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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 2629/2016/A. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. március 10. 

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 

                         Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző 

 

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 Pékné Polgár Helga védőnő, valamint Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő 

ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő napirendet az 1) 

napirendi pont 1a) alponttal történő kiegészítése, valamint 5) napirendi pont „Fakitermelés a 09 

hrsz.-u úton” levétele, továbbá az Egyebek napirendi pont alatt további alpontok felvétele 

mellett, az alábbiak szerint módosítva javasolja elfogadni: Ászár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 1) A védőnő beszámolója 

munkájáról, 1a) Védőnői tevékenységhez tárgyi eszköz beszerzés, 2) A 2016. évi útfelújítások, 3) 

Az orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása, 4) Az Újszőlő utca vízelvezetése, 5) ÉDV Zrt. 2016-

203. évi gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra, 6) Szolgálati motorkerékpár vásárlás, 7) 

Egyebek: a) Március 15-i ünnepség, b) Tájékoztatás a kisbéri körforgalom építéséről c) Javaslat 

az új református gyülekezeti ház átadása kapcsán, d) Tájékoztatás a háziorvosi ellátással 

kapcsolatban. Pekár Zsolt polgármester e határozati javaslatát 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: 

 

13/2016. (III.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A védőnő beszámolója munkájáról 

1a) Védőnői tevékenységhez tárgyi eszköz beszerzés  

2) A 2016. évi útfelújítások 

3) Az orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása 

4) Az Újszőlő utca vízelvezetése 

5) ÉDV Zrt. 2016-203. évi gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra 

6) Szolgálati motorkerékpár vásárlás 

         7) Egyebek: 

 a) Március 15-i ünnepségünk 

 b) Tájékoztatás a kisbéri körforgalom építéséről 

 c) Javaslat az új református gyülekezeti ház átadása kapcsán 

 d) Tájékoztatás a háziorvosi ellátással kapcsolatban 
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1.  A védőnő beszámolója munkájáról 

        Előadó: Pékné Polgár Helga védőnő  

 

Péknél Polgár Helga védőnő az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja az élveszülések 

számában hullámzás figyelhető meg, véleménye szerint 2016-ban a születések számának 

csökkenése várható. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy az iskola jó kapcsolatot tartanak fenn a 

védőnővel. Tartalmasnak tartja a beszámolót és megköszöni Pékné Polgár Helga munkáját.  

 

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

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

munkájáról szóló beszámolót elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

14/2016. (III.10) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a védőnő 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és köszönetének 

kifejezése mellett elfogadja. 

 

 

1a)  Védőnői tevékenységhez tárgyi eszköz beszerzés 

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2019. január 1-jétől a védőnő 

kötelező feladatai közé fog tartozni a méhnyakszűrés. Fenti időpontig valamennyi védőnőnek 

képzésen kell részt vennie, az önkormányzatoknak pedig a tevékenység végzéséhez szükséges 

tárgyi feltételeket meg kell megteremteniük. A jogszabály által előírt eszközlista alapján végzett 

számítások szerint 350.000.-Ft szükséges a tárgyi eszközök beszerzéséhez.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot Pekár 

Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

védőnői méhnyakszűrés végzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 350.000.-Ft összeget 

biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére., Határidő: 2016. augusztus 30., Felelős: Pekár 

Zsolt polgármester. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2016. (III.10) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a védőnői méhnyakszűrés végzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 

350.000.-Ft összeget biztosít a költségvetés általános tartalék terhére.  

Határidő: 2016. augusztus 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Ezt követően Pékné Polgár Helga védőnő az üléstermet elhagyja. 
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2. A  2016. évi útfelújítások 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

         

Az írásos előterjesztéshez 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: 

 

 

16/2016. (III.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Colas Út Zrt. árajánlatát elfogadja, és nettó 13 023 ezer forint + ÁFA, 

összesen tehát bruttó 16 539 ezer forint díjazás ellenében megbízza az Ady 

Endre és Arany János utcák teljes lakott területi szakaszának, a Malomkert utca 

bevezető 135 méteres szakaszának, illetve a kerékpárút 460 m
2-

es szakaszának az 

árajánlatban foglalt munkáinak elvégzésével,  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

3. Az orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-

testületet arról, hogy a határozati javaslat és az árajánlat szerinti összeg azért nem egyezik, mert a 

vállalkozói díj az ajánlatnak a térkő értékével,valamint a közmunka program keretében elvégzett 

munka díjával csökkentett összege. 

