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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 2987/2017/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. május 25. 

napján 15.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

                         dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Ligeti Gábor képviselő 

                         Martonné Szekfű Judit képviselő  

                         Rakó László képviselő  

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel a rövid késését jelző Vargáné Zalka Andrea képviselő kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Böröczné Kőszegi 

Zsuzsanna könyvvizsgáló, Rollné Szarka Brigitta pénzügyi ügyintéző, valamint dr Istvándi Csilla 

jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő napirendet két további 

napirendi ponttal  - 3. Települési arculati kézikönyv megalkotására irányuló eljárás megindítása, 

4. A piac korszerűsítésére vonatkozó pályázatról állásfoglalás – kiegészítve javasolja elfogadni, 

és a napirendet ekként 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: 

 

41/2017. (V.25.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. 2016. évi zárszámadás 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

3. Települési arculati kézikönyv megalkotására irányuló eljárás megindítása 

4. A piac korszerűsítésére vonatkozó pályázatról állásfoglalás 

 

1.  A 2016. évi zárszámadás 

        Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez Pekár Zsolt polgármester felkérésére Böröczné Kőszegi Zsuzsanna 

könyvvizsgáló összefoglalólag elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felé elkészített 

költségvetési beszámoló és az az alapján készült zárszámadás tervezet az önkormányzat elmúlt 

évi gazdálkodásáról helytálló képet ad, rendeletalkotásra alkalmas. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a zárszámadási rendelet tervezetét 

szavazásra teszi fel. 

 

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

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

8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

Ászár Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

     Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző  

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati javaslatot 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2017. (V.25.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, 

felülvizsgálta, és a változtatásokat az eredeti programmal egységes 

szerkezetben az előterjesztés szerint elfogadja,  

b) megállapítja, hogy az Intézkedési Tervben meghatározott intézkedések 

végrehajtása folyamatos és az intézkedések mindegyike továbbra is 

aktuális, így az Intézkedési Tervet módosítás nélkül fenntartja. 

Határidő: 2017.06.30. 

Felelős: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

 

3. Települési arculati kézikönyv megalkotására irányuló eljárás megindítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Települési Arculati 

Kézikönyv megalkotására irányuló eljárás előkészítésre került: a főépítészt az önkormányzat 

megbízta, vele a teendők és az ütemterv egyeztetésre került. Az eljárás megindításáról azonban a 

képviselő-testület hatásköre rendelkezni, ezért javasolja ezt megtenni, miután a kézikönyv és a 

településképi rendelet megalkotása kötelező. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a)  a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján megindítja a 

község Települési Arculati Kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására irányuló 

eljárást, b) az a) pont szerinti eljárások során a főépítészi feladatok ellátásával az Ászár számára e 

tevékenységet ellátó Archion Stúdió Bt-n belül személyesen Tétényi Éva főépítészt bízza meg. c) 

felhatalmazza a polgármestert az eljárás során szükséges eljárási cselekmények, intézkedések 

megtételére. Határidő: 2017. 09.30.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: 
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43/2017. (V.25.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján 

megindítja a község Települési Arculati Kézikönyvének és 

településképi rendeletének megalkotására irányuló eljárást,  

b) az a) pont szerinti eljárások során a főépítészi feladatok ellátásával 

az Ászár számára e tevékenységet ellátó Archion Stúdió Bt-n belül 

személyesen Tétényi Éva főépítészt bízza meg. 

c) felhatalmazza a polgármestert az eljárás során szükséges eljárási 

cselekmények, intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. 09.30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

4. A piac korszerűsítésére vonatkozó pályázatról állásfoglalás 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kisbér város pályázni kíván a 

tulajdonában lévő piac terület épületeinek korszerűsítésére, ami jelentősen javítaná az Ászárra 

bevezető út melletti területek megjelenését is. Tekintettel azonban arra, hogy a beruházás ászári 

piac területet nem feltétlenül érint, a maga részéről azt tartja praktikusnak, ha a felújításra 

kizárólag Kisbér pályázik, a saját területét illetően, ezt viszont támogatni javasolja az 

önkormányzat részéről. 

 

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

javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testület támogatja 

a Kisbér Város Önkormányzatának szándékát a piac korszerűsítése iránti pályázat 

benyújtására azzal, hogy abban részt venni sem a tulajdonában álló területével, sem 

pályázati résztvevőként nem kíván. Határidő: 2017.06.15. 

 

44/2017. (V.25.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja a Kisbér Város Önkormányzatának szándékát a piac 

korszerűsítése iránti pályázat benyújtására azzal, hogy abban részt venni 

sem a tulajdonában álló területével, sem pályázati résztvevőként nem 

kíván.  

Határidő: 2017. 06.15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.25 

perckor bezárta. 

 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla  

           polgármester                                                  jegyző 


