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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/665/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

24. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház földszinti tárgyalótermében (Ászár, Kossuth L. 

u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

  Ligeti Gábor képviselő 

  Martonné Szekfű Judit képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

határozatképes, mivel dr. Lunkné Nyuli Márta és Vargáné Zalka Andrea képviselők kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 5 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) A 2018. évi költségvetés módosítása, 2) Partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló rendelet módosítása, 3) Pályázat a Jókai utca felújítására 4) Tűzijáték 

falunapon, 5) Múzeumi tevékenységnél álláshely módosítása, 6) Honismeretei egyesület 

kérelme, 7) Minőségi Borok Ételek MBÉ magazin – ászári borverseny megjelentetése, 8) 

Tájékoztatás a kézilabda pálya építéséről 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2018. (IV.24.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  A 2018. évi költségvetés módosítása 

2) Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítása 

3) Pályázat a Jókai utca felújítására 

4) Tűzijáték a falunapon 

5) Múzeumi tevékenységnél álláshely módosítása  

6) Honismereti egyesület kérelme 

7) Minőségi Borok Étele MBÉ magazin – ászári borverseny megjelentetése 

8) Tájékoztatás a kézilabda pálya építéséről 

 

 

1) A 2018. évi költségvetés módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt 

polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018. (V. 09.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló  

3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

 

2) Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítása 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

   

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet. 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, öt igen szavazattal 

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (V. 09.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati 

kézikönyvvel és a települési rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 4/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi) 

 

 

3) Pályázat a Jókai utca felújítására 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékozgatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokért, 

valamint az államháztartásért felelős miniszter pályázatot írt ki önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására, melyen az önerő-képesség alapján 50%-os támogatás 

nyerhető el útfelújításra. A pályázathoz minden szükséges irat és az önrész rendelkezésre áll, 

javasolja a pályázat benyújtását. 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) pályázatot nyújt be a 

helyi önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelős Miniszterhez az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az Ászár, Jókai utca (58 és 

1098 hrsz.) útburkolatának felújítása céljából, bruttó 8 079 105.-Ft értékben, b) a pályázathoz 

szükséges saját forrást, 4 039 553.-Ft-ot a 2018. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 

biztosítja, c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására. 

Határidő: 2018. 05. 02., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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31/2018. (IV.24.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért, valamint az államháztartásért 

felelős Miniszterhez az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” az Ászár, Jókai utca (58 és 1098 hrsz.) útburkolatának felújítása 

céljából, bruttó 8 079 105.-Ft értékben, 

 

b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 4 039 553 Ft-ot a 2018. évi költségvetés 

fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja, 

 

c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására. 

 

Határidő: 2018. május 02. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

4) Tűzijáték a falunapon 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy lakossági visszajelzések alapján igény van a falunapi 

tűzijáték visszaállítására. Ezt követően a tűzijáték lebonyolítására Bánné Horváth Gizella 

szervező által benyújtott ajánlatot ismerteti. Kéri a képviselő-testület megerősítését arról, hogy 

a falunapi programba kerüljön be tűzijáték, és ennek érdekében további árajánlatok kerüljenek 

bekérésre. 

A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a falunapi tűzijáték költségére 650 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére és 

felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy a lebonyolítására további két árajánlatot 

beszerezzen és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. 

Határidő: 2018. május 09., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

32/2018. (IV.24.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a falunapi tűzijáték költségére 650 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére 

és felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy a lebonyolítására további két 

árajánlatot beszerezzen és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot 

tevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő: a határozat kiadására: 2018. május 09. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

5) Múzeumi tevékenységnél álláshely módosítása  

     Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2018. évi költségvetés a Jászai Emlékház 

működtetésére 0,5 fő foglalkoztatását irányozta elő. Az Emlékház nyári nyitva tartása jelenleg 

közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazásával biztosított. A finanszírozási feltételek azonban 
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lehetővé teszik egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatását, ezáltal a Jászai Emlékház 

nyitva tartása az idényjellegű nyitva tartásról egész évben tartó folyamatos nyitva tartásra 

módosulna. 

 

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

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

engedélyezi Ászár Község Önkormányzatánál a múzeumi tevékenységen engedélyezett 

létszámot 0,5 fővel növelni, és javasolja azt Ászár Község Önkormányzatának költségvetésébe 

beépíteni. Határidő: 2018. 05. 09., Felelős: Pekár Zsolt polgármester. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

33/2018. (IV.24.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi az Ászár Község Önkormányzatnál a múzeumi tevékenységen 

engedélyezett létszámot 0,5 fővel növelni, és javasolja azt Ászár Község 

Önkormányzatának költségvetésébe beépíteni. 

 

Határidő: 2018. május 09. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

6. Honismereti egyesület kérelme 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Honismereti és Helytörténeti 

Egyesület kérelméről, amelyben rovásírással készült településnév táblák kihelyezésének 

jóváhagyását kérik. A táblák a meglévő település kezdetét és végét jelző közúti táblák mellett a 

közlekedési szabályok betartásával kerülnek kihelyezésre. 

A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete hozzájárul, hogy a Honismereti és Helytörténeti Egyesület a meglévő településnév 

táblák mellett rovásírással készült településnév táblákat helyezzen ki. Határidő: 2018. május 

09., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

34/2018. (IV.24.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

hozzájárul, hogy a Honismereti és Helytörténeti Egyesület a meglévő 

településnév táblák mellett rovásírással készült településnév táblákat 

helyezzen ki. 

 

Határidő: 2018. május 09. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az ülésre 16.50 perckor megérkezik dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő. 
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7. Minőségi Borok Ételek MBÉ magazin – ászári borverseny megjelentetése 

 

Pekár Zsolt tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi borkultúra megjelenését, népszerűsítését 

lehetővé tevő szakmai lap, a BMÉ Minőségi Borok Ételek magazin megjelentetéséről. Az 5000 

példányban megjelenő kiadvány lehetőséget teremt a helyi borászok számára az ászári borok 

bemutatására. A magazin 90.000.-Ft-os előállítási költségéhez 45.000.-Ft támogatás javasol.  

A szóbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a helyi borkultúra népszerűsítése érdekében a BMÉ Minőségi Borok Ételek magazin 

megjelentetésének költségeihez 45.000.-Ft összegű támogatást nyújt. Határidő: 2018. május 

09., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

35./2018. (IV.24.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 a helyi borkultúra népszerűsítése érdekében a BMÉ Minőségi Borok 

Ételek magazin megjelentetésének költségeihez 45.000.-Ft összegű 

támogatást nyújt. 

 

      Határidő: 2018. május 09. 

     Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

8. Tájékoztatás a kézilabda pálya építéséről 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet az általános iskola által 

salakos kézilabda pálya építésére elnyert 32 millió forintos pályázat megvalósítása körüli 

nehézségekről. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.15 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző  

 

 


