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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1020/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2018. szeptember 

13. napján, 16.00 órakor a Községháza Polgármesteri Irodájában (Ászár, Kossuth L. u. 16.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

   Kohlné Ivánkai Katalin képviselő 

   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 ülését és megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, mivel valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került és jelen 

van Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet 3 napirendi ponttal – 4) TOP 

napelemes pályázatok bírálata, 5) Dr Árvai Lajos ajánlata, 6) Junior fogathajtó EB 

tapasztalatai – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet bővítve 

teszi fel szavazásra. 

 

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

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

 

65/2018. (IX.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A2019-33. évi gördülő fejlesztési terv 

2) Az adórendelet módosítása 

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

4) TOP napelemes pályázatok bírálata 

5) Dr Árvai Lajos ajánlata 

6) Junior fogathajtó EB tapasztalatai 

7) Egyebek: 

    a) Szeptemberi rendezvények 

 

1) A  2019-33. évi gördülő fejlesztési terv 

     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: 
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66/2018. (IX.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) elfogadja az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2019-33. 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 2019. évi 

bérleti díj terhére történő végrehajtásához.  

Határidő: 2018. szeptember 28. 

            Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendhez kapcsolódva tájékoztatja a képviselőt-

testületet Kenyeres Tibor ászári lakos által jelzett problémáról. A Malomkert utcai átemelő 

szennyvíz-szivattyú elégtelen működése miatt esőzéskor többször elöntötte lakását a szennyvíz. 

Számos esetben annak köszönhetően sikerült megelőznie a még nagyobb kár bekövetkezését, 

hogy a hiba észlelésekor otthon tartózkodott és telefonon kérte a vízmű segítségét. Pekár Zsolt 

polgármester elmondja, hogy a Köztársaság utca mélyebben fekvő ingatlanait érinti ez a 

probléma, ezért a vízmű szakembereinek bevonása szükséges a lehetséges műszaki megoldás 

kidolgozásában. 

 

2) Adórendelet módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt rendelet-tervezet 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, hét igen szavazattal 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 19/2012. (XI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§ (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1 § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 19/2012. 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 2/A §-sal egészül ki: 

„2/A § Az építményadó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két 

tizedesjegy pontossággal – számított felülete.” 
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2. § Az Ör. a következő 3/A §-sal egészül ki: 

„3/A § Az építményadó mértéke a reklámhordozó esetén 0.-Ft/m2.” 

 

3. § E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 

 

                   Pekár Zsolt                                                Lanczendorfer Melinda 

                  polgármester                                                     aljegyző 

 

 

3)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

   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: 

 

67/2018.(IX.13.) 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 2019. 

évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő(a pályázat benyújtására): 2018. október 3. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

4) TOP napelemes pályázatok bírálata 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az Ászár, Jászai Mari Általános Iskola, a Kuckó Óvoda, az 

Egészségház és a Sportöltöző épületeken tervezett napelemek elhelyezésére kiírt ajánlattételi 

felhívásra érkezett ajánlatokat.  A nem közbeszerzés köteles eljárás körébe tartozó kiválasztási 

eljárásban a bíráló bizottság elkészítette javaslatát, amely szerint az ajánlati felhívásban 

meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel az NRG Services Kft. (9028 Győr, Zöld u. 

3/A 2/9.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték aránnyal bíró ajánlatot. A bizottság így javasolja 

ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek kihirdetni és vele a szerződést megkötni. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

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

„Energetikai korszerűsítés Ászáron” elnevezésű, TOP-3.2.1.-15-KO1-2016-00010 azonosító 

számú projekt keretében lefolytatott - eszköz beszerzésére vonatkozó - eredményes kiválasztási 

eljárásban megállapítja, hogy a) a nyertes ajánlattevő az NRG Services Kft.  (ajánlati ár nettó: 

20 282 136 Ft), b) a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrást a 2018. évi költségvetés 

felhalmozási kiadások előirányzata biztosítja, c) felhatalmazza a polgármestert a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződéskötésre. Határidő: (a határozat közlésére) azonnal, 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: 
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68/2018. (IX.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

„Energetikai korszerűsítés Ászáron” elnevezésű, TOP-3.2.1.-15-KO1-2016-00010 

azonosító számú projekt keretében lefolytatott - eszközök beszerzésére vonatkozó -

eredményes kiválasztási eljárásban megállapítja, hogy 

 

a) a nyertes ajánlattevő az NRG Services Kft. (ajánlati ár nettó: 20 282 136 Ft) 

 

b) a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrást a 2018. évi költségvetés felhalmozási 

kiadások előirányzata biztosítja, 

 

c) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

 

Határidő: (a határozat közlésére) azonnal 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

5)  Dr. Árvai Lajos ajánlata  

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti dr. Árvai Lajos által benyújtott ajánlatot, amely az ászári 

452/6. hrsz-ú ingatlanból megosztás után kialakításra kerülő 452/9. hrsz-ú 30 négyzetméter 

térmértékű ingatlan eladására vonatkozik. Dr. Árvai Lajos a terület 3.000.-Ft/négyzetméter 

vételár ellenében kínálja megvásárlására. Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a terület 

megvásárlásával lehetővé válik a rendezési tervvel egyező útcsatlakozás kialakítása.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

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

a) megbeszi a dr. Árvai lajos és dr. Árvainé Riklik Erzsébet ½-1/2 arányú tulajdonában álló 

ászári 452/6. hrsz-ú ingatlanból megosztás után kialakításra kerülő 452/9. hrsz-ú 30 

négyzetméter térmértékű ingatlant 3.000.-Ft/négyzetméter vételár ellenében, amelynek 

fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. b) felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: 2018. december 31., Felelős: 

Pekár Zsolt  

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

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

 

69/2018. (IX.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) megveszi a dr. Árvai Lajos és dr. Árvainé Riklik Erzsébet ½ -1/2 arányú 

tulajonában álló ászári 452/6. hrsz-ú ingatlanból megosztás után 

kialakításra kerülő 452/9. hrsz-ú 30 négyzetméter térmértékű ingatlant 

3.000.-Ft/négyzetméter vételár ellenében, amelynek fedezetét a 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, 

b) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.   

 

               Határidő: 2018. december 31. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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6) Junior fogathajó EB tapasztalatai 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a településen 2018. augusztus 15. és 

19. közt megrendezett junior fogathajtó EB rendezvény tapasztalatairól. Összefoglaló 

megállapításként elmondja, hogy szép környezetben, fontos eredmények születtek. Javasolja a 

képviselő-testületnek nyilvánítsa ki elismerését a rendezvény sikeres szervezésében és 

lebonyolításában résztvevőknek 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot 

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

elismerését fejezi ki a községben megrendezett 2018. évi junior fogathajtó EB sikeres 

szervezésében és lebonyolításában résztvevőknek.  

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

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

 

 

70/2018. (IX.13.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

elismerését fejezi ki a községben megrendezett 2018. évi junior fogathajtó EB sikeres 

szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek. 

 

 

7) Egyebek: 

 

a) Szeptemberi rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 16. alkalommal 

megrendezésre kerülő Bakonyalja futóverseny programjáról, amely 2018. szeptember 

15-én 13.00 órai kezdettel kerül megrendezésre. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2018. szeptember 16-án A Gaja-völgye 

Egyesület szervezésében kerékpártúra érkezik a községbe. 

 

A szüreti vigadalom szeptember 29-én kerül megrendezésre  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.40 

perckor bezárta. 

 

 

                              Pekár Zsolt                          Lanczendorfer Melinda 

                  polgármester                                               aljegyző  

 

 


