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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 2820/2016/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. április 28.. 

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

 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

                         dr. Lunkné Nyuli Márta 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 rendes ülését és megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel a más elfoglaltságát előzetesen jelző Kohlné Ivánkai Katalin 

alpolgármester kivételével valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és 

jelen van Tóth Katalin adóügyintéző, valamint dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet 

is vezeti. Meghívásra került, de egyéb elfoglaltsága miatt megjelenni nem tudott Hajnal 

Balázs, az AvEnGarde Vívó Sportegyesület vezetője. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendből az 1. napirendi pontot az 5. 

napirendi pont (Civil szervezetek 2016. évi támogatásának elosztása) keretében javasolja 

tárgyalni, valamint az Egyebek napirendi pontot „c) PrimTerra Bt megbízása”, valamint „d) 

2819/2016/A számú kárigény” napirendi pontokkal kiegészítve 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: 

 

26/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Beszámoló az adóhatóság 2015. évben végzett munkájáról 

2. Ászár Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

3. Ászár község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetési szabályai 

4. Civil szervezetek 2016. évi támogatása 

5. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 

rendelet 

6. Járdaépítési pályázat feltételei 

8. A „helyiSzaki” szoftver 

9. Egyebek 

   a) Kistérségi kiadvány 

   b) Falunap 

   c) PrimTerra Bt megbízása 

   d) 2819/2016/A számú kárigény 
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1.  Beszámoló az adóhatóság 2015. évben végzett munkájáról 

        Előadó: Tóth Katalin adóügyintéző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy meglátása szerint 

eredményes behajtási évet tud maga mögött a helyi adóhatóság, és megköszöni a munkát. 

Kérdés, hozzászólás hiányában ezt követően a következő határozati javaslatot szavazásra teszi 

fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatóság 2015. évi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

27/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az adóhatóság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. Ászár Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

       Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az előterjesztett határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

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

 

28/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

3. Ászár község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi  

    egyeztetési szabályai 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

         

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az előterjesztett határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

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

 

29/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 Ászár község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályait az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2016. május 15 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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4. Civil szervezetek 2016. évi  támogatásának felosztása 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

Dr Lunkné Nyuli Márta kuratóriumi elnök oly módon módosította az Iskola Alapítvány 

támogatási kérelmét, hogy az Alapítvány 150 ezer forintot az iskolai úszásoktatás 

finanszírozására, valamint további 80 ezer forintot az írásban is bemutatott – gyakorlatilag az 

alapozó mozgást megtanító –  vívásoktatás I. félévének (2016/17-es tanév) finanszírozására, 

emellett további 190 ezer forintot  az oktatás fejlesztésére igényel. 

Pekár Zsolt polgármester az Iskola Alapítvány módosított kérelme alapján arra tesz javaslatot, 

hogy az írásbeli előterjesztéstől eltérően az Iskola Alapítvány  összesen 230 ezer forint 

támogatást kapjon. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő javasolja, hogy az iskolai oktatás fejlesztésére igényelt 

további 190 ezer forint támogatást a képviselői tiszteletdíjakból képzett fejlesztési céltartalék 

terhére, átcsoportosítással nyújtsa a képviselő-testület az Iskola Alapítványnak. 

Pekár Zsolt polgármester ezek után javasolja, hogy tartalékot ne képezzen a támogatásokból a 

képviselő-testület, hanem az OVI Alapítvány kapjon az írásban javasoltnál 30 ezer forinttal 

magasabb, tehát 180 ezer forint támogatást. 

Rakó László képviselő kérdésére Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Sakkegyesület 

vezetőségi tagjai közt valóban egyre kevesebb az ászári. Bár ennek ellenére is fontos cél az 

egyesület támogatása, mégis az igényeltnél alacsonyabb összegben javasolja ezt megtenni, 

hiszen a Sakkvilág Kupa tekintetében további támogatási igény is fel fog merülni a 

szervezetnél, valamint a község természetbeni támogatásként az egyesületi foglalkozások és 

versenyek helyszínét, illetve bizonyos esetekben a mikrobusz használatát is biztosítja a 

sakkozók számára, aminek szintén van anyagi vonzata. 

Az egyházak támogatása kapcsán Rakó László képviselő javasolja az Ászári Római Katolikus 

Plébánia, Martonné Szekfű Judit képviselő pedig az Ászári Evangélikus Egyházközség 

támogatását a polgármester által javasoltnál 30–30 ezer forinttal magasabb összegben 

megállapítani, a fejlesztési céltartalék terhére. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az írásos határozati javaslatot a 

fenti módosításokkal javasolja szavazásra feltenni. 

