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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 4248/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. december 

10. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház (Ászár, Kossuth u. 1.) vadásztermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

                         dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Ligeti Gábor képviselő 

  Martonné Szekfű Judit képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

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

és jelen van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egy további alponttal – 3. Csatorna 

közművagyon vagyonkezelése és bérleti-üzemeltetési szerződése – 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: 

 

110/2015. (XII.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Ászár Község Környezetvédelmi Programja 

2. Ászár Község Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 

3. A csatorna közművagyon vagyonkezelése, bérleti-üzemeltetési szerződése 

 

Zárt ülés: 

1. A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása az ászári 0106 

hrsz.ú ingatlan tekintetében 

 

1. Ászár Község Környezetvédelmi Programja 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez dr Istvándi Csilla jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a hatályos 

környezetvédelmi program helyett új program alkotása három éve kezdődött, amikor Jámbor 

Balázs környezetvédelmi mérnök elkészítette a most előterjesztett program első változatát. Az 

illetékes hatóságok az előzetes véleményezést lefolytatták, azonban a környezetvédelmi 

felügyelőség általánosságban a helyi programot a Nemzeti Környezetvédelmi Alapprogrammal 

azonos időszakra javasolta megalkotni és elfogadni. Emiatt a program tervezet idén a 2015-

2020 időszakra nézve került aktualizálásra, és átvezetésre kerültek rajta azok az észrevételek is, 

melyeket a véleményező hatóságok korábban tettek. 
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Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

Ászár Község Környezetvédelmi Programját a 2015-2020. közötti időszakra elfogadja.  

 

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

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

 

111/2015. (XII.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ászár Község Környezetvédelmi Programját a 2015-2020. közötti időszakra elfogadja. 

 

2. A Ászár Község Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve  

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztés rendezvényterv részét Pekár Zsolt polgármester szóban is részletesen 

ismerteti, kérdés, hozzászólás azonban az előterjesztéshez nincsen. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

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

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

 

112/2015. (XII.03.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

3. A csatorna közművagyon vagyonkezelése, bérleti-üzemeltetési szerződése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bakonysárkány és 

Vérteskethely községekben befejeződött a csatornarendszer kiépítése. A hálózat befogadója a 

kisbéri szennyvíztelep, amelyben az új projekt kapcsán kapacitásbővítés történt.  Miután ilyen 

módon a négy település – Kisbér, Ászár, Bakonysárkány és Vérteskethely – egy műszaki 

egységet képez a szennyvízkezelés tekintetében, a vonatkozó jogszabályok értelmében együtt, 

egységesen kell szerződni az üzemeltetésre is, tehát Ászárra nézve is új szerződést kell kötni.. 

Az ÉDV Zrt. vagyonkezelési konstrukcióban már nem vállal szerződéskötést, bérleti-

üzemeltetési konstrukcióban viszont továbbra is vállalná a teljes közműrendszer üzemeltetését. 

A szerződés megkötésére az a polgármester jogosult, akit a jogszabály és a szerződő felek erre 

maguk közül kijelölnek.  

 

Tehát a csatorna közművagyon további üzemeltetéséhez az ászári vagyonkezelési szerződést 

meg kell szüntetni azzal a hatállyal, amikor az üzemeltetési szerződés életbe lép (az 

elszámolásra 45 napos határidőt vállalt a zrt.), a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására pedig 

a kisbéri polgármestert fel kell hatalmazni. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot Pekár 

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

tulajdonában álló csatorna közművagyonra vonatkozóan – Kisbér, Bakonysárkány és 

Vérteskethely önkormányzatával együtt – bérleti-üzemeltetési szerződést köt az Észak-

dunántúli Vízmű Zrt-vel, b) a csatorna közművagyon bérleti-üzemeltetési szerződés 
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megkötésére és aláírására Kisbér Város Polgármesterét felhatalmazza, c) egyidejűleg 

hozzájárul az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel a csatorna közművagyonra fennálló 

vagyonkezelési szerződése megszűnéséhez a bérleti-üzemeltetési szerződés hatályba lépésének 

napjával.  Határidő: 2015. december 18. Felelős (a közlésért): 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: 

 

113/2015. (XII.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a tulajdonában álló csatorna közművagyonra vonatkozóan – Kisbér, 

Bakonysárkány és Vérteskethely önkormányzatával együtt – bérleti-

üzemeltetési szerződést köt az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel,  

b) a csatorna közművagyon bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére és 

aláírására Kisbér Város Polgármesterét felhatalmazza,  

c) egyidejűleg hozzájárul az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel a csatorna 

közművagyonra fennálló vagyonkezelési szerződése megszűnéséhez a bérleti-

üzemeltetési szerződés hatályba lépésének napjával.   

Határidő: 2015. december 18. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

4. Képviselői hozzászólások 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő javasolja a fejlesztési céltartalék terhére 50 ezer Ft támogatás 

nyújtását a közalapítvány részére a nyugdíjasklub egyenruháinak elkészíttetése céljára, 

valamint 20 ezer forint átcsoportosítását a dologi költségek közé, az idei ászári rendezvényeken 

rendszeresen fellépő Kerékteleki Dalkör kiadásaira. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a javaslatot 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: 

 

114/2015. (XII.10.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a fejlesztési céltartalék terhére 50 ezer forint támogatást nyújt az Ászár 

Községért Közalapítvány részére, és felkéri, hogy a Jászai Mari Nyugdíjasklub 

egyenruháinak elkészítését szíveskedjék támogatni. 

b) a fejlesztési céltartalék terhére 20 ezer forintot átcsoportosít a költségvetés 

dologi kiadásaihoz, a Kerékteleki Dalkör ászári rendezvényeken való 

fellépéseivel kapcsolatos költségekre.  

Határidő: 2015. december 18. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

16.35 perckor bezárta, egyidejűleg – mivel hallgatóság a teremben nem tartózkodott – a 

napirend szerint a zárt ülést folytatólagosan megkezdte. 

 

                      Pekár Zsolt                   dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                              jegyző 


