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Ászár Község Képviselő-testülete 

Ikt. sz.: 2863/2014/A 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén   
               2014. november 18.  napján 16.00 órakor,  

               Ászár Polgármesteri Hivatalban (Ászár, Kossuth u. 16.) 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

Martonné Szekfű Judit képviselő 

Rakó László képviselő   

Vargáné Zalka Andrea képviselő   

                        dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel – az elfoglaltsága miatt távol levő Ligeti Gábor képviselő 

kivételével – valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van.  

 

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

  

Az ülés napirendjét Pekár Zsolt polgármester az írásos meghívó szerint javasolja elfogadni, 

egy egyebek napirendi ponttal – 9.e pontként „Az iskola kérelme” – kiegészítve. 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

85/2014.(XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerin  fogadja el: 

1. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

2. A 2015. év belső ellenőrzési terv 

3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsba delegált és helyettesítője 

4. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban a polgármestert 

helyettesítő személy 

5. A Ászári Jászai Mari Általános Iskola Intézményi Tanácsának képviselő-

testületi tagja 

6. A Felszabadulás utca névváltoztatása 

7. Útpadka készítés a Perczel Mór utcában 

8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportjának támogatása 

9. Egyebek 

a.) Polgármester számítógép vásárlása 

b.) Nagygéci emlékpark felírat 

c.) Közmeghallgatás 

d.) Szépkorúak Estélye 

e.) Az iskola kérelme 
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1. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
     Előadó: dr. Istvándi Csilla jegyző és Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez elmondja, hogy az új szervezeti és 

működési szabályzattal stabil igazodási pontot kíván adni a következő öt év munkájának. 

Az ülések során a parlamentarizmus elvét javasolja követni, az aktuális ötletek szabad 

megbeszélésre akár az ülések után, akár azokon kívül biztosít lehetőséget. A szabályzat a 

szavazás során a képviselők számára lehetővé teszi a döntéstől való tartózkodást, 

megjegyzi azonban, hogy a választópolgárok szándéka nyilván az volt, hogy a 

megválasztott képviselők állást foglaljanak az aktuális kérdésekről. A testületi anyagok 

elektronikus kiküldését kívánja főszabállyá tenni, de aki kéri, annak természetesen az 

előterjesztéseket papír alapon is biztosítja. Az elmúlt időszak eseményeiről írásban minden 

ülésre tájékoztatást fog adni, kiosztja az eddigi eseményekről történt tájékoztatót. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármesternek a tárgyalási időközre vonatkozó hozzászólására 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az öt napos tárgyalási időközt és csütörtöki 

ülésezést is azért javasolta, mert rendszerint hét végére válnak a kérdések, problémák 

döntésre alkalmassá, így mind az előterjesztések kiküldése (pénteki nap), mind az ülés 

időpontja (csütörtök) jobban megfelel a heti munkarendnek, mint a korábbi gyakorlat.  

Martonné Szekfű Judit képviselő hozzászólásában célszerűbbnek is tartja az elektronikus 

előterjesztés-kiküldést, mert így távolról is készülni lehet az ülésekre. 

Több 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-testülete 

9/2014/ (XII.2.) rendelete 

Ászár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2. A 2015. év belső ellenőrzési terv 

   Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez Kohlné Ivánkai Katalin képviselő kérdésére dr. Istvándi Csilla 

jegyző elmondja, hogy nem gondolkodott belső ellenőr váltáson, mivel mind anyagilag, 

mind szakmailag elégedett György Árpád belső ellenőr munkával. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy ő maga is kapott új ajánlatot, de egyelőre szintén 

nem tervez változást. 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy iskolájukban is György Árpád belső 

ellenőr dolgozott korábban, jó véleménnyel van a munkájáról. 

Több kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért az írásban kiküldött határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen 

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a 2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ennek keretében a 2015. 

évben Ászár Község Önkormányzata esetében 4 ellenőrzési napban a 

fejlesztési, beruházási, beszerzési feladatok ellátásának szabályozottsága és 

gyakorlata ellenőrzését, az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalnál  pedig – 

szintén 4 nap időtartamban, a 2014. évi költségvetési gazdálkodási változások 

miatt – a 36 /2013. (IX. 13.) NGM-rendelet előírásainak megfelelő 

zárómérleg elkészítésének ellenőrzését rendeli el.  

b) a belső ellenőrzés elvégzésével a 2015. évben György Árpád belső ellenőrt 

bízza meg, ellenőrzési naponként bruttó 25.000.- Ft megbízási díj ellenében. 

