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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 2888/2016/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. május 12. 

napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

                         Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel a más elfoglaltságát előzetesen jelző Martonné Szekfű Judit és 

Ligeti Gábor, valamint a késését jelző Rakó László képviselők kivételével valamennyi 

képviselő, tehát 4 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr Szalay Péter megbízott 

rendőrkapitány, Kucin Barnabás körzeti megbízott, Böröczné Kőszegi Zsuzsanna 

könyvvizsgáló,  Kreizinger Tamásné gazdálkodási ügyintéző, valamint dr Istvándi Csilla 

jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendből Egyebek napirendi pontját a 

következő „b) Duna-Gerecse Turisztikai Kedvezmény Kártya elfogadása, c)  Szent Borbála 

Kórház támogatása” napirendi alpontokkal kiegészítve teszi fel szavazásra.  

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

35/2016. (V.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Beszámoló a rendőrség munkájáról 

2. A 2015. évi költségvetés módosítása 

3. A 2015. évi zárszámadás 

4 Gyalogátkelőhelyek létesítése 

5. Egyebek 

   a) Szent Iván-éj 

   b) Duna-Gerecse Turisztikai Kedvezmény Kártya elfogadása 

   c)  Szent Borbála Kórház támogatás 

 

Zárt ülés 

   1. A 2016. évi Öllős Mór-díj 

 

1.  Beszámoló a rendőrség munkájáról 

        Előadó:  dr Szalay Péter megbízott rendőrkapitány 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként dr. Szalay Péter elmondja, hogy 2016. március 1-

jétől a Kisbéri Rendőrkapitányság megbízott rendőrkapitánya. Bár személyes tapasztalata 

emiatt az elmúlt évről nincs, összefoglalóan úgy látja, összességében elismerésre méltó a 

kapitányság tavalyi munkája. Bár Ászáron nőtt a bűncselekmények száma, közterületen 

aránylag alacsony mértékű a bűnelkövetés, tehát a község összességében biztonságos.  
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Ennek ellenére figyelmet érdemel a vagyon elleni bűncselekmények és testi sértések 

számának emelkedése. Utóbbiak jellemzően ingatlanon belül történnek, tehát nehezen 

megelőzhetők rendőri jelenléttel, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése kapcsán 

viszont az év során már tartottak Ászáron bűnmegelőzési fórumot, és ezekben az esetekben a 

rendőri jelenlét is erős visszatartó erő. A közlekedési adatok az áthaladó forgalom mértékéhez 

képest nem rosszak, de a rendőri jelenlét növelése ezen a téren is fontos – akár a külterületi 

szakaszokon is –, miután ennek baleset megelőző hatása van.  

 

A kapitányság számára tehát a közterületi jelenlét és ellenőrzések intenzívebbé tétele mind a 

bűnmegelőzés, mint a baleset-megelőzés szempontjából kiemelt feladat az idei évben. 

 

Vargáné Zalka Andrea és dr Lunkné Nyuli Márta képviselők kérdéseire dr Szalay Péter 

megbízott rendőrkapitány elmondja, hogy a 2016. év egy betörés sorozattal indult Ászáron, 

emellett a környéken  újra, újabb módserekkel jelentek meg házaló csalók és az időseket 

megtévesztő bűnözők. Kiemelten fontosnak tartja az ilyen csalások és a vagyon elleni 

bűncselekmények megelőzésében a lakosság egymásra figyelését, az idegen gépkocsik 

forgalmi rendszámának feljegyzését, valamint a gyanús idegen személyek házalásának 

bejelentését a rendőrségre.  

  

Több kérdés, hozzászólás hiányában ezt követően Pekár Zsolt polgármester megköszöni a 

rendőrkapitányság elmúlt évi munkáját, és a következő határozati javaslatot szavazásra teszi 

fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászár közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2016. május 30., Felelős (a közlésért): dr Istvándi 

Csilla jegyző. 

 

A szavazásban részt vesz 4 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, négy igen 

szavazat mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

36/2016. (V.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Ászár közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2016. május 30. 

Felelős (a közlésért): dr Istvándi Csilla jegyző 

 

2. A 2015. évi költségvetés 

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az előterjesztett rendelet-

tervezetet Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 

szavazással, négy  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016.(V.17.)  önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetésről szóló   
2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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3. A 2015. évi zárszámadás 

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére Böröczné 

Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló elmondja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét 

elfogadásra javasolja, miután a beszámoló a könyvvizsgálói pontosítással együtt megfelel 

a valós képnek A beszámolóban ugyanis az iskola épület értékcsökkenése mind a 

vagyonkataszterben, mind pedig a könyvekben szerepel, de vagyonkezelésbe adott eszköz 

esetében a könyvekbe ezt nem kellett volna átvezetni. Ezt a vagyon értékét érintő eltérést 

az általa adott szakvélemény helyre igazítja, így a beszámoló valós képet mutat.   

