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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1152-1/2019.  

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2019. október 

1. napján, 18.00 órakor, a Közösségi Ház nyugdíjasklub terme (Ászár, Kossuth u. 1.). 

 

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 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

a testület határozatképes, mivel valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került 

és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző és Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet 

is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet javasolja elfogadni.  

 

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

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

 

84/2019. (X.01.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A választási ciklus gazdasági programjának értékelése 

 

 

 

1) A választási ciklus gazdasági programjának 

Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester szóbeli hozzászólásában összefoglalva ismerteti az írásbeli 

előterjesztésben rögzítetteket. 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester 

szavazásra teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot. 

 

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

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

 

85/2019. (X.01.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a választási ciklus gazdasági programjának értékeléséről szóló polgármesteri 

beszámolót elfogadja.  
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Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester az előterjesztéshez kapcsolódva javasolja a 

polgármester jutalomban részesítését.  

 

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 2019. évben végzett 

lelkiismeretes munkája elismeréseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

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

Határidő: 2019. október 16., Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

pedig 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

86/2019. (X.01.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Pekár Zsolt polgármester részére a 2019. évben végzett lelkiismeretes munkája 

elismeréseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

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

meg. 

 

Határidő: 2019. október 16. 

Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.25 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző  

 

 

 

 

 


