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Ászár Község Képviselő-testülete 

Ikt. sz.: 2800/2014/A 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén   
               2014. október 22.  napján 16.00 órakor,  

               a Közösségi Ház Dísztermében (Ászár, Kossuth u. 1.) 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő                        

Ligeti Gábor képviselő 

Martonné Szekfű Judit képviselő 

Rakó László képviselő   

Vargáné Zalka Andrea képviselő   

                        dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülését, és kéri a 

megjelenteket a Himnusz együttes eléneklésére. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester  köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott 

vendégeket, valamint az érdeklődő lakosokat, és megállapítja, hogy a testület határozatképes, 

mivel valamennyi képviselő, 7 fő jelen van.  

 

 Meghívásra került és jelen van dr. Nemes Tünde Adrienne, a Helyi Választási Bizottság 

elnöke, Baksa Zoltánné, az Ászár Községért Közalapítvány leköszönő kuratóriumi elnöke, 

valamint dr. Istvándi Csilla jegyző.  A jegyzőkönyvet a jegyző vezeti, hitelesítésére a 

polgármester Rakó László és Ligeti Gábor képviselőket kéri fel. 

  

Az ülés napirendjét Pekár Zsolt polgármester az írásos meghívó szerint javasolja elfogadni. 

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

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

79/2014.(X.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerin  fogadja el: 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-én tartott helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

2. Képviselők eskütétele 

3. Polgármester eskütétele 

4.Polgármester illetményének megállapítása 

5. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

6. Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása 

7. Alpolgármester eskütétele 

8. Bizottságok megválasztása 

9. Ászár Községségért Közalapítvány leköszönő elnökének köszöntője 
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1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-én tartott helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
       Előadó: dr. Nemes Tünde Adrienne HVB elnök 

 

Dr Nemes Tünde Adrienne HVB elnök beszámol arról, hogy 2014. október 12. napján Ászár 

községben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása rendben lezajlott. 

A község 1406 választópolgárából 656 fő (46,7%) élt választójogával. Rendkívüli esemény, 

kifogás, jogorvoslati kérelem nem volt. 

A polgármester jelöltek közül Pekár Zsolt 507, Zséfár Csilla 146 szavazatot kapott, így Pekár 

Zsolt kapta a polgármesteri megbízást. 

Miután Pekár Zsolt polgármesterré választása miatt képviselői mandátumot már nem 

szerezhetett, a megválasztott hat képviselő Kohlné Ivánkai Katalin (264 szavazat), dr. 

Mikolasek Sándor (241 szavazat), dr. Lunkné Nyuli Márta (210 szavazat), Vargáné Zalka 

Andrea (208 szavazat), Martonné Szekfű Judit (207 szavazat) és Rakó László (204 szavazat) 

lett.  

Dr. Mikolasek Sándor a választást követően képviselői mandátumáról lemondott, így  a Helyi 

Választási Bizottság  döntése értelmében a következő legmagasabb számú szavazatot kapott 

jelölt Ligeti Gábor (179 szavazat) lépett a helyébe. 

A megválasztott polgármesternek és képviselőknek jó munkát, erőt, egészséget kívánt. 

 

 

2. Képviselők eskütétele 

   Előadó: dr Nemes Tünde  Adrienne HVB elnök 

 

Dr Nemes Tünde Adrienn HVB elnök a tájékoztatóját követően felkérte a képviselőket a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) 

bekezdésében előírt eskü letételére. 

 

Az eskütételt követően dr Nemes Tünde Adrienn HVB elnök felkérésére a képviselők külön-

külön aláírták előtte az esküokmányaikat. 

 

 

3. Polgármester eskütétele 

   Előadó: dr Nemes Tünde  Adrienne HVB elnök 

 

Dr. Nemes Tünde Adrienn HVB elnök ezt követően felkérte a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület előtt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 63. §-ban előírt esküt tegye le. 

 

Az eskütételt követően dr. Nemes Tünde Adrienn HVB elnök előtt Pekár Zsolt polgármester 

is aláírta az esküokmányt.  

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester megköszöni a lakosság támogatását, valamint 

mindazok munkáját, akik a választások lebonyolításában helyben részt vettek. Ezt követően 

ismerteti célkitűzéseit a következő öt évre vonatkozóan. (A beszéd írásban a jegyzőkönyvhöz 

csatolva.) 
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4. Polgármester illetményének megállapítása 

    Előadó: dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

Dr Istvándi Csilla jegyző ismerteti az írásos határozati javaslatot a főállású polgármester 

illetményéről és költségtérítéséről. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásos 

határozati javaslatot. 

Pekár Zsolt polgármester bejelenti, hogy a polgármester illetményének megállapítására 

irányuló szavazásban nem kíván részt venni. 

 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen 

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

80/2014.(X.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Pekár Zsolt főállású polgármester megválasztása 

napjától, vagyis 2014. október 12-től a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  71. § (4) 

bekezdésének c) pontja értelmében havonta 448.700.- Ft illetményre, 

valamint a Mötv 71 § (6) bekezdése alapján havonta 67.305.- Ft 

költségtérítésre jogosult. 

Határidő: 2014. október 30. 

Felelős: dr Istvándi Csilla 

 

 

5. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

   Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

   

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az írásban kiküldött rendelet tervezetet, és – miután 

kérdés, hozzászólás nincsen – szavazásra teszi fel azt. 

