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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/156-2/2019. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2019. március 21. 

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

tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor 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 dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő kivételével valamennyi 

képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Tóth Katalin adóügyi ügyintéző 

és Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve a következő, kiegészített határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 1) Jelentés az adóhatósági munkáról, 2) A 2019. évi 

útfelújítások, 3) A Kossuth Lajos utcai járda építése, 4) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-

testületének kezdeményezése forgalomcsillapító bejárati kapu kialakítására, 5) Kerítés építésre 

ajánlatok elbírálása, 6) Térfigyelő kamerarendszer, 7) Civil szervezetek támogatása előirányzat 

növelése, 8) Egyebek: a) Tájékoztatás a közfoglalkoztatás jelenlegi helyzetéről, b) 

Környezetvédelmi alapból fásítás, virágosítás, c) Ászári Református Egyházközség kérelme. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2019 (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Jelentés az adóhatósági munkáról 

2) A 2019. évi útfelújítások 

3) A Kossuth Lajos utcai járda építése 

4) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezése 

forgalomcsillapító bejáratikapu kialakítására 

5) Kerítés építésre ajánlatok elbírálása 

6) Térfigyelő kamerarendszer 

7) Civil szervezetek támogatása előirányzat növelése 

8) Egyebek: a) Tájékoztatás a közfoglalkoztatás jelenlegi helyzetéről 

                b) Környezetvédelmi alapból fásítás, virágosítás 

                c) Ászári Református Egyházközség kérelme 
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1) Jelentés az adóhatósági munkáról 

     Előadó: Tóth Katalin adóügyi ügyintéző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatóság 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

13/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

az adóhatóság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Ezt követően Tóth Katalin adóügyi ügyintéző elhagyja az üléstermet. 

 

2) A 2019. évi útfelújítások 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az útfelújítási munkákra érkezett árajánlatokat. A beérkezett 

ajánlatok közül a legolcsóbb árajánlatot adó Colas Út Zrt. ajánlatának elfogadását javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztésben foglalt írásos határozati javaslatot. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, hat igen szavazattal 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

14/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) a Colas Út Zrt. árajánlatát elfogadja és nettó 24 479 750 Ft + ÁFA, összesen 

tehát bruttó 31 089 283 Ft díjazás ellenében megbízza a Jókai, a Báthori, a 

Dobó István és az Ezerjó utcák teljes lakott területi szakaszának a Petőfi 

utca – Széchenyi és Dobó utca közötti – szakaszának, a Hősök terén 

elhelyezkedő útfelületnek, az Újszőlő utca kivezető – Kis utcától a belterületi 

út végéig terjedő – szakaszának, illetve a Köztársaság utca 7., 9., 11. és 13. 

házszámú ingatlanok előtti útszakaszának, az árajánlatban foglalt 

munkáinak elvégzésével,  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

  Határidő: 2019. május 30.  

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 16.15 perckor megérkezik az ülésre. 
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3) A Kossuth Lajos utcai járda építése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Kossuth utca járdaépítési munkáira érkezett árajánlatokat. 

A beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb árajánlatot adó Gádor Építőipari Tervező és 

Szolgáltató Kft. ajánlatának elfogadását javasolja. 

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat 

Képviselő-testület a) a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. árajánlatát elfogadja és 

nettó 6 807 303 Ft + ÁFA, összesen tehát bruttó 8 645 275 Ft díjazás ellenében megbízza az 

árajánlatban foglalt járdaépítési munkák elvégzésével, b) felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére. Határidő (a közlésre): 2019. április 05., 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: 

 

15/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. árajánlatát elfogadja és nettó 

6 807 303 Ft + ÁFA, összesen tehát bruttó 8 645 275 Ft díjazás ellenében 

megbízza az árajánlatban foglalt járdaépítési munkák elvégzésével, 

b)  felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő (a közlésre): 2019. április 05.  

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

4) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezése 

forgalomcsillapító bejárati kapu kialakítására 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester kéri a képviselő-testületet alakítsa ki álláspontját az írásbeli 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester a jegyzőkönyv számára elmondja örömét fejezi ki, hogy 

e témában elindult egy kezdeményezés. Megjegyzi, hogy Pér Község Önkormányzata, Mezőőrs 

Község Önkormányzata, a Mezőőrsi Magyar Műhely Alapítvány, a Mezőőrsi Újvári János 

Református Szeretetotthon, a Mezőőrsi Református Egyház, az Ászári Önkormányzat a 

kamionok elterelésével kapcsolatban tavaly nyáron kérelmet írt Czunyiné dr. Bertalan Judit és 

Kara Ákos képviselőknek, az ügyben nem történt előremozdulás. 

 

Véleménye az, hogy a 81-es főúton tarthatatlan állapotok vannak mind településeken belüli 

Kisbér és Ászár, mind pedig a Győr és Kisbér települések közötti útszakaszán. Hozzáteszi, Pér 

és Mezőőrs ugyanezekkel a gondokkal küzd. 

