
 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3301/2016/A. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2016. július 26. 

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 

                         Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző 

 

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

testület határozatképes, mivel – a távolmaradását jelző – dr Lunkné Nyuli Márta és Martonné 

Szekfű Judit képviselő kivételével, valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és 

jelen van Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet az Egyebek napirendi pont alatt további 

alpontokkal – b) Fakitermelés ügyében tájékoztatás (Pinkaút), c)  Menyhárt Lászlóné Ászár, 

Újszőlő u. 13. alatti lakos kérelme, d) Tájékoztatás Kálmánné Szerencsés Ingrid szakmai képzéséről 

– kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet így kibővítve 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: 

 

51/2016. (VII.26.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 1. Javaslat a Bakonyalja térség turisztikai fejlesztéséről, az ezzel kapcsolatos   

     együttműködésről 

           2. Buszváró, parkoló és gyalogátkelőhelyek tervezése 

           3. Pályázati lehetőség kültéri sportpark kialakítására 

           4. Egyebek: 

    a) Beszámoló a „játszótér perről” 

    b) Fakitermelés ügyében tájékoztatás (Pinkaút) 

    c) Menyhárt Lászlóné Ászár, Újszőlő u. 13. alatti lakos kérelme 

    d) Tájékoztatás Kálmánné Szerencsés Ingrid szakmai képzéséről  

  

1)   Javaslat a Bakonyalja térség turisztikai fejlesztéséről, az ezzel kapcsolatos  

       együttműködésről 
       Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KTKT legutóbbi ülésén döntés  

született a Gaja-völgy Egyesülettel való turisztikai együttműködésről. A települések – a helyi 

adottságok és igények ismeretében – döntenek csatlakozásukról.  

 



 

Javasolja a képviselő-testület azzal a feltétellel támogassa a csatlakozást, hogy egy év után a 

szerződés kerüljön felülvizsgálatra, a további együttműködés esetleges megszüntetése vagy 

fenntartása érdekében, valamint a település éves anyagi hozzájárulása 200.000.-Ft összegben 

kerüljön maximalizálásra. 

 

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

szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) csatlakozik a bakonyaljai 

településeknek a Kisbéri Többcélú Kistérségi Tanácson keresztül a Gaja-völgy Egyesülettel való 

turisztikai együttműködéséhez, azzal feltétellel, hogy egy év elteltével felülvizsgálja a további 

együttműködés lehetőségét. b) A felmerülő kiadásokhoz legfeljebb évi 200.000.-Ft-ot biztosít a 

költségvetés általános tartaléka terhére. c) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. Határidő: 2016. augusztus 10., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazat mellett 

elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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a) csatlakozik a bakonyaljai településeknek a Kisbéri Többcélú Kistérségi 

Tanácson keresztül a Gaja-völgy Egyesülettel való turisztikai együttműködéséhez, 

azzal a feltétellel, hogy egy év elteltével felülvizsgálja a további együttműködés 

lehetőségét. 

b) A felmerülő kiadásokhoz legfeljebb évi 200.000.-Ft-ot biztosít a 

költségvetés általános tartaléka terhére. 

c) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. augusztus 10. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

2)  Buszváró, parkoló és gyalogátkelőhelyek tervezése 
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

         

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a három tervezési munkára eddig érkezett árajánlatot. A díjak 

ismeretében kéri a képviselő-testület megerősítését arról, hogy a tervezett beruházások 

megvalósítása érdekében további árajánlatok kerüljenek bekérésre. Véleménye szerint jelentős 

eltérésre nem lehet számítani az egyes ajánlatok tekintetében.  

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester és Liget Gábor képviselők hozzászólásukban további 

ajánlatok beszerzésére tettek javaslatot. 

 

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

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy a) a Polgármesteri Hivatal előtti autóbusz öböl és a 

Polgármesteri Hivatallal szembeni oldalon autóbusz peron és autóbusz váró létesítésének, valamint 

az b) Ászár, Gyári úti temető előtti személygépkocsi parkoló létesítésének, és a c) 81. sz. főútvonal 

Wild Manufacturing Hungary Bt. (Ászár, Köztársaság u. 15/A.) előtti szakaszán, illetve a Jászai 

Mari Általános Iskola (Ászár, Kossuth Lajos u. 26.) előtt létesítendő gyalogátkelőhely tervezéséhez 

további két árajánlatot beszerezzen. Határidő: a határozat kiadására: 2016. augusztus 10., Felelős: 

Pekár Zsolt polgármester. 



