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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1298/2019.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

november 21. napján, 16.00 órakor, a Közösségi Ház nyugdíjasklub termében (Ászár, Kossuth 

u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Ligeti Gábor alpolgármester 

  Kálmán János Zoltán képviselő 

  Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 

  Novák Viola képviselő 

  Vargáné Zalka Andrea képviselő 

  Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel Rakó László képviselő kivételével valamennyi képviselő, tehát 6 

fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a 

jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet további három – 7) Fogászati 

ellátáshoz eszközbeszerzés, 8) Óvoda villámhárítási terve, 9) Tájékoztatás a közös 

önkormányzati hivatalokról – felvétele mellett javasolja elfogadni.  

 

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

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

 

 

94/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

2) 2019. évi jutalmazás és forrása 

3) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsba delegálás és helyettesítője 

4) A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban a polgármestert 

helyettesítő személy 

5) Parkoló kialakításának engedélyezése a Győri u. 1/a. ingatlan előtt 

6) A Győri u. 4. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése 

7) Fogászati ellátáshoz eszközbeszerzés 

8) Óvoda villámhárítási terve 

9) Tájékoztatás a közös önkormányzati hivatalokról 

10) Egyebek: a) Novemberi, decemberi rendezvények 

            Zárt ülés anyaga:  

           1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása 
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1) Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata 

Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat működésének szabályait rögzítő 

rendelet törvényi előírásnak megfelelő felülvizsgálata megtörtént. A szabályozás szerkezetét és 

tartalmát érintő lényegi módosításra nem került sor, ugyanis az megfelelő szabályozást biztosít 

az önkormányzat működéséhez. Néhány kisebb technikai módosítás átvezetésére került sor.  

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért az írásban kiküldött rendelet-tervezetet 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

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

mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

2) 2019. évi jutalmazás és forrása 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot. 

 

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

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

95/2019. (XI.21.) 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: 2020. február 29. 

 

3) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsba delegáltunk és helyettesítője 

      Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot. 

 

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

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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96/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába Pekár Zsolt polgármestert, polgármester távolléte, 

akadályoztatása esetén pedig helyettesítésére Ligeti Gábor 

alpolgármestert, mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása 

esetén Rakó László önkormányzati képviselőt delegáltja tanácstagnak. 

 

Határidő: 2019. november 25. 

Felelős (a határozat kiadására): Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

 

4) A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban a polgármestert 

helyettesítő személy 

      Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot. 

 

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

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

97/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsba Pekár Zsolt 

polgármestert, akadályoztatása esetén Ligeti Gábor alpolgármestert 

delegálja tanácstagnak. 

 

Határidő: 2019. december 6. 

                  Felelős (a határozat kiadására): Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

5) Parkoló kialakításának engedélyezése a Győri u. 1/a. ingatlan előtt 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Bősze Pincészet Kft. által, az Ászár, Győri u. 1/a. alatti 

üzlet előtt tervezett parkolók kialakítása érdekében benyújtott tulajdonosi nyilatkozat kiadása 

iránti kérelemről. A kérelemhez csatolt tervek szerint a jelenleg meglévő és a 81. sz. főúttal 

párhuzamos 3 férőhelyes parkolósáv helyett az üzlet előtti területen 6 férőhelyes parkoló 

létesül.  

 

Az önkormányzat az ászári 57. hrsz-ú és 1114. hrsz-ú ingatlanokkal érintett a beruházással, 

ugyanis jelenleg e két ingatlanon biztosított a gyalogos közlekedés. A tervek szerint erre a 

területre helyezik el a parkolót, ugyanakkor az önkormányzat a két méter széles járda szakaszra 

továbbra is igényt tart. A beruházáshoz szükséges nyilatkozatot azzal a kikötéssel tudja 

támogatni, ha az üzlet mindenkori tulajdonosa biztosítja az üzlet és a kialakuló parkoló közti 

két méter széles sávon az akadálytalan gyalogos közlekedést. 
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A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

