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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/42-7/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2019. január 17. 

napján 16.00 órakor, a Községháza Polgármesteri Irodájában (Ászár, Kossuth u. 16.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő  

                         Rakó László képviselő 

  Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendes 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 László Gábor és dr. Kizlinger 

András jogász, adatvédelmi szakjogász, Zséfár Csilla művelődésszervező és Lanczendorfer 

Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egyebek c) napirendi pont felvétele 

és zárt ülés keretében Simon István díj adományozása mellett javasolja elfogadni. Pekár Zsolt 

polgármester a napirendet bővítve 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: 

 

1/2019 (I.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Tájékoztató az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról, a GDPR-ről 

2) Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről 

3) Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

4) 2019. évi költségvetés első olvasatban 

5) Egyebek: a) Januári rendezvények 

                b) Jászai Mari Emléknap és Jászai Napok 

                c) Kisbéri Kereskedelmi COOP Kft. ajánlata  

Zárt ülés: 

1) Simon István díj adományozása  

 

1) Tájékoztató az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról, a GDPR-ről 

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban több a témával foglalkozó 

megkeresés, ajánlat érkezett. Majd ezt követően felkéri a meghívott vendégeket a fontosabb 

tudnivalókról tájékoztassák a képviselő-testületet. 

 

László Gábor bemutatja vállalkozásuk adatvédelem területén végzet eddigi munkáját, ismerteti 

az elért eredményeket. 

 

 



2 

 

 

 

Dr. Kizlinger András elmondja, hogy az elmúlt évtizedeken lezajlott gyors technológiai fejlődés 

miatt a személyes adatok védelmének területén is számos új kihívás jelentkezett, mellyel 

párhuzamosan az adatokra leselkedő veszélyek is megnövekedtek. Ugrásszerűen nőtt az 

adatmegosztás és adatgyűjtés mértéke, valamint egyre inkább találkozhatunk azzal a 

jelenséggel is, hogy az emberek személyes információkat tesznek – sokszor átgondolatlanul 

nyilvánosan elérhetővé mindenféle online felületen. Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan a 

gazdaságban is tapasztalhatjuk, hogy a határokon átnyúló adatáramlás jelentős növekedést 

eredményezett. Ezen új folyamatokra reagálva és a digitális gazdaság előmozdítása érdekében 

biztosítani kell a személyes adatok magas szintű védelmét, mégpedig úgy, hogy ezzel 

egyidejűleg lehetővé tesszük ezen adatok szabad áramlását. Az egyik fő cél, hogy az Európai 

Unióban egy egységes adatvédelmi gyakorlat jöjjön létre, a másik az, hogy az Unió 

állampolgárainak adatait a nagy technológiai cégektől is megvédjék. Mert elmondhatjuk, hogy 

manapság a legnagyobb érték az adat, az információ. 

 

Az utóbbi hónapokban szinte minden fórum a GDPR-tól volt hangos. 2018. május 25-ét 

követően, főleg a kiemelkedően magas bírság összegektől való félelem tartotta lázban egész 

Európát. Az Európai Unió adatvédelmi szabályzatának reformja már régóta napirenden volt. Az 

Európai Bizottság még 2012-ben nyújtott be egy végleges reformcsomagot, melyet 2016. 

április 13-án az Európai Parlament elfogadott, majd április 27-én kihirdetésre is került. A 

felkészülésre két évet kaptak a tagállamok, mely 2018. május 25-én lejárt. 

 

Az Európai Unió rendelete az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat 

fenntartásában lévő valamennyi intézményre számos feladatot ró a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban.  

 

A rendeletben részletesen meghatározott feladatok merőben új és legfőképpen speciális 

szakmai ismereteket igényelnek és ezeknek az érintett területek munkatársai a napi munkájuk 

mellett nehezet tudnak megfelelni. 

 

A személyes adatokat csak célhoz kötötten lehet kezelni, vagyis nem lehet csak úgy begyűjteni 

anélkül, hogy meg tudnánk magyarázni, miért is van ezekre szükség. Azokat az adatokat, 

amelyek nem szükségesek a cél eléréséhez, nem szabad kezelni. Az önkormányzatok esetében a 

cél leggyakrabban valamilyen közhatalmi jogosítvány gyakorlása, vagy jogszabályban 

meghatározott kötelezettség teljesítése, legtöbbször nyilvántartási kötelezettségek. Ilyen 

esetekben gyakran már maga a jogszabály meghatározza, hogy milyen személyes adatokat kell 

kezelni. 

 

Szolgáltatásuk keretében vállalják adatvédelmi szabályzat készítését, nyomtatványok, 

dokumentumok ellenőrzését, monitorozását, adatvédelmi tisztviselő feladat ellátását, 

adatvédelmi incidensek kezelését, tanácsadást, az adatkezelők oktatását, stb. 

 

Pekár Zsolt polgármester hozzászólásában első lépésként felkéri László Gábort az ajánlatban 

megadott adatvagyon felmérésére. 

 

A szóbeli előterjesztéshez további kérdés, kiegészítés nem volt. A képviselő-testület a 

tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
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2) Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Zséfár Csilla művelődésszervező 

 

Az írásbeli elterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

község közművelődésének helyzetéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja. 

