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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1114-1/2019.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2019. 

szeptember 19. napján, 16.00 órakor, a Községháza Polgármesteri Irodájában (Ászár, Kossuth 

u. 16.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

  Ligeti Gábor képviselő 

  Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

a testület határozatképes, mivel Martonné Szekfű Judit képviselő kivételével valamennyi 

képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Novák Viola óvodavezető és 

Babos István főépítész, valamint Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet további két napirend felvételétele 

mellett javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a napirendet bővítve 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: 

 

72/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Beszámoló a 2018/19-es nevelési év óvodai munkájáról 

2) Beszámoló a védőnői munkáról 

3) A 2019. évi költségvetés 1. módosítása 

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

5) Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzés árajánlatainak elbírálása 

6) A Kuckó Óvoda tetőfelújításának pótmunkái 

7) Kisbér és Ászár településhatár rendezése 

8) Mobil garázs vásárlására javaslat 

9) Választási bizottságok póttagjainak megválasztása   

10) Egyebek: a) Szeptemberi, októberi rendezvények  

 

 

1) Beszámoló a 2018/19-es nevelési év óvodai munkájáról 

     Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

     Előadó: Novák Viola óvodavezető 

 

Novák Viola óvodavezető hozzászólásában köszönetét fejezi ki az intézmény működését, 

fejlesztését támogató, segítő önkormányzati döntésekért. 
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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. 

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

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

73/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az óvodavezető beszámolóját, köszönetének kifejezése mellett, elfogadja. 

 

Ezt követően Novák Viola óvodavezető elhagyja az üléstermet. 

 

2) Beszámoló a védőnői munkáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy egy áttekinthető, jó beszámoló került a 

képviselő-testület elé. A születési adatok bizakodásra adnak okot, jó látni, hogy sok gyermek 

születik a településen. A jövőre nézve kifejezi azon reményét, hogy ez a folyamat folytatódni 

fog.  

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 

következő határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 

2018. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és 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:  

 

74/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a védőnő 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és 

köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Pekár Zsolt polgármester ezt követően elmondja, hogy az írásbeli beszámoló tartalmaz néhány 

kisebb értékű tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kérést, úgy mint 2 darab irodai szék, 1 darab 

látásélességet vizsgáló segédeszköz (Visus-S gyűrűskönyv), valamint egy csecsemő 

audiométer. Javasolja a költségvetés tartaléka terhére 100 000 Ft összeget biztosítson a 

képviselő-testület a kért eszközök beszerzésére. 

 

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, két darab irodai szék, egy darab Visus-S gyűrűskönyv és egy 

csecsemő audiométer beszerzését, bruttó 100 000 Ft összegben, a költségvetés általános 

tartaléka terhére. Határidő: 2019. december. 31., 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: 
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75/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi a védőnői ellátáshoz kettő darab irodai szék, egy darab Visus-

S gyűrűskönyv és egy csecsemő audiométer beszerzését, bruttó 100 000 Ft 

összegben, a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

3) A 2019. évi költségvetés 1. módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, 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 a következő rendeletet alkotta: 

 

76/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 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: 2019. október 04. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet tervezetét. 

 

A rendelet-tervezet szavazásában részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (X.04.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló  

1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 

 

 

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

    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 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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77/2019. (IX.19.) 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 2020. 

évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő(a pályázat benyújtására): 2019. október 2. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

5) Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzés árajánlatainak elbírálása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként tájékoztatja a képviselő-

testületet a benyújtott pályázatról. Az eszközfejlesztésre kiírt pályázaton sikerült a teljes 

támogatottságot elnyerni. A beszerzett ajánlatok alapján javasolja a legolcsóbb ajánlatot adó 

REXTRA KFT. ajánlatának elfogadását.  