Győri utca 1/a. alatti üzlet előtti parkoló kialakítását azzal a kikötéssel támogatja, hogy az üzlet 

mindenkori tulajdonosa biztosítja az üzlet és a kialakuló parkoló közti két méter széles sávon az 

akadálytalan gyalogos közlekedést. b) Felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert a tulajdonosi 

nyilatkozat kiadására. Határidő: 2019. december 06., Felelős (a határozat kiadására): 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

98/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Győri utca 1/a. alatti üzlet előtti parkoló kialakítását azzal a 

kikötéssel támogatja, hogy az üzlet mindenkori tulajdonosa biztosítja az 

üzlet és a kialakuló parkoló közti két méter széles sávon az 

akadálytalan gyalogos közlekedést.  

b) Felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat 

kiadására. 

 

Határidő: 2019. december 6. 

                  Felelős (a határozat kiadására): Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

6) A Győri u. 4. alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti Druga Imre és Horváth Erzsébet Ászár, Vörösmarty u. 1/A. 

alatti lakosok beadványát, amelyben az Ászár, Győri u. 4. alatti ingatlan előtti csapadékvíz 

elvezetés problémájának megoldására hívják fel az önkormányzatot. Elmondja továbbá, hogy 

Druga Imre hidraulikus gépek javítását végzi és a Győri u. 4. alatti ingatlanon tervezi ezt a 

vállalkozását végezni és ehhez egy könnyű szerkezetű felépítményt fog elhelyezni.  

 

Elmondja, a beadvány szerinti hangnemet nem tartja megfelelőnek, ugyanakkor nem vitatható, 

hogy felvetett problémára megoldást kell találni. Az érintett terület vízelvezetésének tervezési 

és kivitelezési munkái akár több tízmillió forintot is kitehetnek. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő elmondja, hogy jelenleg a legtöbb vizet az ún. „kis köz” vezeti 

el.  

 

Kálmán János Zoltán képviselő elmondja, hogy egy zárt csapadékvízelvezető rendszer 

kiépítése jelentene megoldást a problémára. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a területen a vízelvezetés problémája legalább 

harminc éve fennáll, így azt néhány hét alatt az önkormányzat megoldani nem tudja. Hasonló 

problémával a településen több helyen is találkozni. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a 

felvetett vízelvezetési probléma részleteinek feltárására és megoldási javaslat kidolgozására.  

 

A szóbeli előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert az Ászár, Győri utca 4. alatti ingatlan előtt 

kialakult csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldására javaslat kidolgozására. Határidő: 

2020. március 31., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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A határozati javaslat szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

99/2017. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert az Ászár, Győri utca 4. alatti 

ingatlan előtt kialakult csapadékvíz-elvezetés problémájának 

megoldására javaslat kidolgozására. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

                  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

7) Fogászati ellátáshoz eszközbeszerzés 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, fogászati ellátást végző dr. Boldov Vladimir szakorvos 

jelezte az önkormányzat felé, hogy a rendelőben egy nagyértékű tárgyi eszköz – kompresszor - 

meghibásodott és gazdaságosan javítani már nem lehet. Elmondja, hogy a fogorvosi rendelőben 

található nagyértékű tárgyi eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak. A beszerzett 

árajánlat szerint egy új kompresszor beszerzése bruttó 450.000 Ft. Javasolja, az ellátás 

zavartalan biztosítása érdekében, a költségvetés tartaléka terhére biztosítson 450.000.-Ft 

összeget a képviselő-testület az új eszköz megvásárlásához. 

 

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

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

a fogászati ellátás zavartalan biztosítása érdekében, a költségvetés tartaléka terhére 

engedélyezi, egy darab kompresszor beszerzését, bruttó 450 000 Ft összegben. Határidő (a 

határozat kiadására): 2019. december. 06., 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: 

 

100/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a fogászai ellátás zavartalan biztosítása érdekében, a költségvetés 

tartaléka terhére engedélyezi, egy darab kompresszor beszerzését, bruttó 

450 000 Ft összegben. 