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

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

 

30/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a.) a 2016. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 190 ezer forintot 

átcsoportosít a „civil szervezetek támogatása” előirányzatra, melynek terhére – a 

benyújtott pályázatuk alapján, az abban foglalt célokra – a következő szerveteket 

támogatja a következő összegben: 

Ászár Községi Sport Egyesület                                                        900 ezer Ft 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár                                             600 ezer Ft 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület                               200 ezer Ft 

Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány                                    420 ezer Ft 

Ászári Ovi Alapítvány                                                                      180 ezer Ft 

Sprint Futóklub                                                                                100 ezer F 

Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportja                                     60 ezer Ft 
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b.) a 2016. évi költségvetés „civil szervezetek támogatása” előirányzata terhére 230 ezer 

forintot átcsoportosít a Közösségi Ház szakfeladat dologi kiadásai közé, és feléri a 

művelődésszervező, hogy ennek terhére szervezzen programot a Jászai Nyugdíjasklub 

részére. 

c) a 2016. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 60 ezer forintot átcsoportosít az 

„egyházak támogatása” előirányzatra, melynek terhére – a benyújtott pályázatok 

alapján, az azokban foglalt célokra –,  a Római Katolikus Plébánia Ászár részére 230 

ezer  Ft, az Ászári Református Egyházközség részére 150 ezer, az Ászári Evangélikus 

Egyházközség  részére 280 ezer  Ft támogatást nyújt. 

e)  az Ászár Községért Közalapítvány részére az Alapító Okiratában vállalt 3.000.000.- Ft 

éves támogatást  a költségvetés erre nevesített előirányzata terhére biztosítja. 

f) a Sakkbarátok Egyesületének (Kisbér-Ászár) a Sakkvilág Kupa megrendezésére 

vonatkozó támogatási igényét külön határozattal bírálja el, egyéb források terhére. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

5. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a tervezet 

szerint az elismerő címek a községfejlesztés területén Simon István, a pedagógia területén 

pedig Öllős Mór nevét viselik majd, ezzel is emléket állítva az adott terület kiemelkedő 

községbeli egyéniségeinek. A polgármester felkérésére a névadók gyermekei egyaránt 

hozzájárulásukat adták az elismerő címek elnevezéséhez. 

Bemutatja továbbá a díszpolgári címmel járó kisplasztika rajzolt vázlatát. A kisplasztika 

elkészítése esetén a szobrász tiszteletdíja 300 ezer forint, az öntés költsége a figura 

bonyolultságától függ, 50 és 100 ezer forint közötti nagyságrend. Martonné Szekfű Judit a 

fejlesztési céltartalék terhére 95 ezer forintot javasol átcsoportosítani a kisplasztika 

készítésének tervezői- és jogdíjára. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásos 

rendelettervezetet. 

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

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 

24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A helyi kitüntetések és elismerő címek 

 

1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) a község elismerésének és megbecsülésének kifejezése céljából a következő 

helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapítja: 

a) Ászár Község Díszpolgára cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) 

b) Simon István-díj 

c) Öllős Mór-díj 
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2. A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásával kapcsolatos eljárás 

 

2. § (1) A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról a képviselő-testület 

minden   évben május 30-ig dönt. 

(2) Egyféle helyi kitüntetés, elismerő cím egy személy részére egyszer 

adományozható, és a kitüntetettől vissza nem vonható. 

 (3) A képviselő-testület helyi kitüntetés vagy elismerő cím adományozásáról szóló 

határozatában meg kell jelölni az adományozás alapjául szolgáló érdemeket. 

3. § A helyi kitüntetésekhez és elismerő címekhez járó díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

a) a község címerét, 

b) az adományozott nevét, 

c) az adományozás indokait, 

d) az adományozott kitüntetés, elismerő cím megnevezését, 

e) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 

f) a polgármester és a jegyző aláírását, és 

g) a képviselő-testület díszpecsétjének lenyomatát. 