 

Az írásbeli 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: 

 

78/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Rextra Kft. árajánlatát elfogadja, és bruttó 747 891 Ft díjazás 

ellenében megbízza az ajánlatban foglalt eszközök beszerzésével,  

 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 27. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

6) A Kuckó Óvoda tetőfelújításának pótmunkái 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az épület tetőszerkezetén 2005. évben elvégzett 

felújítás eredményeként a szerkezeten szinteltolódás keletkezett. A tető megbontásakor derült 

ki, hogy az akkor lefektetett fóliázás időközben elhasználódott. Az ügyben egyeztetést 

folytatott a kivitelező vállalkozóval, aki javasolta annak egyidejű cseréjét is. Ennek 

eredményeként az óvoda tetőszerkezete teljesen megújulna és ezáltal egy egységes szerkezetet 

alakulna ki. A vállalkozó által készített árajánlat szerint a pótmunka teljes költsége 701 042 Ft-

ot tesz ki. A felmerült munkálatok elvégzéséhez kéri a képviselő-testület támogatását. 

 

Ligeti Gábor képviselő elmondja, hogy a felújítás során új ereszcsatorna és új cserép került fel 

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

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

Kuckó Óvoda tetőfelújításával kapcsolatban felmerült pótmunkákra bruttó 701 042 Ft-ot 

biztosít a költségvetés tartaléka terhére, b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. Határidő: 2019. október 31., 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: 

 

79/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

a) a Kuckó Óvoda tetőfelújításával kapcsolatban felmerült pótmunkákra 

bruttó 701 042 Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartalék terhére, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

     Határidő: 2019. október 31. 

    Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

7) Kisbér és Ászár településhatár rendezése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a két település határrendezése kérdésében készült két 

változat egyikét sem tudja támogatni. Hiányosságként értékeli, hogy egyik változat sem rögzíti 

a két települést érintő csapadékvíz elvezetés problémájának megoldását. 

 

Babos István főépítész hozzászólásában elmondja, hogy a két település polgármestere és a 

tervezők 2019. év elején folytattak egyeztetést a témában, és kértek geodéziai méréseket. A 

tervezők a feladatot azzal kapták meg, hogy javaslatukban a területek nagyságában ne legyen 

eltérést.  

 

Véleménye szerint a második változat, a Határ utca és Vasút köz által érintett területek 

tekintetében helyesen szabályoz. A piac tekintetében nem könnyű a területcsere, a gazdasági 

szempontok miatt. Elismeri, hogy a benyújtott javaslatok a vízelvezetés kérdését nem rendezik. 

 

Kisbér Város Képviselő-testülete már tárgyalta az előterjesztést és a második változatot találták 

támogatásra alkalmasnak.  

 

Véleménye szerint egy gazdasági alapokon nyugvó javaslat kidolgozása lenne célravezető, 

amely hosszabb távon rendezné a települések kapcsolatát. Szakmai szempontból kéri a 

képviselő-testület támogatását a Határ utcai rész tekintetében. 

 

Ligeti Gábor képviselő javasolja, hogy a meglévő árok kerüljön Kisbérhez, és ezáltal ne Ászár 

problémája legyen a vízelvezetés. Ezért cserébe a CBA előtti parkoló kérdéséről lehetne 

egyeztetni. A piac területe maradjon Ászár területén. Hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a 

piactér területe nagyobb lehet, de kisebb nem. 

 

Pekár Zsolt polgármester további tárgyalás folytatását javasolja a két települést közt a 

kérdésben, amihez kéri a képviselő-testület felhatalmazását. 
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Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot 

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

felhatalmazza a polgármestert Ászár és Kisbér településhatár rendezése témában történő 

további tárgyalások folytatására azzal, hogy a második változatban szereplő utcarendezéssel 

(Ászár, Határ utca és Kisbér, Köztársaság utca) egyetért, viszont a többi területnek ebben a 

formában történő rendezését nem támogatja. Határidő (a határozat kiadására): 2019. október 

04., 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: 

 

80/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

felhatalmazza a polgármestert Ászár és Kisbér településhatár rendezése 

témában történő további tárgyalások folytatására azzal, hogy a második 

változatban szereplő utcarendezéssel (Ászár, Határ utca és Kisbér, 

Köztársaság utca) egyetért, viszont a többi területeknek ebben a formában 

történő rendezését nem támogatja.  

