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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/48/2020.  

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2020. január 16. 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 Sebestyén Viktor mezőőr, Zséfár Csilla művelődésszervező és Lanczendorfer Melinda 

aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

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

 

1/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről 

2) Beszámoló a mezőőri munkáról 

3) Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 

4) A Képviselő-testület 2020-2024. évre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve 

5) 2020. évi költségvetés első olvasatban 

6) Egyebek: a) Januári, februári rendezvények 

             b) Tájékoztatás a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége üléséről 

                 c) Tájékoztatás a megyei települések találkozójáról 

Zárt ülés: 

1)  2020. évi Simon István díj  

 

1) Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről  

Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester  

Előadó: Zséfár Csilla művelődésszervező 

 

Az írásbeli elterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az anyag részletesen beszámol a község rendezvényeiről és rögzíti 

azokat úgy, mint egy kordokumentum.  

 

További kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az 

alábbi 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:  

 

2/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a község közművelődésének helyzetéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja 

 

Ezt követően Zséfár Csilla művelődésszervező az üléstermet elhagyja. 
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2) Beszámoló a mezőőri munkáról 

      Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

      Előadó: Sebestyén Viktor mezőőr 

 

Az írásbeli elterjesztéshez kiegészítés nincsen. 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy Sebestyén Viktort az önkormányzat négy órában 

alkalmazza a mezőőri feladatok ellátására. Főállásban a vadásztársaságnál áll alkalmazásban, mint fővadász. Az 

elmúlt évek alatt nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a község mezőőrével, aki számos alkalommal olyan 

feladatokat is ellát, ami nem tartozik a feladatkörébe (pl. szociális tűzifa kiszállításában, illetve a veszélyes fák 

gallyazásában, kivágásában való közreműködés, stb.), amiért ezúton is kifejezi köszönetét. 

 

Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az alábbi 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját 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: 

 

3/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a mezőőr beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja 

 

Ezt követően Sebestyén Viktor mezőőr az üléstermet elhagyja. 

 

 

3) Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 
      Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester  

 

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 2019. 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: 

 

 

 

4/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló jelentést elfogadja. 

 

4) A Képviselő-testület 2020-2024. évre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve 

    Előterjesztő és előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a korábbi képviselő-testületnek is volt elfogadott gazdasági programja, 

fejlesztési terve, amely tartalmazta mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, amit az elkövetkező öt évben az 

önkormányzat fontosnak tartott. A program előkészítése során egy képviselő, Kálmán János Zoltán részéről 

érkezett javaslat. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy óvakodni kell az olyan elképzelések megfogalmazásától, 

amelyekről eleve tudható, hogy a megvalósulásnak csekély az esélye. Majd ezt követően ismerteti, az általa 

összeállított terv részleteit. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt szavazásra teszi fel a következő határozati 

javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2024. évi gazdasági programját 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: 

 

5/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2020-2024. évi gazdasági programját az előterjesztés szerint elfogadja. 
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5) 2020.évi költségvetés első olvasatban 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatát követve a januári ülésen a képviselő-testület a 

főbb ismérveket tekinti át, tárgyalja meg, amely alapján kerül összeállításra a költségvetés végleges tervezete, 

amely a képviselő-testület februári ülésén kerül beterjesztésre. Ezt követően részletesen áttekintik az írásbeli 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés első olvasatát az 

előterjesztés szerint elfogadja, a költségvetés részletes tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatja. 

Határidő. 2020. február 15., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

6/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2020. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadja, a költségvetés részletes 

tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatja. 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

6) Egyebek: 

a) Januári, februári rendezvények 

 

A Magyar Kultúra Napján 2020. január 22-én ünnepélyt tartunk a Közösségi Házban. 

 

Hérics Márton plébános születésének 165. évfordulóján 2020. január 26-án megemlékezés lesz a Szent György 

Római Katolikus Templomban és azt követően a Közösségi Házban. 

 

Február 07-én 14.00 órakor az általános iskolában kőzetgyűjteményi kiállítás megnyitójára kerül sor. 

 

Ászár Községért Közalapítvány szervezésében, a falusi hagyományőrzés jegyében, 2020. február 8-án reggel a 

tájháznál a disznótor hangulatát idéző rendezvény, este az Aranyfürt Vendéglőben a hagyományos disznótoros 

vacsorára lesz. 

 

A Házasság Hete rendezvénysorozat keretében 2020. február 15-én 15.00 órai kezdettel kerül sor a Közösségi 

Házban a jubiláló házasok köszöntésére, de egész hetet átfogó rendezvények lesznek a település különböző 

helyein. 

 

Február 24-én 11.00 órakor kerül sor a Jászai Emlékháznál az évfordulós megemlékezésre. 

 

 

b) Tájékoztatás a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége üléséről  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 2020. 

január 16-án Kisbéren megtartott üléséről. Elmondja, hogy a térség településeiből álló civil szerveződés az elmúlt 

öt évben nem végzett aktív tevékenységet. Az ülésen az elnökség megújítására is sor került, elnöknek Sinkovicz 

Zoltán kisbéri polgármestert, alelnöknek Vuts Norbert ácsteszéri polgármestert, titkárnak pedig személyét 

választották meg. Döntöttek továbbá a szövetségi tagsággal járó díj bevezetéséről 20.000.-Ft/év összegben, amely 

díj megfizetéséhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását.  

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 

következő határozati javaslatot. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Bakonytérségi 

Önkormányzatok Szövetsége tagsággal járó évi 20.000.-Ft összeg megfizetését, a költségvetés tartaléka terhére. 

Határidő: 2020. január 31., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

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

következő határozatot hozta: 
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7/2020. (I.16.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége tagsággal járó évi 20.000.-Ft összeg 

megfizetését, a költségvetés tartaléka terhére. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

c) Tájékoztatás a megyei települések találkozójáról 
 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a héten a Megyeházán személyes egyeztetésen vett részt, ahol a megyei 

közgyűlés elnökével Popovics György úrral áttekintették azt a programot, amelynek célja, hogy a megye 

különböző területén élő emberek megismerjék egymást, egy találkozó keretében. Így egyegy találkozóra Ászár 

esetében Úny település került kisorsolásra. Mint ismert az elmúlt évben a vendég település fogadását a korábbi 

alpolgármester Kohlné Ivánkai Katalin előkészítette, megszervezte, de a találkozó a vendég település lemondása 

okán nem jött létre. Elmondja, hogy az idei évben kerülne megrendezésre az elmaradt esemény, amely rendezvény 

megvalósításának részleteit ezt követően ismerteti. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 18.10 perckor bezárta. 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző 


