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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3861/2016/A. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2016. december 1. napján 

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

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

                         Ligeti Gábor képviselő 

  dr. Lunkné Nyuli Márta 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  valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került és 

jelen van Sebestyén Viktor mezőőr, valamint dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is 

vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban szereplő napirendet egy további – „5. Térfigyelő kamera 

rendszer kiépítése” – ponttal, valamint az „Egyebek” napirendi ponton belül két további – b)  

Közösségi Ház pincéjének hasznosítása, c) Diétásan étkező gyermekek helyzete – alponttal 

kiegészítve  teszi fel szavazásra. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

86/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. A 2016. évi költségvetés módosítása 

2. Mezőőr beszámolója 

3. Belső ellenőrzési terv a 2017. évre 

4. Ászár Község Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

6. Egyebek: 

  a) Decemberi rendezvények 

  b) Közösségi Ház pincéjének hasznosítása 

  c) Diétásan étkező gyermekek helyzete 

 

               Zárt ülés: 

1. A 2017. évi Simon István-díj 

2. Ászár Díszpolgára cím adományozása 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása 

4. A helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása az ászári 

0106 hrsz-ú ingatlan tekintetében. 
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1.A 2016. évi költségvetés módosítása 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés nincs. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester az előterjesztéshez kapcsolódva – tekintettel arra, hogy 

az a bérmaradvány terhére az önkormányzat és a hivatal dolgozói számár jutalmazást is 

engedélyez, amit a maga részéről helyesnek is tart – javasolja a polgármester jutalomban 

részesítését is. A kezdeményezéshez Ligeti Gábor és Martonné Szekfű Judit képviselők a 

támogatásukat fejezik ki.   

Pekár Zsolt polgármester jelzi, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. Ezek után Kohlné 

Ivánkai Katalin alpolgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pekár Zsolt polgármester részére a 2016. évben  – ezen belül 

különösen a takarékos gazdálkodás, valamint a közfoglalkoztatási program levezetése terén – 

végzett lelkiismeretes munkája  elismeréseként  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225 /H. § alapján  egy  havi illetményének megfelelő összegű  jutalmat állapít 

meg. Határidő: 2016.december 10., Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

A szavazásban részt vesz 6 fő (Pekár Zsolt polgármester nem vesz részt), a képviselő-testület 

pedig 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

87/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Pekár Zsolt polgármester részére a 2016. évben  – ezen belül különösen a 

takarékos gazdálkodás, valamint a közfoglalkoztatási program levezetése terén – 

végzett lelkiismeretes munkája  elismeréseként  a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225 /H. § alapján  egy  havi illetményének 

megfelelő összegű  jutalmat állapít meg.  

Határidő: 2016.december 10. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester az írásos rendelet tervezetet 

teszi fel szavazásra. 

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

elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló  

2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi) 
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2.Mezőőr beszámolója 

     Előadó: Sebestyén Viktor mezőőr 

 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként Sebestyén Viktor mezőőr elmondja, hogy mezőőri 

autóját lecseréli, a héten pedig újabb ágfát gyűjtögető polgárt részesített figyelmeztetésben. 

 

Rakó László képviselő kérdésére Sebestyén Viktor mezőőr beszámol arról, hogy eddig már több 

alkalommal sikerült hulladék határban való lerakását megelőzni tettenéréssel, de olyan, akit 

ismételten ért volna ilyen cselekményen, még nem volt. 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester kérdésére Sebestyén Viktor elmondja, hogy rendelkezik a 

szükséges képzettséggel és eszközökkel a feladatellátáshoz, nincs megoldandó feladat ilyen 

téren. 

 

Pekár Zsolt polgármester kiemeli, hogy a mezőőr a község belterületén adódó fizikai feladatok 

ellátásában is sokszor segít. Ezt követően – köszönete kifejezése mellett – a következő határozati 

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

beszámolóját elfogadja. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

88/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a mezőőr beszámolóját elfogadja. 

 

 

3. Belső ellenőrzési terv a 2017. évre 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester az abban 

foglalt 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: 

 

89/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 a) a 2017. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ennek keretében a 2017. évben Ászár 

Község Önkormányzat esetében 4 ellenőrzési napban a szociális ellátások rendszerének 

szabályozottságának és gyakorlatának ellenőrzését, az Ászári Közös Önkormányzati 

Hivatalnál pedig – szintén 4 nap időtartamban, a pénz és értékkezelés 

szabályozottságának és gyakorlatának ellenőrzését rendeli el.  

b) a belső ellenőrzés elvégzésével a 2017. évben György Árpád belső ellenőrt bízza meg, 

ellenőrzési naponként bruttó 25.000.- Ft megbízási díj ellenében.  

