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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3827/2017/A.  

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő  

  dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Martonné Szekfű Judit képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel a távolmaradását jelző Kohlné Ivánkai Katalin kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr. Árvai Lajos, 

Ászári Települési Értéktár Bizottság elnök és Magyar Tiborné, Ászár Községért Közalapítvány 

kuratóriumi elnök, továbbá Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő 

napirendet két további - „7. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, 8. Megállapodás víziközmű-rendszer 

tulajdonosi érdekeltség meghatározásáról”- ponttal kiegészítve teszi fel szavazásra. 

 

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

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

 

89/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

2) Ászári Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

3) Tájékoztatás a hivatal felújításának közbeszerzési eljárásáról 

4) Költségvetés módosítása 

5) Belső ellenőrzési terv 2018-as évre 

6) Jászai Mari Emlékházban kiállított emléktárgy kölcsönadása  

7) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tanács Társulási 

Megállapodásának módosítása  

8) Megállapodás víziközmű-rendszer tulajdoni érdekeltség meghatározásáról 

9) Egyebek: 

a) Novemberi, decemberi rendezvények 

     Zárt ülés: 

1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása 

 

1. Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Magyar Tiborné kuratóriumi elnök 

 

Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöke az írásbeli 

előterjesztést kiegészítve beszámol arról, hogy megvalósult a mobil színpad bővítése, 

karácsonyi dekorációs elemek kerültek beszerzésre, amelyek rövidesen kihelyezésre kerülnek. 
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Elmondja továbbá, hogy elkészült és felállításra is került a Kossuth Lajos utcai buszváró.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászár Községért 

Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

90/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászár Községért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót 

köszönetének kifejezése mellet elfogadja. 

 

Ezt követően Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumi elnök elhagyja 

az üléstermet. 

 

 

2. Ászári Települési Értéktár Bizottság beszámolója. 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: dr Árvai Lajos elnök 

 

Dr Árvai Lajos, az Ászári Települési Értéktár Bizottság elnöke az írásbeli előterjesztést 

összegezve elmondja, hogy a 2016. júniusában megalakult bizottság a helyi értékek 

összegyűjtésére, bemutatására alakult meg. Terveik közt szerepel a helyi értékek könyv 

formájában, valamint helyi kiállítás keretében történő bemutatása. A bizottság öt helyi értéket 

terjesztett a megyei értékek sorába, amelyek közül egy került befogadásra.  

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a bizottság munkájának segítése érdekében javasolja 

a következő évben egy hordozható számítógép és egy fényképezőgép beszerzését.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászári Települési 

Értéktár Bizottság beszámolót köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

91/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászári Települési Értéktár Bizottság beszámolóját köszönetének kifejezése 

mellet elfogadja. 

 

Ezt követően dr Árvai Lajos, az Ászári Település Értéktár Bizottság elnöke elhagyja az 

üléstermet. 

 

3. Tájékoztatás a hivatal felújításának közbeszerzési eljárásáról 

     Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester részletesen ismerteti a közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges dokumentációt. 
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Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Ászár Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése elnevezésű közbeszerzési 

eljárásban a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § szerinti nyílt eljárást indít, 

b) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a határozat 1. melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja, c) a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és 

dokumentációt az alábbi gazdasági szereplő részére küldi meg: 1. Boresz Magyarország Kft. 

(2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.), 2. Mindép - Generál Kft. (9024 Győr, Szent Imre út 59.II. 

em/1.), 3) C. T. and Partner Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Rózsák tere 11.), 4) 

GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2870 Kisbér, Széchenyi u. 36.), 5) WF 

Építőipari és Szolgáltató Kft. (2900 Komárom, Laktanya köz 9.) d) felhatalmazza a 

polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal, Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

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

 

92/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ászár Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése elnevezésű 

közbeszerzési eljárásban 

a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115.§ szerinti nyílt eljárást 

indít, 

b) a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a határozat 

1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 

c) a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az 

alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: 

1) Boresz Magyarorszgát Kft. (2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) 

2) Mindép – Generál Kft. (9024 Győr, Szent Imre út 59. II. em/1.) 

3) C. T. and Partner Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Rózsák tere 

11.) 

4) GÁDOR Építőipari Termező és Szolgáltató Kft. (2870 Kisbér, Széchenyi u. 

36.) 

5) WF Építőipari és Szolgáltató Kft. (2900 Komárom, Laktanya köz 9.) 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

4. Költségvetés módosítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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93/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal, Ászár Község 

Önkormányzat és a Kuckó óvoda költségvetésének előterjesztés szerinti 

módosítását, azzal hogy a módosításokat a költségvetési rendeleten a 

következő módosításkor át kell vezetni. 

Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

Határidő: 2018. február 28. 