 

Határidő (a határozat kiadására): 2019. december 06. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

8) Óvoda villámhárítási terve 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az óvoda tetőszerkezetének felújírásakor a régi 

villámvédelmi szerkezetet leszerelték. Az intézmény biztonságos üzemeltetése érdekében 

fontos a villámvédelemről gondoskodni. A védelmi rendszer kiépítéséhez tehát forrást kell 

rendelni, ami a műszaki terv készítését, a villámvédelmi eszköz felszerelését, a szükséges 

mérési tevékenységet és folyamatos felülvizsgálatot fedezi. Ezeknek a munkáknak a végső 

összege akár a milliós tételt is elérheti.  
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Kéri a képviselő-testület támogatását abban, hogy a tervek készítéséhez árajánlatokat kérjen be 

és a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. 

 

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

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

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy az óvoda villámvédelmi terveinek 

elkészítéséhez három árajánlatot beszerezzen és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb 

ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. Határidő (a határozat kiadására): 2019. december 06., 

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: 

 

101/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy az óvoda villámvédelmi 

terveinek elkészítéséhez három árajánlatot beszerezzen és az árajánlatok 

birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő (a határozat kiadására): 2019. december 06. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

9) Tájékoztatás a közös önkormányzati hivatalokról 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy Ászár és Kerékteleki községek önkormányzatainak 

képviselő-testületei 2015. január 1. napjával létrehozták az Ászári Közös Önkormányzati 

Hivatalt, és elfogadták az együttműködésről szóló megállapodást.  

 

A 2019. évi önkormányzati választásokat követően felállt új testületeknek a választást követő 

60 napon belül van lehetőségük dönteni a jelenlegi feladatellátási forma megszüntetéséről, vagy 

átalakításáról. A jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint járáson belül kell kialakítani a 

társulásokat. Információk szerint a térségben Tárkány székhellyel már megalakult egy hat 

(Tárkány, Ete, Csép, Aka, Bakonysárkány és Vérteskethely) település feladatának ellátására létesített 

szervezet. Ebből következően Császár település magára maradt, ahhoz hogy a jogszabálynak 

eleget tudjon tenni egyik lehetséges megoldás Ászár községgel való társulás. A maga részéről 

nem tudja támogatni a jelenlegi hivatali feladatellátásra további településsel való esetleges 

társulást és ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. 

 

Ligeti Gábor alpolgármester hozzászólásában megerősíti Pekár Zsolt polgármester által tett 

javaslatot.  

 

A szóbeli előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete megerősíti azon szándékát, hogy a meglévő hivatali szervezetet nem kívánja 

átszervezni. Hivatali feladatait a Kerékteleki községgel létrehozott és fenntartott Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatal útján kívánja ellátni. A hivatali feladatellátásról más önkormányzattal, 

vagy önkormányzatokkal megállapodást kötni, vagy más módon társulni nem kíván. 

 

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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102/2019. (XI.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

megerősíti azon szándékát, hogy a meglévő hivatali szervezetet nem kívánja 

átszervezni. Hivatali feladatait a Kerékteleki községgel létrehozott és 

fenntartott Ászári Közös Önkormányzati Hivatal útján kívánja ellátni. A 

hivatali feladatellátásról más önkormányzattal, vagy önkormányzatokkal 

megállapodást kötni, vagy más módon társulni nem kíván. 

 

10) Egyebek: 

 

a) Novemberi, decemberi rendezvények 

 

A Közösség Házban 2019. november 29-én 17.00 órai kezdettel adventi koszorúkötés lesz. 

 

December 7-én 15.00 órai kezdettel az általános iskolában került megrendezésre az adventi 

kórustalálkozó 

 

A Közösségi Házban december 14-én 16.00 órai kezdettel Karácsonyi Operett-Retro 

Táncdalfesztivál címmel előadás várja az érdeklődőket. 

 

A Jászai Mari Általános Iskolában december 20-én 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a 

falukarácsony. 

 

A karácsonyra hangolódás jegyében december 22-én 17.00 órai kezdettel közös éneklés lesz a 

Jászai téren. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.55 

perckor bezárta. 

 

 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                               aljegyző  

 

 

 

 

 

 