 

Kreizinger Tamásné gazdálkodási előadó elmondja, hogy emellett felmerült még egy 

esetben, hogy bizonyos tételeket programhiba miatt a beszámolóban csak rossz soron 

lehetett rögzíteni.  Ezek korrekciója egyébként már jórészt megtörtént. 

 

Több kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az előterjesztett rendelet-tervezetet Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 

szavazással, négy  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016.(V.18.)  önkormányzati rendelete 

Ászár Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

4. Gyalogátkelőhelyek létesítése 

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

négy  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta. 

 

37/2016. (V.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) gyalogátkelőhely építését kezdeményezi a 81. főútvonal Wild 

Manufacturing Hungary Bt (Ászár, Köztársaság u. 15/A) előtti 

szakaszán, illetve az Jászai Mari Általános Iskola (Ászár, Kossuth Lajos 

u. 26.)  előtt. 

b) felkéri a közút kezelőjét, hogy a fenti két útszakaszon 

gyalogátkelőhely létesítésének lehetőségét vizsgálja meg. 

Határidő: 2016. május 30. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester  
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5. Egyebek  

 

a) Szent Iván-éj 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester beszámol a Szent Iván-éji rendezvény szervezési 

teendőiről. 

 

b) Duna-Gerecse Turisztikai Kedvezmény Kártya 

 

Pekár Zsolt polgármester javasolja, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Egyesület 

tagkártyájának felmutatására (amely több helyen is különböző kedvezményekre jogosít) a 

Jászai Mari Emlékház kiállításának megtekintését is a mindenkori kedvezményes belépővel 

biztosítsa az önkormányzat. Tájékoztatásként elmondja, hogy a kedvezményes belépőt eddig 

a nyugdíjasok és az ászári lakosok vehették igénybe. Az egyesület – melynek egyébként tagja 

az önkormányzat is – ennek fejében csoportos kirándulásaihoz ajánlani fogja az ászári 

turisztikai célpontokat is. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

négy  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta. 

 

38/2016. (V.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Jászai Mari Emlékház kiállításának megtekintését az érvényes Duna-

Gerecse Turisztikai Kedvezmény Kártya felmutatására is a mindenkori 

kedvezményes belépő ellenében biztosítja. 

Határidő: 2016. május 30. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester  

 

 

(Rakó László képviselő 17.00 órakor megérkezik, a képviselő-testület létszáma 5 főre nő.) 

 

c) Szent Borbála Kórház támogatási kérelme 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Szent Borbála Kórház gyermekosztálya részére 

eszközvásárláshoz kérelem érkezett egy ezzel foglalkozó alapítványtól. 

 

A képviselő-testület arra az álláspontja helyezkedett, hogy a civil szervezetek támogatásáról 

az elmúlt ülésen döntött, ezt a kört kibővíteni nem kívánja. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt felteszi az alábbi határozati javaslatot szavazásra: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a tatabányai Szent Borbála Kórház eszközfejlesztésére 

nem nyújt támogatást. Határidő: 2016. május 30. Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt 

polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

öt  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta. 
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37/2016. (V.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a tatabányai Szent Borbála Kórház eszközfejlesztésére nem nyújt 

támogatást. 

Határidő: 2016. május 30. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester  

 

6. Képviselői hozzászólások 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester javasol a fejlesztési céltartalék terhére hangosító 

berendezés vásárlására 100 ezer forint támogatást nyújtani a Sportegyesület, és programok 

szervezéséhez 200 ezer forint támogatást nyújtani a Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

részére. Rakó László képviselő javasolja, hogy  az önkormányzat a falunapi, testvérközségek 

közti futballmeccs megszervezésére további 32 ezer forint támogatás biztosítását a 

Sportegyesület részére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászár Községi Sport 

Egyesület  részére 132 ezer Ft Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület részére pedig  

200 ezer Ft támogatást nyújt a fejlesztési céltartalék terhére.  Határidő: június  30. Felelős: 

Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

öt  igen szavazat mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta. 

 

38/2016. (V.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászár Községi Sport Egyesület  részére 132 ezer Ft Ászári 

Honismereti és Helytörténeti Egyesület részére pedig  200 ezer Ft 

támogatást nyújt a fejlesztési céltartalék terhére. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Rakó László képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Ady Endre és 

Jókai utca kereszteződéséhez kihelyezendő tükör még nem került megvételre, de már 

egyeztetett róla, és keresett is megfelelő típust. 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 

futballpálya  területére nézve a telekmegosztást megelőző tervezés folyamatban van. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdéseire Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 

falunapra Tanyból futballcsapat érkezik egy barátságos mérkőzésre, és tájékoztatást nyújt a 

szervezési teendőkről. 

 

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

17:40 perckor bezárta, a képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                   jegyző 


