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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 4217/2015/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. december 

03. napján, 15.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

                         dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

                         Ligeti Gábor képviselő 

  Martonné Szekfű Judit képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző 

 

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 

dr Istvándi Csilla jegyző, aki egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, 

meghívásra került és jelen van helyette Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző, 

aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet az Egyebek napirendi pont alatt 

további alponttal – b) Ünnepi készülődések – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt 

polgármester a napirendet bővítve teszi fel szavazásra. 

 

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

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

 

105/2015. (XII.03.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Kárpátaljai magyar családok megsegítése 

2. A Perczel Mór és Vörösmarty utcák forgalomkorlátozása 

3. A Kisbéri Mentőállomás támogatása 

4. Egyebek: 

 a)Adventi kórustalálkozó 

 b) Ünnepi készülődések 

 

Zárt ülés: 

1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

 

1. Kárpátaljai magyar családok megsegítése 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a kárpátaljai magyar családok megsegítésére 50 ezer 

(ötvenezer) forint adományt utal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak erre a célra 

létrehozott adakozási gyűjtőszámlájára. Határidő: 2015. december 10. Felelős: Pekár Zsolt 

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

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

 

106/2015. (XII.03.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a  kárpátaljai magyar családok megsegítésére 50 ezer (ötvenezer) forint 

adományt utal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak erre a célra 

létrehozott adakozási gyűjtőszámlájára. 

 

Határidő: 2015. december 10. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

2. A Perczel Mór és Vörösmarty utcák forgalomkorlátozása  

       Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester szóbeli tájékoztatást ad a Perczel Mór és Vörösmarty utcák forgalmi 

tehermentesítése ügyében Kisbér város vezetésével folytatott tárgyalásokról. Az érintett 

utcákban jelentős az átmenő gépjárműforgalom és az ezzel járó negatív hatások csökkentése 

érdekében – összhangban a kisbéri törekvésekkel, javasolja a forgalmi rend megváltoztatását. 

Javasolja „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését alatt kiegészítő táblával 

„Kivéve célforgalom” felirattal. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

Perczel Mór és Vörösmarty utcák forgalomszabályozását megváltoztatja és elrendeli az érintett 

utcákban a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését alatta kiegészítő táblával 

„Kivéve célforgalom” felirattal. Határidő: 2015. december 18. Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester. 

 

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

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

 

107/2015. (XII.03.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Perczel Mór és Vörösmarty utcák forgalomszabályozását megváltoztatja és 

elrendeli az érintett utcákban a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla 

kihelyezését alatta kiegészítő táblával „Kivéve célforgalom” felirattal.  

 

Határidő: 2015. december 18. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

3. A Kisbéri Mentőállomás támogatása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

  

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Országos Mentőszolgálat 

Kisbéri Mentőállomása támogatási kérelmet terjesztett elő. Az előző évekhez hasonlóan 

javasolja a képviselő-testületnek a kérelem támogatását. A kérelem alapján 60.000.-Ft 

támogatás megítélésére tesz javaslatot. 
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Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a következő határozati javaslatot Pekár 

Zsolt polgármester szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Országos Mentőszolgálat részére – a kisbéri mentőállomás számára – 60.000.-Ft támogatást 

biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.  Határidő: 2015. december 18. Felelős: Pekár 

Zsolt polgármester 

 

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

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

 

 

108/2015. (XII.03.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

az Országos Mentőszolgálat részére – a kisbéri mentőállomás számára - 

60.000.-Ft támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: 2015. december 18. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 

4. Egyebek 

a) Adventi kórustalálkozó 
 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet 2015. december 12-én 

megrendezésre kerülő rendezvény előkészületeiről.  

 

b) Ünnepi készülődések 
 

A képviselő-testület egyezteti a karácsonyi készülődéssel kapcsolatos szervezési teendőket. 

 

 

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

15.35 perckor bezárta, egyidejűleg – mivel hallgatóság a teremben nem tartózkodott – a 

napirend szerint a zárt ülést folytatólagosan megkezdte. 

 

 

 

                      Pekár Zsolt         Lanczendorfer Melinda 

          polgármester                                         jegyzőt helyettesítő ügyintéző 