 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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 felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy  

 a) a Polgármesteri Hivatal előtti autóbusz öböl és a Polgármesteri Hivatallal 

szembeni oldalon autóbusz peron és autóbusz váró létesítésének, valamint az  

 b) Ászár, Gyári úti temető előtti személygépkocsi parkoló létesítésének és a 

 c) 81. sz. főútvonal Wild Manufacturing Hungary Bt. (Ászár, Köztársaság u. 15/A.) 

 előtti  szakaszán, illetve a Jászai Mari Általános Iskola (Ászár, Kossuth Lajos u. 

26.) előtt létesítendő gyalogátkelőhely tervezéséhez további két árajánlatot 

beszerezzen.  

 

Határidő: a határozat kiadására: 2016. augusztus 10.,  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

3) Pályázati lehetőség kültéri sportpark kialakítására 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a kültéri sportpark kialakítására kiírt minisztériumi pályázat 

lehetőségét és feltételeit. Javasolja a D típusú (150 négyzetméter alapterület, gumi burkolat, 15 

eszközszám) sportpark kialakítására pályázni, amely az Jászai Mari Általános Iskola melletti 

területen (ászári 209/3. hrsz.) kerülne megvalósításra. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati javaslatot Pekár 

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

pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, Nemzeti Szabadidős - Egészség 

Sportpark Program keretében az ászári 209/3. hrsz. alatti ingatlanon kialakításra kerülő, D típusú 

(150 négyzetméter alapterület, gumi burkolat, 15 eszközszám) sportparkra. b) Felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására. Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. 

augusztus 15., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 
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a) pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, Nemzeti Szabadidős 

– Egészség Sportpark Program keretében az ászári 209/3. hrsz. alatti ingatlanon 

kialakításra kerülő, D típusú (150 négyzetméter alapterület, gumi burkolat, 15 

eszközszám) sportparkra. 

b) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. augusztus 15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 



 

4) Egyebek 

  

a) Beszámoló a „játszótér perről” 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a bírósági eljárás jelenlegi állásáról. 

 

b) Fakitermelés ügyében tájékoztatás (Pinkaút) 
  

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Pinkaúton keresztül megközelíthető mezőgazdasági 

földek használói részéről jelzés érkezett, mely szerint az út menti áthajló fák akadályozzák a 

munkagépekkel való közlekedést. Az érintett területen történő fakitermelés ügyében mielőbbi 

intézkedés szükséges. Ebben a körben ugyan tavasszal már történtek egyeztetések, végleges 

megoldás azonban nem született. 

 

c) Menyhárt Lászlóné Ászár, Újszőlő u. 13. alatti lakos kérelme.  
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Menyhárt Lászlóné kéréssel 

fordult önkormányzatunkhoz, ugyanis családi házukat hiteltartozás terheli és a hitelező pénzintézet 

kilakoltatással fenyeget. Kérelme arra irányult, milyen formában tud önkormányzatunk segíteni a 

kialakult helyzetben. Pekár Zsolt polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását az ügy 

részleteinek megismerése érdekében további információk beszerzésére, egyeztetések, tárgyalások 

folytatására. 

 

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

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

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert az Ászár, Újszőlő u. 13. szám alatti ingatlan ügyében 

további információk beszerzésére, egyeztetések, tárgyalások folytatására. Határidő: 2016. augusztus 

10., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 
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felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert az Ászár, Újszőlő u. 13. szám alatti 

ingatlan ügyében további információk beszerzésére, egyeztetések, tárgyalások 

folytatására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. augusztus 10. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

d) Tájékoztatás Kálmánné Szerencsés Ingrid szakmai képzéséről 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Kálmánné Szerencsés Ingrid szakmai 

képzése ügyében érkezett kérelemről. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.55 perckor 

bezárta. 

                           Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                         jegyzőt helyettesítő ügyintéző 