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester és dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

 

3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsba delegált és helyettesítője 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, ezért az írásban 

kiküldött határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 

 

87/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába Pekár Zsolt polgármestert, akadályoztatása esetén 

pedig helyettesítésére Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármestert delegálja 

tanácstagnak. 

Határidő: 2014. november 24. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

4. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban a polgármestert 

helyettesítő személy 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként ismerteti a KTKT 

jelenlegi feladatait, és esetleges jövőbeli jelentőségét a térségi fejlesztési feladatokban. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére dr. Istvándi Csilla jegyző a jövőt illetően 

elmondja, hogy a KTKT  által ellátott feladatok mértéke egyre csökken – jelenleg már 

túlnyomó részt csak szociális és gyermekjóléti típusú  feladatokat lát el a térségben, ami 

elvileg kisebb társulások útján is megoldható lenne – ugyanakkor a korábbi kistérségi 

pályázatok fenntartási időszakának leteltéig nem lehet gondolkodni a megszüntetéséről. 
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Több kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az 

írásos határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

88/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsba Pekár Zsolt 

polgármester akadályoztatása esetén Kohlné Ivánkai Katalin 

alpolgármestert delegálja tanácstagnak. 

Határidő: 2014. december 3. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

5. Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Intézményi Tanácsának képviselő-testületi 

tagja 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, ezért ezért az írásban 

kiküldött határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 

 

89/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Intézményi Tanácsába Vargáné Zalka 

Andrea képviselőt delegálja tanácstagnak. 

Határidő: 2014. december 3. 

Felelős: dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

6. A Felszabadulás utca névváltoztatása 
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

   

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, amelyhez kapcsolódóan 

elmondja, hogy korábban is felmerült a Felszabadulás utca nevének megváltoztatása, de 

nem találta egyértelműnek a képviselő-testület, hogy önkényuralmi rendszerhez 

kapcsolódó kifejezésre utal. Most azonban a Magyar Tudományos Akadémia állást foglalt 

e kérdésben, ezért nincs értelme a további halogatásnak.  

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester véleménye szerint a javasolt utcanév jó, másik 

javaslata még a Gurdon utca lett volna, erről azonban inkább az utca melletti teret 

javasolná később elnevezni.  

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére dr. Istvándi Csilla jegyző ismerteti az 

ügyintézéssel járó várható lakossági feladatokat, terheket, és a hivatal lehetséges 

közreműködését ezek könnyítésében. 

 

Szintén Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére Pekár Zsolt polgármester 

elmondja, hogy a lakosok véleményét a tervezett utcanévről külön nem kutatták, mivel az 

utcanév megváltoztatása kötelezettség, és a minél gyorsabb lebonyolítás mindenkinek 

érdeke. 
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Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő kéri, hogy az utcanév változásról az érintett általános 

iskolások tekintetében az iskolát is értesítse hivatalosan a jegyző, a KIR rendszerben való 

átvezetés végett. 

 

Több kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli határozati javaslatot Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

szavazással, hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

90/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ászári Felszabadulás utca nevét megváltoztatja, az utca új neve: 

Hérics Márton utca. 

Határidő: 2014. december 3. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

 

 7. Útpadka készítés a Perczel Mór utcában 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 

Perczel Mór utca állagmegóvása céljából szükséges a padkázás, a nagyobb útfelújítási 

költségek elkerülése érdekében. Az utca szélesítésének lehetőségéről is egyeztetni fog az 

érintett hatóságokkal, hiszen a keskeny útfelület miatt van a padka folyamatos 

igénybevételnek kitéve. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az írásbeli határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

szavazással, hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

91/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Perczel Mór utca útpadkázási munkálatára bruttó 180 ezer Ft-ot 

(száznyolcvanezer) biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 

Határidő: 2014. december 3. 

Felelős: Pekár Zsolt 

 

 

8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportjának támogatása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, ezért az írásban 

kiküldött határozati javaslatot 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 határozatot hozta: 
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92/2014. (XI.18.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportjának bruttó 60 ezer 

Ft (hatvanezer) támogatást nyújt, a költségvetés általános tartaléka 

terhére. 