 

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

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

2/2019. (I.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a község közművelődésének helyzetéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja. 

 

3) Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés, kérdés nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról készült 

tájékoztatót. 

 

A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, hat igen szavazattal 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

3/2019. (I.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló jelentést 

elfogadja. 

 

 

4) 2019. évi költségvetés első olvasatban 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a bevételekről készült kimutatást, amely kapcsán elmondja,  

a település adóerő képessége miatt a költségvetési támogatás összege évről évre csökken, 

ezáltal az önkormányzati hozzájárulás mértéke folyamatosan növekszik. Álláspontja szerint a 

közös önkormányzati hivatal finanszírozása kérdésében tárgyalás szükséges Kerékteleki község 

vezetésével, az állami támogatásban megállapított hivatal fenntartási összeget meghaladó 

költségek lakosságszám alapján történő megosztásról. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szóban ismerteti a lehetséges útfelújítások költségeiről 

kiadott anyagot azzal, hogy nyolc utcáról készült előzetes felmérés, amelyet célszerű 

megvalósítani. A felújításokat a tavaszi időszakban kellene elvégeztetni. Ezt követően a 

képviselő-testület részletesen megtárgyalta az előterjesztésben feltüntetett további kiadásokat. 

 

Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 17 óra 10 perckor megérkezik az ülésre.  
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A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az alábbi határozati javaslatot. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2019. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a költségvetés részletes 

tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatja. Határidő. 2019. február 15., Felelős: 

Pekár Zsolt polgármester 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

4/2019. (I.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a 2019. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a költségvetés 

részletes tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatja. 

 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Egyebek:  

 

a) Januári rendezvények 

 

Ászár Községért Közalapítvány szervezésében, a falusi hagyományőrzés jegyében, 2019. 

január 19-én, a hagyományos disznótoros vacsorára kerül sor. 

 

2019. január 22-én, 18 órai kezdettel, a magyar kultúra napja rendezvény a Közösségi Házban 

kerül megrendezésre.  

 

b) Jászai Mari Emléknap és Jászai Napok 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2019. február 22-én, 

pénteken az iskolában mese- és prózaverseny kerül megrendezésre, esete pedig a Közösségi 

Házban Jászai est programjára és a Simon István-díj átadására kerül sor. A programsorozat 

február 23-án szombaton a hagyományos iskolai Jászai Nappal folytatódik, majd február 24-én 

vasárnap,15 órakor a Jászai Emlékháznál tartandó megemlékezéssel és koszorúzással zárul. 

 

c) Kisbéri Kereskedelmi COOP Kft. ajánlata  

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Kisbéri Kereskedelmi Coop Kft. ügyvezetője Lovászy 

Ödön által, a társaság tulajdonában lévő ászári 2. hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyban az 

önkormányzathoz benyújtott ajánlatot. Az ajánlat értelmében a tulajdonos társaság az ingatlant 

11 000 ezer Ft + ÁFA, piaci értéken megvételre felajánlja az önkormányzat részére.  

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester, dr.Lunkné Nyuli Márta képviselő és Vargáné Zalka 

Andrea képviselő hozzászólásában hangot ad azon véleménynek, amely az épület jelenlegi 

rossz állapotában nagymértékben rontja a településképet. Az épület megvásárlása hozzájárulna 

a Közösségi Ház és környéke egységes arculatának kialakításához, azonban az épület csak 

teljes felújítás után lenne használatra alkalmas. 

 

Ligeti Gábor képviselő hozzászólásában emlékeztet arra, hogy annak idején jelképes összegért 

került az ingatlan a társaság tulajdonába. Ennek ismeretében az ajánlat szerinti vételárat 

túlzónak és irreálisan magasnak tartja. 
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Kohlné Ivánkai Katalin képviselő hozzászólásában javasolja, hogy a képviselő-testülete ne 

zárkózzon el a további tárgyalástól, ugyanakkor nyilvánítsa ki azon álláspontját, hogy a 

felajánlott árat túlzónak és irreálisan magasnak tartja. A javaslathoz valamennyi képviselő 

csatlakozik. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Ászár 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) nem zárkózik el a Kisbéri Kereskedelmi Coop 

Kft. tulajdonában lévő ászári 2. hrsz-ú ingatlan megvásárlásától, azonban az ajánlat szerinti 

vételárat túlzónak és irreálisan magasnak tartja. b) felhatalmazza a polgármestert az eladóval 

történő további tárgyalás folytatására a 2019. évi költségvetés elfogadását követően. Felelős: 

Pekár Zsolt polgármester, határidő: 2019. december 31. 

 

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

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

 

5/2019. (I.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) nem zárkózik el a Kisbéri Kereskedelmi Coop Kft. tulajdonában lévő ászári 2. 

hrsz-ú ingatlan megvásárlásától, azonban az ajánlat szerinti vételárat 

túlzónak és irreálisan magasnak tartja, 

b) felhatalmazza a polgármestert az eladóval történő további tárgyalások 

folytatására a 2019. évi költségvetés elfogadását követően. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.40 

perckor bezárta. 

 

 

                        Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

            polgármester                                                             aljegyző 