 

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

szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelete a képviselői tiszteletdíjakról 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 35. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  (1)  A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja havonta bruttó 25.000.- Ft. 

        (2) A bizottsági tagságért, elnökségért külön díjazás a képviselőket nem illeti meg. 

2. § Az 1. §-ban meghatározott tiszteletdíj a képviselőt a 2014. évben 2014. október 12-től 

illeti meg. 

3.  §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

                              Pekár Zsolt                                                     dr. Istvándi Csilla 

                             polgármester                                                           jegyző                                    
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6. Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

   

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, és javasolja, hogy alpolgármesterré 

a legmagasabb szavazatszámot elért Kohlné Ivánkai Katalin képviselőt válassza meg a 

képviselő-testület, a szervezeti és működési szabályzat szerint társadalmi megbízatásban. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény  74. § (1) 

bekezdése értemében az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, javasolja, 

hogy a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot állítson fel a képviselő-

testület Ligeti Gábor és Rakó László képviselők, valamint dr Istvándi Csilla jegyző 

részvételével.  

 

Kérdés, hozzászólás, ellenvélemény nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi 

fel a szavazatszámláló bizottságra vonatkozó 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: 

81/2014.(X.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az alpolgármester választásra irányuló titkos szavazás lebonyolítására 

szavazatszámláló bizottságot állít fel Ligeti Gábor és Rakó László 

képviselők, valamint dr Istvándi Csilla jegyző részvételével. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin képviselő bejelenti, hogy az alpolgármester választásra irányuló 

szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Ezt követően dr Istvándi Csilla jegyző kiosztja a szavazólapokat, és kéri a képviselőket, hogy 

az azon szereplő kérdésre – egyetért-e azzal, hogy Ászár község alpolgármestere Kohlné 

Ivánkai Katalin képviselő legyen – szavazatukat értelemszerűen az igen vagy nem 

válaszlehetőségek előtti karikában egymást metsző vonalakkal jelezzék. 

 

 A szavazatok összeggyűjtését követően a szavazatszámláló bizottság megszámlálta azokat, és 

megállapította, hogy a szavazásban hat fő vett részt, a szavazás során négy igen és két nem 

szavazat érkezett be, tehát képviselő-testület négy igen és két nem szavazat mellett a 

következő határozatot hozta: 

82/2014.(X.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ászár község alpolgármesterévé 2014. október 22-től Kohlné Ivánkai 

Katalin képviselőt választja meg, társadalmi megbízatásban. 

 

A jegyző és a polgármester gratulál az újonnan megválasztott alpolgármesternek. 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester ismerteti a társadalmi megbízatású alpolgármester 

díjazásának szabályait, majd – tekintettel Kohlné Ivánkai Katalin írásban benyújtott 

nyilatkozatára, miszerint a társadalmi megbízatású alpolgármesternek törvény szerint járó 

minimális mértékű tiszteletdíj összegéből 50.000.- Ft összegről lemond –  a következő 

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

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester részére megválasztása napjától, 2014. október 22-től a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 80. § (2) bekezdése értelmében – 

figyelembe véve írásos nyilatkozatát is – havonta 107.100.- Ft összegű tiszteletdíjat, valamint 
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havonta 16.065.- Ft költségtérítést állapít meg. Határidő: 2014. október 30., Felelős: dr 

Istvándi Csilla jegyző. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester jelzi, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

A szavazásban részt vesz tehát 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot öt igen és egy 

nem szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2014.(X.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester részére megválasztása napjától, 

2014. október 22-től a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése értelmében – figyelembe véve írásos 

nyilatkozatát is – havonta 107.100.- Ft összegű tiszteletdíjat, valamint 

havonta 16.065.- Ft költségtérítést állapít meg.  
Határidő: 2014. október 30. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző. 

 

 

 7. Alpolgármester eskütétele 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester felkéri Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármestert a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt alpolgármesteri eskü 

letételére. 

 

Az eskütételt követően Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester az esküokmányt Pekár Zsolt 

polgármester előtt aláírta. 

 

 

8. Bizottságok megválasztása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti az írásos előterjesztést és javaslatot, kiemelve, hogy eseti 

bizottságok felállításának a jövőben látja szükségességét és lehetőségét, több állandó 

bizottság felállítását azonban jelenleg gondos megfontolás után nem tartja indokoltnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester az írásos határozati javaslatot 

szavazásra teszi fel. 

 

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

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

84/2014.(X.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Vagyonnyilatkozatokat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének 

Martonné Szekfű Judit, tagjainak dr. Lunkné Nyuli Márta és Vargáné Zalka 

Andrea képviselőket választja meg. 
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Pekár Zsolt polgármester gratulál a megválasztott tisztségviselőknek, és felkéri Baksa 

Zoltánnét, az Ászár Községért Közalapítvány leköszönő kuratóriumi elnökét köszöntője 

elmondására. 

 

9. Ászár Községért Közalapítvány leköszönő elnökének köszöntője 

   Előadó: Baksa Zoltánné kuratóriumi elnök 

 

Baksa Zoltánné kuratóriumi elnök gratulációját fejezi ki a polgármester és a képviselő-

testület tagjai felé, és jókívánságait a jövőhöz. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zolt polgármester az alakuló ülést 16.45. perckor 

bezárta. 

 
 

                           Pekár Zsolt                                                   dr Istvándi Csilla 

                           polgármester                                                           jegyző  


