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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 36/2016/A 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2016. január 14. 

napján, 16.00 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 

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

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

van dr Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirend „Egyebek” pontját egy további 

alponttal – d) Veszprémi Gyuláné közterület foglalási kérelme – 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: 

 

1/2016. (I.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. A 2016. évi költségvetés (első olvasata) 

2. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

3. Tagság létesítése a Tatai Turisztika Egyesületben 

4. Egyebek: 

  a) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

  b) Februári megjelenés a Kisalföld Napilapban 

  c) Veszprémi Gyuláné közterület foglalási kérelme 
 

1. A 2016. évi költségvetés (első olvasatban) 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

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

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés első olvasatát nem kifogásolja, a 

költségvetés tervezését az abban foglalt irányok mentén támogatja. 

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

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

 

2/2016. (I.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. évi költségvetés első olvasatát nem kifogásolja, a költségvetés tervezését 

az abban foglalt irányok mentén támogatja. 
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2. Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 

       Előadó: dr Istvándi Csilla jegyző 

 

Az írásbeli előterjesztéshez kapcsolódva Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  megköszöni a 

részletes beszámolót, valamint a hivatal egész éves színvonalas munkáját. 

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

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi munkájáról szóló jelentés elfogadja. 

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

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

 

3/2016. (I.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló jelentés elfogadja. 

 

3. Tagság létesítése a Tatai Turisztikai Egyesületben 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel. 

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

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

 

4/2016. (I.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ászár Község Önkormányzatának tagfelvételét kéri a Tata és Környéke 

Turisztikai Egyesületbe, 52.500.- Ft éves tagdíj megfizetése mellett. 

Határidő: 2016. január 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

4. Egyebek: 

a) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Vörösmarty utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget a 

mostani helyén egyre nagyobb problémával jár, egyre rendezetlenebb a környéke, és nem 

elsősorban ászáriak használják. Amíg azonban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlata ki nem alakul a községben, teljesen nem kívánja megszüntetni, hanem a 

szolgáltatóval való egyeztetés alapján a Kossuth utca 41. alatti ingatlan udvarán tervezi 

elhelyezni, ahova a lakosok nyitvatartási időben továbbra is hordhatják a szelektív hulladékot. 

Amennyiben a konténerek ürítése itt nem megoldható, lehetséges, hogy más helyet kell 

kijelölni a konténereknek. 

 

b) Februári megjelenés a Kisalföld napilapban 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi döntésnek 

megfelelően 2016. február 19-re szervezték meg a község megjelenési lehetőségét a Kisalföld 

napilapban egy egész oldalon, valamint 1000 példányon címlapon is, ennek díja azonban 

emelkedett, 100 ezer forintot jelent. Ismerteti a megjelenési korlátokat, és kéri a képviselő-

testület együttműködését, hogy a Jászai-napok programja, a falu bemutatása, valamint a civil 

szervezetek rövid megismertetése a hatékonyan, színvonalasan kerülhessen az újságba. Ezt 

követően a képviselő-testület egyezteti a Jászai-napok várható programját, szervezési teendőit. 
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c) Veszprémi Gyuláné közterület foglalási kérelme 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Veszprémi Gyuláné telefonon 

felajánlotta, hogy az ászári búcsú ideje alatt a közterület-foglalási díj elengedése esetén (a 

vonatkozó rendelet alapján 300 négyzetméterre 90.000.- Ft), 200.- Ft-tal, illetve 100.- Ft-tal 

olcsóbban biztosítja a szórakoztató eszközök használatát. A polgármester véleménye szerint az 

árkülönbség nem jelentős: a dodzsem így is 600.- Ft, a körhinta 500.- Ft lenne. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag nem támogatják a közterület foglalási díj alóli egyedi 

mentesítést. 

 

5. Képviselői hozzászólások 

 

Martonné Szekfű Judit képviselő javasolja, hogy a jövő évre készüljön fotóanyag az ászári 

falunaptár újbóli megjelentetéséhez, 

Ligeti Gábor képviselő jelzi, hogy sok az utcán kószáló kutya, tájékoztatni kell a lakosságot az 

ebtartás szabályairól. 

Kohlné Ivánkai Katalin a Helyi Értéktár Bizottság tagjai felől érdeklődik, Pekár Zsolt 

elmondja, hogy egy tag nem vállalta, helyette javaslatot tesz más lehetséges tag felkérésére. 

Vargáné Zalka Andrea képviselő tájékoztatást ad a január 30-i faludisznótor szervezési 

munkáriról. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő elmondja, hogy az iskolaépület beázásának megszüntetésére 

a belső munkákkal együtt 3 millió forintos költségbecslést készített Mogyorósi László építész. 

Remény látszik arra, hogy az éves iskolai költségvetésben biztosított lesz erre felújítási keret. 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő kéri továbbá az önkormányzattól, hogy egy 50 fős autóbusz 

útjának költségeit biztosítsa az iskolások számára a Muzsika hangja színházi előadás 

megtekintéséhez a győri színházban. Az előadásra elsősorban az előadásban szereplő Kopjás 

Zsófia osztálytársai számára biztosítanának jegyet. 

Pekár Zsolt polgármester a javaslatot szavazásra teszi fel.  A szavazásban részt vesz 7 

képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, hét igen szavazat mellett 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2016. (I.14.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Jászai Mari Általános Iskola diákjai győri színházlátogatásához egy 50 fős 

autóbuszt biztosít, és annak költségeit vállalja. 

Határidő: 2016. március 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Dr Lunkné Nyuli Márta képviselő kéri továbbá a falubusz biztosítását az iskola által kapott 18 

új számítógép hazaszállításához. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az  ülést 17.20 

perckor bezárta. 

 

                      Pekár Zsolt                   dr Istvándi Csilla 

          polgármester                                                              jegyző 


