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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/121/2018.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2018. február 15. 

napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház 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 Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási 

ügyintéző, Jámbor Vilmos, valamint Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egy napirendi ponttal – 4. 

Polgármesteri Hivatal felújításának többletköltsége – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár 

Zsolt polgármester a napirendet bővítve teszi fel szavazásra. 

  

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

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

 

14/2018. (II.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Fogathajtó Európa Bajnokság Ászáron 

2. 2018. évi költségvetés (második olvasatban) 

3. Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés-tervezetének véleményezése 

4. Polgármesteri Hivatal felújításának többletköltsége 

 

1. Fogathajtó Európa Bajnokság Ászáron 

      Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a tájékoztatót egy a témában tartott személyes 

egyeztetés már megelőzte, majd felkéri Jámbor Vilmos szervezőt a rendezvény részleteinek 

ismertetésére. 

  

Jámbor Vilmos az Ászáron 2018. augusztus 12. és 19. között megrendezésre kerülő Ifjúsági 

Fogathajtó és Európa Bajnokság rendezvény alapját képező prezentáción keresztül bemutatja a 

rendezvény előkészítésének, lebonyolításának rendjét, ismerteti a rendezvény programját. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy kéri a képviselők javaslatát olyan saját, helyi 

programok szervezésében, összeállításában, amelyek akár önállóan, akár a programhoz 

kapcsolódva segítik a rendezvényre érkezőket a szabadidő kellemes eltöltésében. 
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A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

  

Ezt követően Jámbor Vilmos elhagyja az üléstermet. 

 

 
Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 16.50 perckor megérkezik. 

 

 

2. 2018. évi költségvetés (második olvasatban) 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az előterjesztés mellékletét képező előirányzat felhasználási ütemtervet és a 

bevételek és kiadások jövőbeli alakulásáról készült kimutatást. 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hét igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

15/2018. (II.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

az előirányzat felhasználási ütemtervet, a bevételek és kiadások 2018-2021 évi 

várható alakulásáról készült kimutatást elfogadja. 

 

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

  Határidő: 2018. március 02. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi vel a következő rendelet tervezetet. 

A rendelet-tervezet szavzásában részt vesz 7 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 7 

igen szavazattal elfogadta, és a következő rendeletet alkotta. 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete 

a  2018. évi költségvetésről 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

Ezt követően Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintéző elhagyja az üléstermet. 

 

3. Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés-tervezetének véleményezése 

     Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KTKT hivatal dologi 

kiadása, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása tekintetében 151.538.-Ft  a 

község tervezett lakosságszám arányos hozzájárulása. 
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Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő 

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

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének tervezetét a maga részéről 

elfogadja, és az abban foglalt kiadások teljesítésére a polgármestert felhatalmazza. Határidő: 

2018. 12. 31., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

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

mellett elfogadja, és a következő határozatot hozta: 

 

 

16/2018. (II.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének tervezetét a 

maga részéről elfogadja, és az abban foglalt kiadások teljesítésére a 

polgármestert felhatalmazza. 

 

   Határidő: 2018. december 31. 

   Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

4. Polgármesteri Hivatal felújításának többletköltsége 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hivatal felújításával 

kapcsolatban sorozatosan olyan problémák merülnek fel, amelyeket előre nem lehetett látni. A 

villanyszerelési munkák kapcsán felmerült az álmennyezet kialakítása, mivel a vezetékek 

kiépítését követően a felület nem állítható helyre megfelelő minőségben. A villanyszereléssel 

összefüggésben felmerült továbbá a pince villanyszerelésének, valamint a riasztórendszer 

kábelcsatornába történő elvezetésének igénye. Az így felmerült munkák összesen 3.676.650.-Ft 

plusz költséget jelentenek. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő 

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

Hivatal felújításával kapcsolatban felmerült plusz munkákra az általános tartalék terhére 

átcsoportosít 3.676.650.-Ft-ot a Hivatal felújítása előirányzatára. Határidő: 2018. 03. 02., 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

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

mellett elfogadja, és a következő határozatot hozta: 

 

17/2018. (II.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Hivatal felújításával kapcsolatban felmerült plusz munkákra az általános 

tartalék terhére átcsoportosít 3.676.650.-Ft-ot a Hivatal felújítása 

előirányzatára. 

  

   Határidő: 2018. március 02. 

   Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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5. Egyebek: 

 

a) Februári rendezvények 
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Házasság Hete 

rendezvénysorozat keretében 2018. február 19. és 23. között kiállítás lesz a Közösségi Házban 

a jubiláló ászári házasok fényképeiből. Ugyanitt február 17-én kerül sor a jubiláló házasok 

köszöntésére. 

 

A Jászai Mari Nyugdíjas Klub szintén február 17-én tartja farsangi rendezvényét. 

 

A Közösségi Házban február 23-án ünnepi koncertet ad a Saxofour qartett. Ekkor került sor a 

Simon István-díj átadására is. Ugyanezen a napon az iskolában mese- és prózamondó verseny 

lesz.  

 

Február 24-én 11.00 órakor kerül sor a Jászai Emlékháznál az évfordulós megemlékezésre. 

Szintén ugyanezen a napon az iskolában kerül sor a  jubileumi, 20. évet ünneplő Jászai-napra.  

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.35 

perckor bezárta. 

 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  