5. Belső ellenőrzési terv 2018-as évre 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

2018. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ennek keretében a 2018. évben Ászár Község 

Önkormányzat esetében 4 ellenőrzési napban a helyi adóztatási rendszer működtetése 

ellenőrzését, az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig – szintén 4 nap időtartamban, az 

étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, és az étkezési nyilvántartás vizsgálatát rendeli 

el, b) a belső ellenőrzés elvégzésével a 2018. évben György Árpád belső ellenőrt bízza meg, 

ellenőrzési naponként bruttó 25.000.-Ft megbízási díj ellenében. c) felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: 2017. december 01., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

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

94/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a 2018. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ennek keretében a 2018. 

évben Ászár Község Önkormányzat esetében 4 ellenőrzési napban a helyi 

adóztatási rendszer működtetése ellenőrzését, az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatalnál pedig – szintén 4 nap időtartamban, az étkezési 

térítési díjak beszedésének ellenőrzése, és az étkezési nyilvántartás 

vizsgálatát rendeli el. 

 

b) a belső ellenőrzést elvégzésével a 2018. évben György Árpád belső 

ellenőrt bízza meg, ellenőrzési naponként bruttó 25.000.-Ft megbízási díj 

ellenében. 

 

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. december 01. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

6. Jászai Mari Emlékházban kiállított emléktárgy kölcsönadása  

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Megyei Értéktár Bizottság kérését. A megkeresés szerint a 

2017. december 8-án Oroszlányon megrendezésre kerülő Megyei Értéktár Nap rendezvény 

idején a megyei értékek sorában Jászai Mari szülőházának bemutatását tervezik. 
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Ennek kapcsán javasolja a kiállításon Jászai Mari utazó ládájának illetve Gertrudis jelmezének 

bemutatását. Kéri a képviselő-testület támogatását a kiállítási tárgy kölcsönadásában. 

 

További kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az alábbi 

határozati javaslatot. 

 

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

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

 

95/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi Jászai Mari utazóládájának illetve Gertrudis jelmezének a 

Megyei Értéktár Nap rendezvény idején történő kiállítását. 

 

Határidő: 2017. december 01. 

Felelős(a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 

 

7. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  

    Megállapodásának módosítása,  

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

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

 

96/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Dömös térség megnevezés alatt szereplő Lóvér Község 

Önkormányzata, Makád Község Önkormányzata, Szigetbecse Község Önkormányzata, 

és Ócsa Város Önkormányzata 

2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint: 

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, 

kiemelve a IV/3.-IV/3-2-IV/4. pontok alatt részletezett szilárd hulladék-gazdálkodási 

közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló 

rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében 

elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő 

tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község 

Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömös Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza 

Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város 

Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község 

Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község 
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Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község 

Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község 

Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség 

Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata. 

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 

önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35. § (1) bekezdésében megállapított 

rendeletalkotási tárgykörben. 

4. A Tárulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program a 

környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésre álló 

adatokat, információkat megadja. 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e  pontja hatályát veszti 

II. 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét. 

 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

Határidő: a határozat kiadására: 2017. december 01. 

 

  

8. Megállapodás víziközmű-rendszer tulajdoni érdekeltség meghatározásáról 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az Ászár, Bakonysárkány, Kisbér és Vérteskethely 

települések közreműködésével készült megállapodás tervezetet, amely a települések közös 

víziközmű-rendszere vonatkozásában, a tulajdonosi érdekeltség arányát rögzíti.  

Elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály alapján, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért 

felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek az ellátásbiztonság érdekében írásban 

megállapodnak a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja az Ászár, Bakonysárkány, Kisbér és Vérteskethely települések közreműködésével 

készült megállapodást, a közös víziközmű-rendszer tulajdonosi érdekeltség arányának 

meghatározásáról. Felelős: Pekár Zsolt polgármester, Határidő: 2017. december 01. 

 

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

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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97/2017. (XI.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja az Ászár, Bakonysárkány, Kisbér és Vérteskethely települések 

közreműködésével készült megállapodást, a közös víziközmű-rendszer 

tulajdonosi érdekeltség arányának meghatározásáról. 

 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

Határidő: 2017. december 01. 

 

 

9) Egyebek: 

a) Novemberi, decemberi rendezvények 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2017. november 18-án a 

Közösség Házban tartja rendezvényét a Jászai Mari Nyugdíjas Klub, megalakulásának 20. 

évfordulója alkalmából. 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol továbbá, hogy a Sakk Világkupa 2017. november 17. és 

november 19. közt az általános iskolában kerül megrendezésre. Elmondja továbbá, hogy a IV. 

Adventi Kórustalálkozó 2017. december 09-én az általános iskolásban került megrendezésre. 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, 2017. december 22. 17.00 órakor rendezik az 

iskolában a Falukarácsonyt. 

 

 

10) Képviselői hozzászólások 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta elmondja, Szülők-nevelők bálja az általános iskolában 2017. 

november 25-én kerül megrendezésre. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.35 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  

 
 