 

Az írásos előterjesztéshez további 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: 

 

17/2016. (III.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. árajánlatát elfogadja, és bruttó 

4 538 ezer forint díjazás ellenében megbízza az orvosi rendelő előtti parkoló 

árajánlatban foglalt munkáinak elvégzésével, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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4) Az Újszőlő utca vízelvezetése  

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Újszőlő utca vízelvezetése 

ügyében kérte a Komáromi Vízitársulat segítségét, és az érintett vízelvezető árok 

rekonstrukciójának gépi munkáihoz kért és kapott árajánlatot. A Vízitársulat által benyújtott 

ajánlat szerint az Újszőlő utca vízelvezetésének kiviteli munkái 512.000.-Ft+ ÁFA, mindösszesen 

650.240.-Ft-ot tesznek ki. Elmondja továbbá, hogy a kivitelezés nem indulhat el azonnal, mivel 

az árok egy szakaszán még földmérés is szükséges, ugyanakkor a munkálatok ütemezése, 

tervezése miatt fontos a döntéshozatal. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot Pekár 

Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a 

Komáromi Vízitársulat árajánlatát elfogadja, és nettó 512.000 forint + ÁFA, összesen tehát bruttó 

650.240 forint díjazás ellenében megbízza az Újszőlő utcai vízelvezető árok felújításának kiviteli 

munkáival, b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: 2016. március 

30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2016. (III.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a) a Komáromi Vízitársulat árajánlatát elfogadja, és nettó 512.000 forint + ÁFA, 

összesen tehát bruttó 650.240 forint díjazás ellenében megbízza az Újszőlő utcai  

vízelvezető árok felújításának kiviteli munkáival, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

5) ÉDVZ Zrt. 2016-2030. évi gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez 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: 

 

19/2016. (III.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) változatlan formában elfogadja az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 

felújítási és pótlási tervrészek tekintetében mindhárom tervezési időszakra, 

melynek forrása az önkormányzati tulajdonú víziközmű amortizációja, 

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

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be a gördülő fejlesztési tervet (GFT) 

jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való képviseletre. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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6) Szolgálati motorkerékpár vásárlás 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez 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: 

 

20/2016. (III.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

szolgálati motorkerékpárt vásárol maximum 250 ezer forint értékben a 

hivatalsegéd részére, a költségvetés általános tartaléka terhére. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

7) Egyebek  
 

a) Március 15-i ünnepség 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2016. március 15-én 

megrendezésre kerülő ünnepség előkészületeiről.  

 

b) Tájékoztatás a kisbéri körforgalom építéséről 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Kisbéren tervezett körforgalom 

építésével kapcsolatban. 

 

c) Javaslat az új Református Gyülekezeti Ház átadása kapcsán  

 

Pekár Zsolt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Református Gyülekezeti Ház 2016. március 

12-én tartandó ünnepélyes átadása alkalmából az önkormányzat vásároljon 20-30 darab énekes 

könyvet az egyházközség részére.  

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester javasolja, hogy az ünnep alkalmából valamennyi 

énekeskönyvben kerüljön egy idézet, valamint kerüljön megjelölésre az adományozó. 

 

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

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Református 

Gyülekezeti Házhoz 30 db református énekeskönyv beszerzését, melyre 50 ezer forintot biztosít a 

költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: 2016. március 12., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester  

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

21/2016. (III.10.) KT-határozat 
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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi a Református Gyülekezeti Házhoz 30 db református énekeskönyv 

beszerzését, melyre 50 ezer forintot biztosít a költségvetés általános tartaléka 

terhére. 

Határidő: 2016. március 12. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

d) Tájékoztatás a háziorvosi ellátással kapcsolatban 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a háziorvosi ellátás aktuális 

kérdéseiről. 

 

8. Képviselői kérdések, hozzászólások: 
 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskolai ünnepség 

március 11-én 12.00 órakor lesz, melyre mindenkit meghív, továbbá köszönetét fejezi ki az iskola 

környékének rendbetételéhez kapott segítségért. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.50 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    Lanczendorfer Melinda 
          polgármester                                     jegyzőt helyettesítő ügyintéző 