 

Mindannyian ismerjük a problémákat, akik közvetlen közelében élünk, lakunk, illetve nap mint 

nap rendszeresen közlekedünk, inkább közlökődünk ezeken az útvonalakon. 
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Alapvetően nem a személyautók, hanem a kamionok forgalma teszi abszolút élhetetlenné a 81-

es út mentén élők, a működő intézmények mindennapjait (zaj, robaj, bűz, por, veszély) 

lehetetleníti el a közlekedést településeken kívüli szakaszokon (lásd a mostanában megtörtént 

balesetek, illetőleg a Kerékteleki beágazó környéki mintegy 4 kilométeres szakaszának kritikán 

aluli útminősége). 

 

Feltételezi, azzal is mindenki tisztában van, amennyiben nem lesz megoldás, a halálos tragédia 

sorozat folytatódni fog, mind településen kívül, mind belül. Ami természetesen nem csak a fent 

említett okok miatt releváns, hanem a mai időkben elfajult deviáns közlekedés morál miatt is. 

Persze ez utóbbinak orvoslása nem igazán önkormányzati kompetencia.  

 

Személyes véleménye, hogy a Kisbér központjában megépített körforgalom sem oldotta meg a 

problémát.  

 

Azt is hangsúlyosan kiemeli, hogy a most javasolt fogalomcsillapító kapu kialakítása sem fog 

eredményre vezetni. Attól, hogy a 81-es úton sebesség korlátozás céljából kihelyezett fizikai 

akadály kerül elhelyezésre, a kamionok forgalma nem lesz kevesebb. Márpedig a cél az kell 

legyen elsősorban, hogy a kamionok forgalmát a minimálisra csökkentsük a településen. Ha ezt 

nem tudjuk elérni a kamionok és teherautók 13-as számú főútra elterelésével, vagy elkerülő 

megépítésével, az egész kezdeményezés csak fél megoldás lesz. A fél megoldásoknak pedig 

soha nem volt támogatója, és most sem az. 

A 81-es út témája pedig olyan mértékben követeli meg a teljességet, hogy ki meri jelenteni 

egészségünk, életünk múlhat rajta.   

 

Tehát azt javasolja, hogy hangsúlyosan arra kell törekedni és legfőképpen elérni, hogy vagy a 

települések kikerülésével át kell irányítani másik útvonalra a kamion- és teherforgalmat, vagy 

elkerülő utat kell építeni. Amennyiben ez nem csak önkormányzati hatáskör, a megfelelő 

fórumokhoz fordulva kell ezt elérni.  

 

Pekár Zsolt polgármester megismétli az írásbeli előterjesztésben megfogalmazott álláspontját, 

amely szerint meg látja megoldási lehetőségnek a forgalomcsillapító kapuk kialakítását. A két 

település közt semmi esetre sem. Ez ugyanis a piac környékét érintené, ahol így is elég 

nehézkes a közlekedés. Sőt ezen a helyen a kialakításhoz szükséges közterülettel sem 

rendelkezik egyik önkormányzat sem. A 81-es út Ászárra bevezető szakaszán érdemes lett 

volna elgondolkodni régebben, mára a VÉDA telepítésével okafogyottá vált ez is. 

 

Javasolja, hogy a felvetett problémával nem ilyen módon kellene foglalkozni, hanem 

szorgalmazni kellene az elkerülő út megépítését. 

 

Ligeti Gábor képviselő emlékeztet arra, hogy korábban Kisbér részéről született döntés 

eredménye az elkerülő út tervének meghiúsulása. A döntést azzal magyarázták, hogy az átmenő 

forgalom hiánya a kereskedők, az üzletek forgalmának visszaesését eredményezi.  

 

További kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot Pekár Zsolt 

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

támogatja forgalomcsillapító kapuk kialakítását Ászár és Kisbér település közt. A 81-es számú 

főút forgalma által okozott környezetterhelés enyhítésére az elkerülő út megépítésének tervét 

támogatja illetve szorgalmazza. Határidő (a közlésére): 2019. április 05., Felelső: Pekár Zsolt 

polgármester 
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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: 

 

16/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem támogatja forgalomcsillapító kapuk kialakítását Ászár és Kisbér 

település közt. A 81-es számú főút forgalma által okozott környezetterhelés 

enyhítésére az elkerülő út megépítésének tervét támogatja illetve 

szorgalmazza.  

  Határidő (a közlésre): 2019. április 05. 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5) Kerítés építésre ajánlatok elbírálása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, a költségvetésben 2 000 ezer forint összeg került tervezésre 

kerítés építési munkára. A tervek szerint a Mini Skanzen elbontásra kerülő vessző kerítése 

helyén, valamint a Kossuth utcáról a focipályához vezető út és a vele szomszédos családi ház 

lehatározását biztosító kerítés kiépítése valósul meg, a focipálya kerítésével megegyező könnyű 

szerkezetű kivitelben. A beérkezett legolcsóbb ajánlat 2 323 592 Ft-ról érkezett. Kéri a 

képviselő-testület támogatását a különbözeti forrás biztosításához a munkák mielőbbi kezdése 

érdekében. 

