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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/90/2018.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2018. január 

30. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi földszinti tárgyalótermében (Ászár, Kossuth u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

  Ligeti Gábor képviselő 

  Martonné Szekfű Judit képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

határozatképes, mivel a távolmaradását jelző dr. Lunkné Nyuli Márta kivételével valamennyi 

képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki 

a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 1. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és települési 

rendelet megalkotása, 2. Szociális rendelet módosítása, 3. Megyei Jogú Városok Szövetsége 

megkeresése 

 

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

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

 

11/2018. (I.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településképi rendelet megalkotása 

2) Szociális rendelet módosítása 

3) Megyei Jogú Városok Szövetsége megkeresése 

 

1. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településképi rendelet megalkotása 

      Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 

kézikönyv elkészült, a szakmai és társadalmi egyeztetése megtörtént. Az elkészült anyagot a 

képviselő-testület áttekintette, megismerte. A lakosság részéről érkezett javaslatok, észrevételek 

beépítésre kerültek. Az elkészült anyagot javasolja elfogadásra. 

 

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

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot:  

 

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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12/2018. (I.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a község 

Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének 

megalkotására irányuló eljárást lezárja, 

b) Ászár község Településképi Arculati Kézikönyvét az előterjesztés szerint 

elfogadja, 

c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárási cselekmények, 

intézkedések megtételére 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

  Határidő: 2018. február 14. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglalt rendelet 

tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, hat igen szavazattal 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelmétől 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

 

 

2. Szociális rendelet módosítása 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az abban foglalt rendelet tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, hat igen szavazattal 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi) 
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3. Megyei Jogú Városok Szövetsége megkeresése 

     Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 

által a polgármesterek, településvezetők felé intézett felhívását. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin az előterjesztéshez kapcsolódva elmondja, hogy mint családanya és 

mint magyar alkot véleményt. Érzi, tapasztalja a nyomást, amely az országra nehezedik ebben 

az ügyben. A médiában megjelenő hírek alapján úgy gondolja nagy bajban van az ország. A 

maga részéről elutasítja a Soros-teret, hisz benne, hisz a létezésében. Az ország biztonságát, 

békéjét és a kereszténységet látja veszélyben az Európára zúduló migráns áradat által. 

Magyarország miniszterelnökét és a Fidesz kormányt látja a legalkalmasabbnak az ügy 

képviseletére. 

 

Vargáné Zalka Andrea és Martonné Szekfű Judit képviselők hozzászólásukban elmondják, hogy 

számukra a Soros-terv létezése nem bizonyított.  

 

Pekár Zsolt polgármester álláspontja az, hogy a képviselőknek magánszemélyként lehet 

véleményük a Soros-tervről, azonban az ilyen jellegű kérdések feltárása, bizonyítása nem 

tartozik a képviselő-testületek hatáskörébe. Elmondja továbbá, hogy a kormány a 2014. évi 

választáson felhatalmazást kapott, hogy az országos kérdésekben a szükséges döntéseket, 

intézkedéseket megtegye, éppen ezért ebben a konkrét ügyben a kormány részére további 

jogalkotásra vonatkozó kifejezett felkérésre, felhatalmazásra nincs szükség. Azonban 

településvezetőként fontosnak tartja, hogy Ászáron bevándorlást szervező irodák ne 

működhessenek és a településen illegális módon érkező bevándorlókat szervezetten ne 

telepíthessenek le. Erről úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek mindenképpen határoznia 

kell. 

 

Mindezek alapján Pekár Zsolt polgármester a Soros-tervről az írásbeli határozattal szemben a 

következő módosító javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a) elutasítja, hogy településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek, b) 

elutasítja, hogy településünkre illegális módon érkező bevándorlókat szervezetten telepítsenek 

le. Határidő: 2018. február 14., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elsőként a módosító javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazásban 

részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot 4 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, 

és a következő határozatot hozta: 

 

13/2018. (I.30.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) elutasítja, hogy településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek, 

b) elutasítja, hogy településünkre illegális módon érkező bevándorlókat 

szervezetten telepítsenek le. 

 

   Határidő: 2018. február 14. 

   Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  