Határidő: 2014. december 3. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

10. Egyebek: 

a.) Polgármester számítógép vásárlása 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 

 

b.) Nagygéci emlékpark felirat 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester és dr. 

Lunkné Nyuli Márta képviselők jónak tartják a nagygéci emlékpark ötletét, mert ezáltal 

Ászár nevét is megismerhetik a látogatók.  

 

Rakó László képviselő véleménye szerint Ászár leginkább Jászai Mariról ismert, ezért tőle 

érdemes idézet keresni.  

 

Pekár Zsolt polgármester e-mailen várja az idézet javaslatokat. 

 

c.) Közmeghallgatás 

 

Az írásbeli előterjesztéshez Martonné Szekfű Judit képviselő kéri, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról a Közösségi Házban akkor tartott programok szervezői is értesüljenek. 

 

d.) Szépkorúak Estélye 

 

Az írásbeli előterjesztés alapján a képviselő-testület tagjai egyeztetik a Szépkorúak 

Estélyével kapcsolatos szervezési teendőket. 

 

e.)     Az iskola kérelme 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az iskola állami fenntartásba adásnak előzményeit,   

körülményeit. Elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződésben kitétel volt az ászári iskola 

faszerkezeteinek évenkénti mázolása, amire tavaly nem került sor, idén pedig a tankerületi 

igazgató írásban nyilatkozott, hogy az anyagot beszerezték, de a nyár folyamán a 

munkadíjra pénzügyi forrást nem tud biztosítani, így hozzájárul, hogy kármegelőzésként az 

ászári önkormányzat elvégeztesse, majd a KLIK-nek átszámlázza a munkát. A munka 

megtörtént, a munkadíj 250 ezer forint lett, valamint a Sportcsarnok festéséhez állványt 

kellett igénybe venni 42 ezer forintért. Ezt fizeti ki az önkormányzat és számlázza át a 

KLIK-nek. Tegnap azonban újabb problémát jelzett az iskolaigazgató, amelynek 

ismertetésére felkéri. 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy az iskolai tűzbiztonsági felülvizsgálat 

során tűzoltókészülékek beszerzése vált szükségessé, számla befogadására azonban e célra 

tegnap még nem volt felhatalmazása a KLIK-től. Ma ez a gond megoldódott. 
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Pekár Zsolt polgármester véleménye szerint az iskola problémáira érzékenynek kell lennie 

az önkormányzatnak, így a plusz szolgáltatások, feladatok tekintetében továbbra is 

elképzelhető az önkormányzat támogatása, de a fenntartási, működtetési feladatok ellátását 

továbbra is a KLIK-re kell bízni és elvárni. 

 

f) Képviselői bejelentések: 

 

Rakó László képviselő jelzi, hogy a Kinizsi utca földes felülete alig járható, a 

közeljövőben gondolni kell a javítására. A Jászai utca padkáját is igazítani kell helyenként. 

A temetőnél való parkolás szintén nagy probléma. 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő elmondja, hogy a Keményítőgyárnál lévő útfelület is 

egyengetést igényel. Szintén a Keményítőgyárnál buszváró kiépítése szükséges. Az Ady 

utcában lévő árok áteresze a vizet nem ereszti át. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014. december 

6-án adventi koncert lesz a Katolikus Templomban 2015. január 28-án Hérics Márton 

évfordulóját megemlékezést tervez az Ászári Honismerti és Helytörténeti Kör az ászári 

emléktáblánál és a kisbéri sírnál. Elmondja még, hogy véleménye szerint a temetőben, a 

ravatalozó szomszédságában lévő emlékmű állapota méltatlan a fukciójához. Pekár Zsolt 

polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testület álláspontjának 

megfelelően intézkedett az emlékmű áthelyezéséről, várhatóan november hónap végén 

kerül rá sor. 

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő átadja a képviselőknek a Szülők-Nevelők Báljára szóló 

meghívókat, és tájékoztatja őket a Falukarácsony előkészületeiről. Felhívja továbbá a 

figyelmet, hogy a községi sportpályákon a futballkapuk rögzítését aktuális felülvizsgálni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zolt polgármester az ülést 17.55. perckor 

bezárta. 

 
 

                           Pekár Zsolt                                                   dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                           jegyző 

 
 


