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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/780-1/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

31. napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház földszinti tárgyalótermében (Ászár, Kossuth L. 

u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin képviselő 

  Ligeti Gábor képviselő 

  Martonné Szekfű Judit 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 dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő kivételével valamennyi képviselő, 

tehát 6 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási 

ügyintéző, Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló, valamint Lanczendorfer Melinda 

aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve a következő határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 1) A 2017. évi zárszámadás, 2) Községháza kerítésének felhasználása, Zárt 

ülés: 1) A 2018. évi Öllős Mór díj 

 

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

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

 

41/2018. (V.31.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  A 2017. évi zárszámadás 

2) Községháza kerítésének felhasználása 

Zárt ülés: 

1) A 2018. évi Öllős Mór díj  

 

 

1) A 2017. évi zárszámadás 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester felkérésére Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló az írásos 

előterjesztés összefoglalva elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felé elkészített 

költségvetési beszámoló és az az alapján készült zárszámadás tervezet összhangban van, és 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, hat igen szavazat 

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

7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete  

Ászár Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2) Községháza kerítésének felhasználása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

   

Pekár Zsolt polgármester felkéri Ligeti Gábor képviselőt szóban tájékoztassa a képviselő-

testülete az Ászári Református Egyházközség kéréséről. 

 

Ligeti Gábor képviselő ismerteti az Egyházközség kérelmét, amely a községháza épületének 

felújítása során elbontásra került utcafronti kerítés felhasználására irányul. Az elbontásból 

származó kerítés a Gyülekezeti ház omladozó kő kerítésének helyére kerülne beépítésre. 

 

Pekár Zsolt polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását a bontásból származó, építési 

anyag térítésmentes átadására, azzal, hogy az átadott építési anyag tovább nem értékesíthető. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete engedélyezi a községháza felújítása során elbontásra került utcafronti kerítésnek az 

Ászári Református Egyházközség részére történő térítésmentes átadását, azzal, hogy az átadott 

építési anyag tovább nem értékesíthető. 

 

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

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

 

42/2018. (V.31.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

engedélyezi a községháza felújítása során elbontásra került utcafronti kerítésnek 

az Ászári Református Egyházközség részére történő térítésmentes átadását azzal, 

hogy az átadott építési anyag tovább nem értékesíthető. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző  

 

 