 

     Határidő (a határozat kiadására): 2019. október 04.  

    Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

8) Mobil garázs vásárlására javaslat 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy jelenleg az önkormányzati munkagépeket, 

eszközöket, szerszámokat az Ászár, Kossuth Lajos utca 26. alatti ingatlanon tárolják, ahol a 

tervek szerint felépítésre kerülne egy garázs. Jelenleg azonban ingatlan-nyilvántartási probléma 

akadályozza a megvalósítást. A téli időszakban ezeknek a munkaeszközöknek a védelmére egy 

mobil garázs beszerzését javasolja és kéri a képviselő-testület támogatását. 

 

Pekár Zsolt polgármester kérdésére Babos István főépítész elmondja, hogy a település arculati 

kézikönyve elég szigorú korlátozást tartalmaz a fém felület tekintetében. Javasolja helyszíni 

egyeztetés után dolgozzanak ki megoldást a problémára.  

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy állagmegóvás és a vagyonvédelem szempontjából 

meg kell oldani az eszközök elhelyezését, ezért kéri a képviselő-testületet támogassa az 

előterjesztés szerinti beszerzést. 

 

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

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

engedélyei egy darab mobil garázs beszerzését, amelynek fedezetére a költségvetés tartaléka 

terhére 700 ezer Ft összeget biztosít. Határidő: 2019. október 31., 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: 
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81/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

engedélyezi egy darab mobil garázs beszerzését, amelynek fedezetére a 

költségvetés tartaléka terhére 700 ezer Ft összeget biztosít. 

 

     Határidő: 2019. október 31. 

    Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

9) Választási bizottságok póttagjainak megválasztása 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen. Ezt követően Pekár Zsolt polgármester 

az írásban kiadott határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

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

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

 

82/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a Helyi 

Választási Bizottság póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

Túri Józsefné 2881 Ászár, Báthori utca 3. 

2) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § alapján a 

Szavazatszámláló Bizottságok póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

Pintér Zsuzsanna 2881 Ászár, Vasút köz 8. 

Tavaszi Piroska 2881 Ászár, Arany János utca 5. 

 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Baksa Zoltánné, Novák Györgyné és 

Pálinkás Csilla, mint leköszönő választási bizottsági tagok felé lelkiismeretes 

közéleti tevékenysége elismeréseként. 

Határidő: a határozat kiadására azonnal 

Felelős (a közlésért): Lanczendorfer Melinda jegyző 

 

10) Egyebek: 

a) Szeptemberi, októberi rendezvények  

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a településen 2019. 

szeptember 24. és szeptember 29. közt kerül megrendezésre a pónifogathajtó világbajnokság. 

 

A negyedik szüreti vigadalom szeptember 28-án kerül megrendezésre.  

 

2019. október 6-án, 17.00 órai kezdettel a Közösségi Házban az aradi vértanúkra emlékezünk.  

 

2019. október 19-én, 13.00 órakor rajtol a 17. Bakonyalja félmaraton futóverseny. 

 

A Szépkorúak Napja 2019. október 26-án, szombaton 12.00 órakor kerül megrendezésre. 

 

Az VI. Magyar Sakk Világkupa rendezvény 2019. október 25. és október 27. közt a Közösségi 

Házban kerül megrendezésre. 
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11) Képviselő hozzászólások 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta elmondja, hogy a Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottsághoz 

két darab támogatási kérelem érkezett, ezért javasolja az általános tartalékból 700 ezer forintot 

a képviselő-testület csoportosítson át a civil szervezetek támogatásának előirányzatára.  

 

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

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

az általános tartalék terhére átcsoportosít 700 ezer forintot a civil szervezetek támogatásának 

előirányzatára. Határidő: 2019. október 04., 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: 

 

83/2019. (IX.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az általános tartalék terhére átcsoportosít 700 ezer forintot a civil 

szervezetek támogatásának előirányzatára. 

 

Határidő: 2019. október 04. 

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  

 

 

 

 

 