 

3. A díszpolgári cím 

 

4.§ A képviselő-testület díszpolgári címet adományoz annak az Ászáron született, vagy 

élete során bármikor Ászáron élt természetes személynek, aki  

a) műszaki, művészeti vagy tudományos életművével országos vagy nemzetközi 

szinten jelentős eredményt ért el, vagy  

b) hosszabb időn keresztül végzett tevékenységével kiemelkedően szolgálta 

Magyarország vagy más nemzetek fejlődését, a békét, a kultúrát, az 

emberiség egyetemes értékeit. 

5.§ (1)  A díszpolgári címhez díszoklevél és kisplasztika jár. 

 

(2) A díszpolgári címhez járó kisplasztika 25 cm magas, bronzból készült, Szent 

Györgyöt ábrázolja, amint a földön fekvő sárkányt ledöfi, talapzatán pedig az 

„Ászár Község Díszpolgára” felirat látható 

 

6.§ (1) A díszpolgári cím adományozására a képviselő-testület tagjai évente április 30-ig 

írásban, az adományozás alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehetnek 

javaslatot. 

(2)   Díszpolgári cím évente egy személy részére adományozható. 

(3) A díszpolgári címet a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, 

önkormányzati ünnephez, világnaphoz, vagy az adományozott valamely 

személyes ünnepéhez kapcsolódóan adja át. 

 

7. § A díszpolgár 

a) az önkormányzat az által rendezett jelentősebb ünnepségekre, eseményekre 

meghívót kap, 

b) a képviselő-testület külön határozata alapján meghívható az Ászárt képviselő 

önkormányzati delegációkba. 

 



6 

 

4. A Simon István-díj 

8. § A képviselő-testület Simon István-díjat adományoz annak, aki 

a) Ászár község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, tevékenységével a 

község gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek 

javítását kimagaslóan szolgálta, vagy 

b) kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végzett, vagy 

c) tevékenysége révén Ászár országos, illetve nemzetközi ismertségét, hírnevét 

és rangját növelte, kapcsolatainak körét bővítette. 

9.§ (1)  A Simon István-díjhoz díszoklevél és  emlékplakett jár. 

 

(2) A Simon István-díjhoz járó emlékplaketten a község neve és címere, a „Simon 

István-díj” felirat, az adományozott neve, valamint az adományozás időpontja 

látható. 

 

10. § (1) A Simon István-díj adományozására bármely ászári lakos, valamint a községben 

működő intézmény, civil szervezet, egyház évente április 30-ig írásban, az 

adományozás alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehet javaslatot a 

képviselő-testületnek. 

          (2)   A Simon István- díj évente egy személy részére adományozható. 

(3) A Simon István-díjat a polgármester ünnepélyes keretek között a Jászai 

Emlékhét rendezvénysorozat keretében, február 24-én adja át. 

 

5. Az Öllős Mór-díj 

11. § A képviselő-testület Öllős Mór-díjat adományoz annak az adott tanévben ászári 

nevelési, oktatási intézményből nyugdíjba vonuló pedagógusnak, aki legalább 10 éven át 

Ászáron pedagógus munkakörben nevelt, tanított, oktatott, és ászári munkássága során 

 

a)  folyamatosan magas színvonalon folytatta nevelő, oktató munkáját, vagy 

b)  intézményének vagy Ászár községnek elismerést szerzett. 

12.§ (1)  AZ Öllős Mór-díjhoz díszoklevél és emlékplakett jár. 

 

(2) Az Öllős Mór-díjhoz járó emlékplaketten a község neve és címere, az 

adományozottat nyugdíjazó nevelési, oktatási intézmény neve és címere, az 

„Öllős Mór-díj” felirat, az adományozott neve, valamint az adományozás 

időpontja látható. 

 

13. § (1) Az Öllős Mór-díj adományozására az ászári nevelési, oktatási intézmények 

vezetője vagy bármely pedagógusa április 30-ig írásban, az adományozás 

alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehet javaslatot a képviselő-

testületnek. 

 (2) Az Öllős Mór-díjat a polgármester ünnepélyes keretek között, az évi 

pedagógusnaphoz kapcsolódva adja át. 

 

6. Záró rendelkezések 

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

     Pekár Zsolt           dr Istvándi Csilla 

     polgármester                                  jegyző 
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6. Járdaépítési pályázat feltételei 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester kéri, hogy a járdaépítési pályázat feltételeire vonatkozó tervezetet a 

képviselők tanulmányozzák át, és további javaslataikat írásban jelezzék neki a következő 

ülésig. 

