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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3695/2017/A.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. október 19. 

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő  

  dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Martonné Szekfű Judit képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

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

jelen van Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző, Sebestyén Viktor mezőőr és 

Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő 

napirendet négy további - „8. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet, 9. A helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet, 10. 

Óvoda világítási berendezések cseréje, 11. Területhasználathoz hozzájárulás”- ponttal 

kiegészítve 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: 

 

77/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A 2017. év első nyolc hónapjának gazdálkodásáról szóló beszámoló 

2) A 2017. évi elemi költségvetés módosítása 

3) Beszámoló a mezőőri munkáról 

4) A József Attila Megyei Könyvtár KSZR 2016.évi beszámolója 

5) A 2017. évi közbeszerzési terv módosítása 

6) Polgármester jelentése a Kistérségi Tanácsban végzett munkájáról 

7) Jelentés a civil szervezetekkel való együttműködésről  

8) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet 

9) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet 

10) Óvoda világítási berendezések cseréje 

11) Területhasználathoz hozzájárulás 

12) Egyebek: 

a) Októberi, novemberi rendezvények 
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1. A 2017. év első nyolc hónapjának gazdálkodásáról szóló beszámoló 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző, Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző 

 

A költségvetés első nyolc hónapjáról készült írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás 

nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot szavazásra teszi fel: 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés első nyolc 

hónapjának végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

A szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hét igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

78/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2017. évi költségvetés első nyolc hónapjának végrehajtásáról szóló jelentést 

elfogadja. 

 

2. A 2017. évi elemi költségvetés módosítása 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző, Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző 

 

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló írásos előterjesztéshez kérdés, 

hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben 

szereplő rendelet-tervezetet. 

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

hét igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017.(X.25.) önkormányzati rendelete  

a 2017. évi költségvetésről szóló  

1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

Ezt követően Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző elhagyja az üléstermet. 

 

3. Beszámoló a mezőőri munkáról 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Sebestyén Viktor mezőőr 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

mezőőr beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

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

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

 

79/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a mezőőr beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 
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4. A József Attila Megyei Könyvtár KSZR 2016. évi beszámolója 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

József Attila Megyei Könyvtár beszámolóját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2016. évi 

tevékenységéről elfogadja. 

 

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

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

80/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a József Attila Megyei Könyvtár beszámolóját a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer 2016. évi tevékenységéről elfogadja. 

 

5. A 2017. évi közbeszerzési terv módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2017. november 02., Felelős: 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: 

 

81/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2017. november 02. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

6. Polgármester jelentése a Kistérségi Tanácsban végzett munkájáról 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

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

 

82/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgármesternek a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsában végzett munkájáról a beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2017. november 02. 

Felelős(a közlésért): Pekár Zsolt polgármester 
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7. Jelentés a civil szervezetekkel való együttműködésről 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

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

 

83/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a civil szervezetekkel való együttműködésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

8. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet  

     Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző  

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet. 

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

hét igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete  

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ászár község közigazgatási területén a közterületen, közterületnek 

nem minősülő ingatlanon, közterületről látható reklám, reklámhordozó elhelyezésre. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen reklám, reklámhordozó és cégér elhelyezése a helyi 

településképi rendelet hatálybalépéséig nem megengedett. 

 

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően jogszerűen elhelyezett reklámhordozókon történő 

plakátcsere megengedett. 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

                              Pekár Zsolt                                              Lanczendorfer Melinda 

                             polgármester                                                       aljegyző 
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9. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

     rendelet 

     Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet. 

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

hét igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai 

legalább húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

                           Pekár Zsolt                                                        Lanczendorfer Melinda 

                          polgármester                                                               aljegyző 

 

 

10) Óvoda világítási berendezések cseréje 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az óvoda három csoportszobájában lévő, összesen 19 darab 

korszerűtlen világító berendezés cseréjével kapcsolatos munkára a Jámbor Vill Bt, a Zámbó 

István és Hadnagy Lajos által tett ajánlatokat. A beérkezett ajánlatok közül javasolja a 

legolcsóbb ajánlatot tevő Jámbor Vill Bt. ajánlatának elfogadását. 

 

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

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

a) a beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó Jámbor Vill Bt. árajánlatát elfogadja 

és bruttó 737 100 forint díjazás ellenében megbízza az óvoda három csoportszobájában 

összesen 19 darab világítási berendezés árajánlatban foglalt munkálatainak elvégzésével. b) 

ennek fedezetére 737 100 forint saját forrást a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosít. c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: 2017. november 

02., Felelős: 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: 
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84/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó Jámbor Vill Bt. 

árajánlatát elfogadja és bruttó 737 100 forint díjazás ellenében megbízza az 

óvoda három csoportszobájában összesen 19 darab világítási berendezés 

árajánlatban foglalt munkálatainak elvégzésével. 

 

b) ennek fedezetére 737 100 forint saját forrást a 2017. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosít. 

 

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

 

Határidő: 2017. november 02. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

11) Területhasználathoz hozzájárulás 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület kérelemét, 

amely a Református templom előtti (228. hrsz.) területen, a reformáció ötszázadik évfordulója 

tiszteletére elhelyezésre kerülő emlékmű területhasználatára irányul. Javasolja a 

területhasználat kérelem szerinti támogatását. 

 

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

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

hozzájárul, hogy a Református templom előtti (228. hrsz.) területen az Ászári Honismereti és 

Helytörténeti Egyesület a reformáció ötszázadik évfordulója tiszteletére emlékművet helyezzen 

el. Határidő: 2017. november 02., Felelős: 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: 

 

85/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Református templom előtti (228. hrsz) területen az Ászári 

Honismereti és Helytörténeti Egyesület a reformáció ötszázadik évfordulója 

tiszteletére emlékművet helyezzen el. 

 

Határidő: 2017. november 02. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

12) Egyebek: 

a) Októberi, novemberi rendezvények 
 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2017. október 23-án a 

nemzeti ünnep alkalmából szokásoknak megfelelően megemlékezés lesz az iskolában. 
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Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a reformáció 

ötszázadik évfordulója alkalmából az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület által 

felállított emlékmű ünnepélyes átadására ,2017. október 29-én vasárnap kerül sor. 

 

A Szépkorúak Napja 2017. november 11-én szombaton 12.00 órakor kerül megrendezésre. 

 

 

Az V. Magyar Sakk Világkupa rendezvény 2017. november 17. és november 19. közt az 

általános iskolában kerül megrendezésre. 

 

A Nyugdíjasklub 2017. november 18. Nyugdíjas Klub ünnepli megalakulásának 20. 

évfordulóját. 

 

 

13) Képviselői hozzászólások 

       

Kohlné Ivánkai Katalin javasolja az általános tartalékból 200 ezer forintot a képviselő-testület 

csoportosítson át a civil szervezetek támogatásának előirányzatára. 

 

Martonné Szekfű Judit javasolja továbbá az általános tartalékból 122 ezer forint 

átcsoportosítását a közművelődés szakfeladatra a nyugdíjasklub részére programok 

szervezésére. 

 

86/2017. (X.19.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az általános tartalék terhére 

a) átcsoportosít 200 ezer forintot a civil szervezetek támogatására,  

 

b) átcsoportosít további 122 ezer forintot a költségvetés dologi 

kiadásaihoz kifejezetten a közművelődési szakfeladatra, és felkéri a 

művelődésszervezőt, hogy a Nyugdíjasklub részére szervezzen 

programot. 

 

Határidő: 2017. november 02. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.15 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  


