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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3553/2017/A 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

14. 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  

                         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 Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő 

napirendet az 1) napirendi pont 1a) Védőnői ellátáshoz eszközbeszerzés ponttal történő 

kiegészítése, valamint 3) napirendi pont Közbeszerzési szakértői megbízás módosítása levétele, 

továbbá a 8) Az óvoda kerítésének építése és 9) Hídfelújítás a Sörház utcában napirendi pontok 

egyesítését Kerítésépítés, hídfelújítás és tetőjavítás napirendi pontban, valamint az Egyebek 

napirendi pont alatt további alpont felvétele mellett az alábbiak szerint módosítva javasolja 

elfogadni: Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 1) Beszámoló a védőnői munkáról, 1a) Védőnői ellátáshoz eszközbeszerzés, 

2) Beszámoló a 2016/17-es nevelési év óvodai munkájáról, 3) Közbeszerzési szabályzat 

módosítása, 4) Közbeszerzési bizottság létrehozása, 5) ÉDV Zrt. 2018-2032. évi gördülő 

fejlesztési terve a csatornahálózatra, 6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztödíjpályázat 2018., 7) Kerítésépítés, hídfelújítás és tetőjavítás 8) Szabó János ivóvíz 

bekötési kérelme, 9) Egyebek: a) Szeptemberi, októberi rendezvények, b) Sportpálya kerítés 

építése. 

 

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

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

 

62/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  Beszámoló a védőnői munkáról 

1a) Védőnői ellátáshoz eszközbeszerzés 

2) Beszámoló a 2016/17-es nevelési év óvodai munkájáról 

3) Közbeszerzési szabályzat módosítása 

4) Közbeszerzési bizottság létrehozása 

5) ÉDV Zrt. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra 

6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 

7) Kerítés építés, hídfelújítás és tetőjavítás  

8) Szabó János ivóvíz bekötési kérelme 

9) Egyebek: 

a) Szeptemberi, októberi rendezvények 

b) Sportpálya kerítés építése 
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1. a) Beszámoló a védőnői munkáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Pékné Polgár Helga védőnő 

 

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

következő határozati javaslatot szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a védőnő 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és köszönetének 

kifejezése mellett elfogadja. 

 

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

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

63/2017. (IX.14) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a védőnő 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és 

köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

1. b) Védőnői ellátáshoz eszközbeszerzés 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a védőnő beszámolójában hallásszűrő berendezés 

beszerzése iránti igényét fogalmazta meg a jelenlegi elavult készülék helyett, összesen bruttó 

360.000.-Ft értékben. Javasolja az eszközbeszerzés támogatását. 

 

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

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

engedélyezi a védőnői ellátáshoz hallásszűrő eszköz beszerzését bruttó 360.000.-Ft összegben, 

a költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: 2017. szeptember 29., 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: 

 

64/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi a védőnői ellátáshoz hallásszűrő eszköz beszerzését bruttó 

360.000.-Ft összegben, a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: 2017. szeptember 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Ezt követően Pékné Polgár Helga védőnő az üléstermet elhagyja.  

 

2. Beszámoló a 2016/17-es nevelési év óvodai munkájáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Novák Viola óvodavezető 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, kiegészítés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető beszámolóját köszönetének kifejezése 

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

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

65/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az óvodavezető beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Ezt követően Novák Viola óvodavezető elhagyja az üléstermet. 

 

3. Közbeszerzési szabályzat módosítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 

felújításával kapcsolatban szükségessé vált a község 2015. április 9-én elfogadott közbeszerzési 

szabályzatának felülvizsgálata. A felülvizsgálat során a jogszabályi változások átvezetése 

megtörtént.  

Hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati 

javaslatot: Ászár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatot az 

előerjesztés szerint elfogadja.  

 

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

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

66/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közbeszerzési szabályzatot az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

4. Közbeszerzési bizottság létrehozása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési szabályzat értelmében a képviselő-

testület a közbeszerzési ajánlatok értékelésére legalább háromtagú, Bíráló Bizottságot hoz létre.  

A közbeszerzési bíráló bizottság tagjai sorába az alábbi személyeket javasolja megválasztani. 
  
1. A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Cellár József felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 

2. A jogi szakértelmet biztosító személy: dr Istvándi Csilla jegyző 

3. A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Borsosné Sáhó Tímea pénzügyi ügyintéző 

4. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Mogyorósi László műszaki 

vezető 

 

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

terjeszti elő: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

felújításához kapcsolódva a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben 

megválasztja: 1. A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Cellár József felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 2. A jogi szakértelmet biztosító személy: dr Istvándi 

Csilla jegyző 3. A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Borsosné Sáhó Tímea pénzügyi 

ügyintéző 4. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Mogyorósi László 

műszaki vezető Határidő: 2017. szeptember 29. Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 



4 

 

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

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

 

67/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódva a közbeszerzési eljárás 

Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben megválasztja: 

1. A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Cellár József felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

2. A jogi szakértelmet biztosító személy: dr Istvándi Csilla jegyző 

3. A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Borsosné Sáhó Tímea pénzügyi 

ügyintéző 

4. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Mogyorósi 

László műszaki vezető 

 

Határidő: 2017. szeptember 29. 

              Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5. ÉDV Zrt. 2018-32. évi gördülő fejlesztési terve a csatornahálózatra 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért 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: 

 

68/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) elfogadja az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2018-32. 

időszakra készült gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészek 

tekintetében, mindhárom tervezési időszakra, 

 

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

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be a gördülő 

fejlesztési tervet jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási 

eljárásban való képviseletre, 

 

c) hozzájárul a gördülő fejlesztési tervben szereplő munkáknak a 2018. 