 

A javaslatokhoz kérdés, hozzászólás nincsen, ezért azt 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: 

 

17/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) a Cornus Kert Kft. árajánlatát elfogadja, és bruttó 2 323 592 Ft díjazás 

ellenében megbízza az árajánlatban foglalt kerítés építési munkák 

elvégzéséve, 

b) ennek fedezetére a tervezett 2000 ezer Ft előirányzathoz a költségvetés 

általános tartalékából átcsoportosít további 324 000 Ft-ot, azaz 

háromszázhuszonnégyezer forintot.  

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő (a határozat kiadására): 2019. április 05. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

6) Térfigyelő kamerarendszer 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, a költségvetésben 600 000 forint összeg került tervezésre 

Községházánál és a Közösségi Háznál kiépítésre kerülő térfigyelő kamera rendszer munkáira. 

Felhatalmazást kér az addig beérkezett egy ajánlat mellé további árajánlatok beszerzésére és a 

legolcsóbb ajánlatot adóval a szerződés megkötésére.  
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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 Községházánál és a 

Közösségi Háznál kiépítésre kerülő térfigyelő kamera rendszer munkáira további kér 

árajánlatot szerezzen be és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést 

megkösse Határidő: a határozat kiadására: 2019. április 05., 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: 

 

18/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy a Községházánál és a Közösségi 

Háznál kiépítésre kerülő térfigyelő kamera rendszer munkáira további két 

árajánlatot szerezzen be és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot 

tevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő: a határozat kiadására: 2019. április 05. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

7) Civil szervezetek támogatása előirányzat növelése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta, Kohlné Ivánkai Katalin, Vargáné Zalka Andrea, Rakó László és 

Martonné Szekfű Judit képviselők együttesen kezdeményezik, hogy az általános tartalékból 

2.320.000 Ft-ot a képviselő-testület csoportosítson át a civil szervezetek támogatásának 

előirányzatára. Javasolják, hogy a fenti összeg mellett 590.000.-Ft-ot az egyházak 

támogatásának előirányzatára csoportosítson át a képviselő-testület. Javasolják továbbá, hogy a 

Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság a 2019. évre a civil szervezetek és 

egyházak részére meghirdetésre kerülő pályázatának elbírálása – amennyiben a beérkező 

igények alapján erre szükség mutatkozik – ezzel az összeggel megemelhesse a pályázati 

keretösszeget.  

 

A javaslatokhoz kérdés, hozzászólás nincsen, ezért azt 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: 

 

19/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) átcsoportosít az általános tartalék terhére 2.320.000 Ft-ot a civil 

szervezetek támogatásának előirányzatára.  

b) átcsoportosít az általános tartalék terhére további 590.000.-Ft-ot az 

egyházak támogatásának előirányzatára.  

c) a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottságot felhatalmazza, 

hogy a 2019. évre civil szervezetek és egyházak részére meghirdetésre kerülő 

pályázati eljárásban az a)-b) pontban foglalt összegekkel megnövelje a 

pályázati keretösszeget. 

Határidő (a határozat kiadására): 2019. április.05. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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Egyebek: 

a) Közfoglalkoztatásól tájékoztatás  

 

Pekár Zsolt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a március 1-jén elindult közfoglalkoztatási 

program részleteiről.  

 

b) Környezetvédelmi Alap alapból fásítás, virágosítás 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Környezetvédelmi Alap forrását a talajterhelési 

díjból befolyó befizetések adják. Az elkülönített számlán jelenleg 1 400 ezer forint összeg áll 

rendelkezésre. Javasolja, a község virágosítása érdekében 400 db levendula palánta beszerzését, 

valamint a Kis-tó partjánál kivágásra került fák helyére facsemeték telepítését. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármestert 

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

testülete a község virágosítására és facsemeték vásárlására 500 ezer forintot engedélyez 

felhasználni a Környezetvédelmi Alapból. Határidő: 2019. április 05., 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: 

 

20/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a község virágosítására és facsemeték vásárlására 500 ezer forintot 

engedélyez felhasználni a Környezetvédelmi Alapból.  

Határidő: 2019. április 05.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

c) Ászári Református Egyházközség kérelme 

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

polgármester szavazásra teszi fel az írásos határozati javaslatot. 

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

szavazat mellett elfogadta, és az előterjesztés szerinti határozatot hozta: 

21/2019. (III.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi az Ászári Református Egyházközség részére, hogy a fel nem 

használt 2018. évi támogatásról a 2019. évi elszámolásában számoljon el. 

Határidő: 2019. április 05.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.25 

perckor bezárta. 

 

 

                        Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

            polgármester                                                           aljegyző 