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester és dr. Istvándi Csilla jegyző 
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4. Ászár Község Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester az abban 

foglalt 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: 

90/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 elfogadja a 2017. évi munkatervet az előterjesztés szerint.  

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester és dr. Istvándi Csilla jegyző 

 

5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

Pekár Zsolt polgármester részletesen ismerteti a térfigyelő kamera rendszerre a Dyktio 

Biztonságtechnikai és Informatikai Kft, a Teltech Informatika Kft, valamint a Baczoni Média 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által tett árajánlatokat azzal, hogy mindhárom cégtől azonos 

műszaki tartalommal 7 db kamera telepítésére kért ajánlatot. Ezek a község főbb pontjait 

figyelnék meg, és lefednék a fő mozgásirányokat. Az ajánlati árakhoz képest mindhárom esetben 

többletköltséget jelent, és az önkormányzatnak kell fedeznie az engedélyek beszerzése, valamint 

egy kereszteződésben a kamerát tartó oszlop kialakításának költségeit. 

 

Az elmondottakat pontosító kérdéseken túl további kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt 

polgármester a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a) a Dyktio Biztonságtechnikai és Informatikai Kft. Ászár község térfigyelő 

kamera rendszerére tett árajánlatát elfogadja, és megbízza a kft-t az árajánlatban foglalt eszközök 

szállításával és munkák elvégzésével összesen nettó 3.055.320.- Ft + ÁFA díjazás ellenében. b) a 

rendszer kiépítéséhez szükséges engedélyek beszerzésének és az elhelyezéshez szükséges 

helyek, feltételek kialakításának költségeit az önkormányzat maga vállalja. c) felhatalmazza a 

polgármestert a szerződéskötésre. Határidő: 2017. március 31. Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

91/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Dyktio Biztonságtechnikai és Informatikai Kft. Ászár község térfigyelő 

kamera rendszerére tett árajánlatát elfogadja, és megbízza a kft-t az 

árajánlatban foglalt eszközök szállításával és munkák elvégzésével összesen 

nettó 3.055.320.- Ft + ÁFA díjazás ellenében.  

b) a rendszer kiépítéséhez szükséges engedélyek beszerzésének és az 

elhelyezéshez szükséges helyek, feltételek kialakításának költségeit az 

önkormányzat maga vállalja.  

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre.  

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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6. Egyebek: 

  a) Decemberi rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester ismét tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2016. december 9-én 

17.00 órakor közmeghallgatás lesz. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester beszámol arról, hogy 2016. december 10-én kerül 

megrendezésre az Adventi Kórustalálkozó, és ismerteti a szervezési teendőket. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy 2016. december 20-án 18.00 órakor rendezik 

az iskolában a Falukarácsonyt. 

Pekár Zsolt polgármester 2016. december 23-án 17 órakor az immár hagyományos közös 

éneklésre hív mindenkit a Jászai térre. 

 

  b) Közösségi Ház pincéjének hasznosítása 

 

Pekár Zsolt polgármester beszámol arról, hogy a Morfondeer Együttes tagjai kérték, hogy a 

Közösségi Ház pincéjét használhassák próbálásra.  

 

Miután ennek lehetőségét a képviselő-testület megtárgyalta, Pekár Zsolt polgármester a 

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

testülete a) engedélyezi, hogy a Közösségi Ház pincéjét – a polgármester által előírásra kerülő 

részletes feltételek szerint – a Morfondeer Együttes tagjai zenekari próbáikhoz használják, 

cserébe azért, hogy az együttes a helyi rendezvényeken szükség szerint közreműködik. b) 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés részletszabályainak meghatározására és megkötésére. 

Határidő: 2016. december 31. Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

92/2016. (XII.1.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) engedélyezi, hogy a Közösségi Ház pincéjét – a polgármester által előírásra 

kerülő részletes feltételek szerint – a Morfondeer Együttes tagjai zenekari 

próbáikhoz használják, cserébe azért, hogy az együttes a helyi rendezvényeken 

szükség szerint közreműködik. 

 b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés részletszabályainak 

meghatározására és megkötésére.  

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

  c) Diétásan étkező gyermekek helyzete 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő jelzi, hogy egyre több a diétásan étkező gyermek az 

iskolában. Javasolja egyeztetni a konyha működtetőjével az ő számukra helyben történő főzés 

feltételeit. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester a nyilvános ülést 

17.15 perckor bezárta, és a képviselő-testület munkáját zárt üléssel folytatta.  

 

                           Pekár Zsolt             dr Istvándi Csilla  

               polgármester                                                    jegyző 


