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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/535/2018.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

március 12. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház emeleti tárgyalótermében (Ászár, 

Kossuth u. 1.). 

 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

  dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

 

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

határozatképes, mivel a távolmaradását jelző Ligeti Gábor és Martonné Szekfű Judit 

kivételével valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van 

Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egy napirendi ponttal – 2. 

Defibrillátár beszerzése – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a 

napirendet bővítve teszi fel szavazásra. 

  

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

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

 

 

18/2018. (III.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

2. Defibrillátor beszerzése 

 

 

1. Szavazatszámláló biztotság tagjainka és póttagjainak megválasztása 

      Előterjesztő: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt, így az abban foglalt 

határozati javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra tette fel. 

 

A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot öt igen szavazat mellett 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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19/2018. (III.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése 

alapján a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint 

választja meg: 

 

Ászár 1. számú szavazókör (2881 Ászár, Kossuth L. u. 1., Közösségi Ház) 

Nagyné Baráth Teréz 2881 Ászár, Győri út 17. 

Horváth Gáborné 2881 Ászár, Győri utca 36. 

Németh Mónika 2881 Ászár, Jókai Mór utca 2. 

Póttagok:  

Zséfár Csilla 2881 Ászár, Széchenyi u. 12.  

Sáhóné Pelz Gyöngyi 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 52. 

 

Ászár 2. számú szavazókör (2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 26., Általános Iskola) 

Böőrné Biszkup Márta 2881 Ászár, Széchenyi utca 7. 

Pálinkás Csilla 2881 Ászár, Kossuth L. utca 9. 

Baksa Zoltánné 2881 Ászár, Klapka Gy. u. 12. 

Póttagok: 

Túri József 2881 Ászár, Báthori István utca 3. 

Deák Margit 2881 Ászár, Vörösmarty u. 26.  

 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a leköszönő tagok felé lelkiismeretes 

közéleti tevékenységük elismeréseként. 

 

Határidő (a határozat kiadására): azonnal 

Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

 

2. Defibrillátor beszerzése  

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség  által életmentő 

eszközök beszerzése céljából meghirdetett pályázat keretében lehetőség van pályázni 

defibrillátor eszköz beszerzésére. A pályázat a beruházás teljes bruttó költségéhez szükséges 

10% önerő  (becsült összegbe, bruttó 50.000.-Ft) biztosítását írja elő. A megpályázott 

defibrillátor készülék az Ászár Községi Sport Egyesület Ászár, Köztársaság u. 13/a. 

Sporttelepén kerülne elhelyezésre, amely így a sportrendezvényeknél elérhető lenne. Az 

eszköz biztonságos tárolását az egyesület biztosítja. 

 

Az előterjesztéshez Rakó László képviselő elmondja, hogy felvetődött az a lehetőség is, hogy 

az Ászár Községi Sport Egyesület is benyújtja a pályázatot, de egy település csak egy 

defibrillátorra pályázhat, ezért célszerűnek tartja, ha az önkormányzat lesz a pályázó. Továbbá 

elmondja azt is, hogy információi szerint hamarosan kötelezővé teszik a bajnoki fordulókon 

az ilyen eszközöknek a meccs ideje alatt a pálya közelében tartását. Azt is elmondja, hogy az 

Egyesület tagjai közül biztosan többen is vállalnák a készülék szakszerű használatának 

elsajátítása érdekében egy tanfolyam elvégzését. 
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A további kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester az alábbi határozati 

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

nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, egy darab defibrillátor eszköz beszerzésére, 

bruttó 500.000.-Ft értékben, amelyhez szükséges 50.000.-Ft saját forrást  a 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, b) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és lebonyolítására. Határidő: a pályázat benyújtására, 2018. március 19., 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: 

 

20/2018. (III.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, egy darab 

defibrillátor eszköz beszerzésére, bruttó 500.000.-Ft értékben, melyhez 

szükséges 50.000.-Ft saját forrást a 2018. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja,  

b) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 

lebonyolítására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására, 2018. március 19. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.20 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  

 

 