 

7. A „helyiSzaki” szoftver 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés nincsen, a képviselők jelzik, hogy nem kívánnak 

bekapcsolódni a szoftver elkészítésébe. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program 

keretében a „helyiSzaki” szoftver kifejlesztésében nem kíván részt venni. Határidő: 2016. 

május 6., Felelős (a közlésért): 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: 

 

31/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Kistérségi Gazdaságfejlesztési Program keretében a „helyiSzaki” szoftver 

kifejlesztésében nem kíván részt venni.  

Határidő: 2016. május 6. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester. 

 

 

 

8. Egyebek  

 

a) Kistérségi kiadvány 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kisbér és térsége című 

kistérségi kiadvány elkészült. A lakosságarányos finanszírozás eredményeként ebből Ászár 

130 példányt kapott. A kistérségi tanácsban ezzel kapcsolatban az a döntés született, hogy a 

kiadvány mindenütt egységesen 2.200.- Ft/db áron árusítható. A polgármester javasolja, hogy 

70 db-ot értékesítsen az önkormányzat, 60 db-ot pedig reprezentációs célokra tartalékoljon. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbér és térsége 

című kistérségi kiadványból 70 db-ot értékesít, 60 db-ot pedig reprezentációs célokra használ 

fel. Határidő: 2016. december 31., Felelős (a közlésért): 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: 

 

 



8 

 

32/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Kisbér és térsége című kistérségi kiadványból 70 db-ot értékesít, 60 db-

ot pedig reprezentációs célokra használ fel.  

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester. 

 

b) Falunap szervezése 

 

A képviselő-testület egyezteti a falunap szervezésének stratégiai teendőit, és Pekár Zsolt 

polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2016. május 9-én 18.00 órakor ez ügyben a 

civil szervezetek vezetőivel is megbeszélést tart. 

 

c) A PrimTerra Bt megbízása 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a PrimTerra Bt ajánlatát a Polgármesteri Hivatal felújítási 

pályázat megírása és lebonyolítása kapcsán, mely szerint a pályázatírást a cég 100 ezer forint 

+ ÁFA fix díj, valamint 3% + ÁFA sikerdíj fejében vállalja, melynek fejében az elszámolási, 

projektmenedzseri feladatokat is ellátja. A pályázatírás költségei esetünkben nem számolhatók 

el a pályázati költségek közt. A pályázati összeg 50 millió forint nagyságrend. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a megbízza a  

PrimTerra Tanácsadó Bt-t a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-

16) elnevezésű felhívásra a  Polgármesteri Hivatal külső felújítása és energetikai 

korszerűsítése tárgyában benyújtandó pályázat pályázatkészítési és projektmenedzseri 

feladataival 100 ezer forint + ÁFA fix díj, valamint a pályázat nyertessége esetén 3% + ÁFA 

sikerdíj ellenében. Határidő: 2016. december 31., Felelős (a közlésért): 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: 

 

 

33/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

megbízza a  PrimTerra Tanácsadó Bt-t a Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) elnevezésű 

felhívásra a  Polgármesteri Hivatal külső felújítása és energetikai 

korszerűsítése tárgyában benyújtandó pályázat pályázatkészítési és 

projektmenedzseri feladataival 100 ezer forint + ÁFA fix díj, valamint a 

pályázat nyertessége esetén 3% + ÁFA sikerdíj ellenében. 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester. 
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d) A 2819/2016/A számú kárigény 

 

Pekár Zsolt polgármester és dr Istvándi Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

a fenti számon kártérítési igény érkezett az önkormányzattal szemben 15.600.- Ft értékben. 

Elmondják, hogy az eset kivizsgálásra került, és alaposnak találják. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2819/2016/A számon 

érkezett kártérítési igényt elismeri, és a javítás költségeire 15.600.- Ft összeget számla 

ellenében megfizet. Határidő: 2016. július 31., Felelős (a közlésért): 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: 

 

 

34/2016. (IV.28.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a 2819/2016/A számon érkezett kártérítési igényt elismeri, és a javítás 

költségeire 15.600.- Ft összeget számla ellenében megfizet. 

Határidő: 2016. július 31. 

Felelős (a közlésért): Pekár Zsolt polgármester. 

 

 

5. Képviselői hozzászólások 

 

Vargáné Zalka Andrea képviselő jelzi a József Attila utcai áramproblémákat, mely a távtartók 

hiányából folyamatosan adódik. 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket a 

Vertikál Zrt felhívására elvitették. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17:25 

perckor bezárta. 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                   jegyző 


