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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1342/2019.  

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

december 12. napján, 16.00 órakor, a Községháza Polgármesteri Irodájában (Ászár, Kossuth u. 

16.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Ligeti Gábor alpolgármester 

  Kálmán János Zoltán képviselő 

  Novák Viola 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 Lanczendorfer Melinda aljegyző, 

aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet további egy – 6) Református egyház 

temetőkert fásítása – felvétele mellett javasolja elfogadni.  

 

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

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

 

104/2019. (XII.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) A 2019. évi költségvetés módosítása 

2) Belső ellenőrzési terv 2020-as évre 

3) Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

4) Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

5) Ászár Község Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

6) Református egyház temetőkert fásítása  

7) Egyebek: Decemberi rendezvények 

 

1) A 2019. évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester  

Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Lanczendorfer Melinda aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása az önkormányzati választás miatt 

szükséges. A főösszegeket a választás lebonyolítására kapott költségvetési támogatás 

összegével emelni kell, miután ez a hivatal működésére kapott állami támogatáson felül 

érkezett be.  

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért az írásban kiküldött rendelet-tervezetet 

Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 
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A szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, hat igen szavazat 

mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (XII.27.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi) 

 

2) Belső ellenőrzési terv 2020-as évre 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

teszi fel az abban foglalt határozati javaslatot.  

 

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

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

 

105/2019. (XII.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a 2020. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ennek keretében a 2020. 

évben Ászár Község Önkormányzat esetében 10 ellenőrzési napban a 

gyermekétkeztetés és az óvoda feladatellátása és gazdálkodása komplex 

ellenőrzését rendeli el,  

b) a belső ellenőrzés elvégzésével Dákai József belső ellenőrt bízza meg, 

ellenőrzési naponként bruttó 23.000 Ft megbízási díj ellenében, 

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő (a szerződés megkötésre): 2020. január 20.  

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

3) Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának           

módosítása 

      Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

      Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Lanczendorfer Melinda aljegyző a hivatal szervezeti és működési szabályzatát az írásbeli 

előterjesztés szerint javasolja elfogadni. 

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a tervezet a jogszabályváltozások átvezetését, valamint 

tartalmi módosítást rögzít.  

 

Kerékteleki Község Önkormányzat polgármestere, György István már 2017. évben a két alapító 

település együttes ülésén jelezte igényét az ügyfélfogadási idő bővítésére. Kérését a szociális 

területen tapasztalható nagy számú ügyfélforgalomra alapozta, amit jelenleg a hivatalsegéd 

bonyolít le, aki ezáltal hivatali feladatot is végez. Az ügyfélfogadás bővítésének igényét nem 

többletlétszám útján és többletfinanszírozással, hanem a meglévő létszám átcsoportosításával 

javasolja megoldani.  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kiegészítés nincsen. Pekár Zsolt polgármester az SZMSZ-t az 

előterjesztés szerint javasolja elfogadni. 
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A határozati javaslat szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hat igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2019. (XII.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.  

  

4) Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

      Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Magyar Tiborné kuratóriumi 

elnök, elfoglaltsága okán, a mai ülésen nem tud részt venni.  

 

A napirendhez kapcsolódva elmondja, hogy a kuratóriumi elnök és további három tag ez év 

őszén lemondott tisztségéről. Kéri a képviselő-testületet legyenek segítségére és tegyenek 

javaslatot a leköszönő tagok helyére. Nagyon hasznosnak és fontosnak tartja a Közalapítvány 

tevékenységét, egy jól kialakult rendszerben működnek.  

 

Kálmán János Zoltán képviselő elmondja, jónak tartja az orvosi rendelő várótermében 

kihelyezett padokat, azonban az ülőtámla és a fal közé koptató kihelyezését javasolja. 

 

Pekár Zsolt polgármester köszönettel veszi a jelzést és felkéri Ligeti Gábor alpolgármestert a 

szükséges munkálatok elvégzésével. 

 

Ligeti Gábor alpolgármester a kért falvédők kihelyezést vállalja. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászár Községért 

Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót, köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

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

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

 

107/2019. (XII.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászár Községért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót, 

köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

5) Ászár Község Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztés rendezvényterv részét Pekár Zsolt polgármester szóban is részletesen 

ismerteti, kérdés, hozzászólás azonban az előterjesztéshez nincsen. 

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

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

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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108/2019. (XII.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2020. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

6) Református Egyház temetőkert fásítása 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti Ligeti Gábor alpolgármester által kezdeményezett javaslatot, 

amely a Református temető Újszőlő utca felőli üres részét érinti. Véleménye szerint a temető 

erre a részre nem fog terjeszkedni, ugyanakkor gondot és költséget jelent a terület rendszeres 

gondozása, kaszálása. Az akácfa telepítésével pedig hasznosítani lehetne a területet és 15-20 év 

múlva tüzelőként lehetne felhasználni. A temető fenntartásával kapcsolatos feladatokat az 

önkormányzat átvette a tulajdonos egyháztól. 

 

Ligeti Gábor alpolgármester elmondja, hogy a terület nem egész egy hektár nagyságú. 

Előzetesen egyeztetett egy az erdőtelepítésekkel foglalkozó vállalkozóval, aki 40.-Ft/csemete 

áron vállalja a munkát.  

 

A szóbeli előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a 140-es hrsz.-ú Református temetőkertben facsemeték telepítésére 100 ezer forintot 

biztosít a költségvetés tartaléka terhére. Határidő (a határozat kiadására): 2019. december 27., 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A határozati javaslat szavazásban részt vesz 6 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 

hat igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

109/2019. (XII.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 140-es hrsz.-ú Református temetőkertben facsemeték telepítésére 100 

ezer forintot biztosít a költségvetés tartaléka terhére. 

 

Határidő (a határozat kiadására): 2019. december 27. 

                  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

7) Egyebek: 

a) Decemberi rendezvények 

A Közösségi Házban december 14-én 16.00 órai kezdettel Karácsonyi Operett-Retro 

Táncdalfesztivál címmel előadás várja az érdeklődőket. 

 

A Jászai Mari Általános Iskolában december 20-én 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a 

falukarácsony. 

 

A karácsonyra hangolódás jegyében december 22-én 17.00 órai kezdettel közös éneklés lesz a 

Jászai téren. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.40 

perckor bezárta. 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző 


