásra került a falurét, még pedig úgy, hogy a 

tulajdonostársak legelő területei mellett kialakításra került egy – közös tulajdonban maradt – 

5901 négyzetméter alapterületű, sportpálya megjelölésű telek, ami az önkormányzati sportpálya 

jogi telekhatárától a tényleges telekhatárig terjed. Most tehát realizálódhat a korábbi 

előszerződés, miszerint a tulajdonostársak eladják ezt az újonnan kimért területet, így a 

sportpálya teljes valóságos területe önkormányzati tulajdonba kerülne. Az adásvételi szerződés 

tervezete elkészült az előszerződés szerinti áron és feltételekkel. Javasolja annak jóváhagyását. 

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

terjeszti elő: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) megvásárolja a dr Lunk János 

és Csonka János 661/1661-1000/1661 arányú tulajdonában álló ászári 239/3 helyrajzi számú, 

5901 négyzetméter alapterületű sportpálya ingatlant összesen 590.100.- Ft vételár ellenében. b) 

felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. Határidő: 2017. április 15., Felelős: Pekár 

Zsolt polgármester. 

Dr Lunkné Nyuli Márta jelzi, hogy a szavazásban nem kíván részt venni, így a szavazásban 

részt vesz 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő 

határozatot:  

30/2017. (III.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) megvásárolja a dr Lunk János és Csonka János 661/1661-1000/1661 arányú 

tulajdonában álló ászári 239/3 helyrajzi számú, 5901 négyzetméter 

alapterületű sportpálya ingatlant összesen 590.100.- Ft vételár ellenében. 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. 

Határidő: 2017. április 15 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

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

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                    jegyző 