évi bérleti díj terhére történő végrehajtásához. 

 

Határidő: 2017. szeptember 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 
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A szavazásban részt vesz 7 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

69/2017.(IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 

évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2017. október 2. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

7. Kerítés építés, hídfelújítás és tetőjavítás 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a három munkára - óvoda kerítésének építésére, a Sörház 

utcai hídfelújítására, valamint a Kossuth L. u. 41. szám alatti épület tetőjavítása - eddig érkezett 

árajánlatot. Kéri a képviselő-testület megerősítését arról, hogy a tervezett beruházások 

megvalósítása érdekében további árajánlatok kerüljenek bekérésre.  

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat 

Képviselő-testület felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy a) az óvoda kerítés 

felújításának, valamint az b) Ászár, Sörház utcai híd felújításának, és az c) Ászár, Kossuth L. u. 

41. szám alatti ingatlan tetőjavításának munkáihoz további két árajánlatot beszerezzen és az d) 

a), b) és c) pontban foglalt munkákra az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a 

szerződést megkösse. Határidő: a határozat kiadására: 2017. szeptember 29., 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:  

 

70/2017.(IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy 

a) az óvoda kerítés felújításának, valamint az 

 

b) Ászár, Sörház utcai híd felújításának, és az 

 

c) Ászár, Kossuth L. u. 41. szám alatti ingatlan tetőjavításának munkáihoz további 

két árajánlatot beszerezzen és az 

 

d) a), b) és c) pontban foglalt munkákra az árajánlatok birtokában a legolcsóbb 

ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő: a határozat kiadására: 2017. szeptember 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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8. Szabó János ivóvíz bekötési kérelme  
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti Szabó János Ászár, Ady Endre u. 54. alatti lakos kérelmét,  

ivóvízellátás problémájuk megoldása érdekében. Az ingatlan csatlakozása a közműves ivóvíz 

hálózatra jelenleg nem megoldható, mivel a gerincvezeték itt nincs kiépítve. A lehetséges 

műszaki megoldások közül a jelenleg üzemelő gerinc vezetékről történő lekötés megvalósítását 

javasolja, olyan módon, hogy a vízmérő a Kis utca – Ady Endre utca kereszteződésében 

kerülne elhelyezésre.  

A vízmérő akna és az ingatlan közötti, mintegy 100 m vezeték kiépítését az önkormányzat 

vállalja, a lakossági vízbekötéssel járó feladatokat és költségeket pedig Szabó János. Az ivóvíz 

vezeték kiépítése (akna építés, vezeték költsége, földmunka, stb.) megközelítőleg 150.000.-Ft 

összeget tesz ki. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester az alábbi 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) 

engedélyezi a Kis utca és az Ady Endre utca kereszteződésében vízmérő akna elhelyezését, 

valamint a vízmérő akna és az Ady Endre utca 54. alatti ingatlan közötti 100 méter szakaszon 

ivóvíz vezeték kiépítését, amelyre bruttó 150 ezer forintot biztosít a Környezetvédelmi Alap 

terhére. b) felhatalmazza a polgármester a vezeték használatba adásával kapcsolatos feladatok 

ellátásra. Határidő: 2017. szeptember 29., 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: 

 

71/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) engedélyezi a Kis utca és az Ady Endre utca kereszteződésében vízmérő akna 

elhelyezését, valamint a vízmérő akna és az Ady Endre utca 54. alatti ingatlan 

közötti 100 méter szakaszon ivóvíz vezeték kiépítését, amelyre bruttó 150 ezer 

forintot biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére. 

 

b) felhatalmazza a polgármestert a vezeték használatba adásával kapcsolatos 

feladatok ellátására. 

 

Határidő: 2017. szeptember 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

9) Egyebek: 

a) Szeptemberi, októberi rendezvények 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2017. szeptember 15-én kerül 

sor a kimlei találkozóra, és beszámol az aktuális szervezési teendőkről. 

 

2017. szeptember 23-án kerül megrendezésre a szüreti vigadalom. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester elmondja, hogy az 2017. október 6-i megemlékezés 

17.00 órakor a Közösségi Házban kerül megrendezésre.  

 

2017. október 23-án a nemzeti ünnep alkalmából a hagyományoknak megfelelően 

megemlékezés lesz az iskolában. 

 



7 

 

b) Sportpálya kerítés építése 
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség telephely 

korszerűsítési programjában lehetőség van pályázni a sportpálya kerítésének építésére. A 

Községi Sport Egyesület az elmúlt években többször foglalkozott a kérdéssel, és a mostani 

infrastruktúra fejlesztéssel ez a törekvés megvalósulhat. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester az alábbi 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) 

pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, telephely korszerűsítést támogató 

program keretében, sportcélú ingatlanra irányuló építési célú beruházást és eszközbeszerzési 

fejlesztést célzó támogatásra, az ászári 240. hrsz-ú sporttelep kerítésének építése céljából, 

bruttó 5 518 150.-Ft értékben. b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 1 655 455.-Ft-ot a 2017. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. c) felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására és lebonyolítására. Határidő: a pályázat benyújtására, 2017. szeptember 

18., 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: 

 

72/2017. (IX.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, telephely 

korszerűsítést támogató program keretében, sportcélú ingatlanra 

irányuló építési célú beruházást és eszközbeszerzési fejlesztést célzó 

támogatásra, az ászári 240. hrsz-ú sporttelep kerítésének építése 

céljából, bruttó 5 518 150.-Ft értékben. 

 

b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 1 655 445.-Ft-ot a 2017. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 

lebonyolítására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására, 2017. szeptember 18. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.45 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    Lanczendorfer Melinda 

          polgármester                                    jegyzőt helyettesítő ügyintéző 


