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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1200/2018/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2018. november 

15. napján 16.00 órakor, a Közösségi Ház Vadásztermében (Ászár, Kossuth u. 1.) 

tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő  

  Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 

                         Rakó László képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

a testület határozatképes, mivel Martonné Szekfű Judit és Vargáné Zalka Andrea képviselő 

kivételével valamennyi, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen Novák Viola 

óvodavezető, Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumi elnök, Sebestyén 

Viktor mezőőr és Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet két napirendi ponttal – 5) Sportpálya 

kerítésének többletköltsége, 6) Számítógép beszerzés - napirendi pontban, valamint az Egyebek 

napirendi pont alatt további egy alpont felvétele mellett javasolja elfogadni. Pekár Zsolt 

polgármester a napirendet bővítve teszi fel szavazásra. 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással,  

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

 

79/2018 (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Beszámoló a 2017/18-as nevelési év óvodai munkájáról 

2) Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

3) Beszámoló a mezőőri munkáról 

4) A 2018. év első nyolc hónapjának gazdálkodásáról szóló beszámoló 

5) Sportpálya kerítésének többletköltsége 

6) Számítógép beszerzés 

Egyebek: a) Novemberi, decemberi rendezvények 

            b) Tájékoztatás Kisbér Város Jegyzője megkereséséről 

Zárt ülés: 1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 

kérelmek elbírálása 

 

1)  Beszámoló a 2017/18-as nevelési év óvodai munkájáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Novák Viola óvodavezető 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető beszámolóját köszönetének kifejezése 

mellett elfogadja. 
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A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

80/2018. (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az óvodavezető beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Ezt követően Novák Viola óvodavezető elhagyja az üléstermet. 

 
 

2) Ászár Községért Közalapítvány beszámolója 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Magyar Tiborné kuratóriumi elnök 

 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester hozzászólásában köszönetét fejezi ki a település 

szépítésében kifejtett eddigi munkáért. 

 

Pekár Zsolt polgármester szintén elismerően nyilatkozik a közalapítvány helyi rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában vállalt aktív közreműködéséről. 

 

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 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, öt igen szavazat 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

81/2018. (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Ászár Községért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót 

köszönetének kifejezése mellet elfogadja. 

 

Ezt követően Magyar Tiborné, az Ászár Községért Közalapítvány kuratóriumi elnök elhagyja 

az üléstermet. 

 

3) Beszámoló a mezőőri munkáról 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Sebestyén Viktor mezőőr 

 

Pekár Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy nagyon jól 

működő kapcsolat alakult ki a község mezőőrével, aki számos alkalommal a munkakörét 

meghaladóan is segíti a települést. 

 

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 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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82/2018. (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a mezőőr beszámolóját köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Ezt követően Sebestyén Viktor mezőőr elhagyja az üléstermet. 

 

4) A 2018. évi költségvetés módosítása 

     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 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

83/2018. (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal, Ászár Község 

Önkormányzat és a Kuckó óvoda költségvetésének előterjesztés szerinti 

módosítását, azzal hogy a módosításokat a költségvetési rendeleten a 

következő módosításkor át kell vezetni. 

Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

Határidő: 2019. február 28. 

 

5)  Sportpálya kerítésének többletköltsége 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a folyamatban lévő beruházás 

aktuális helyzetéről, amelynek során kitér a futballpályát körbevevő kerítés bővítésére. A 

kivitelezővel történt egyeztetés eredményeként ugyanis többletként merült fel egy kétszárnyú-, 

és kettő kiskapu beépítésének igénye. Az elemek könnyű szerkezetben készülnek, amelyek 

beépítése után egy komplex kerítésrendszer valósulna meg. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az alábbi határozati javaslatot 

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

engedélyezi kettő darab kiskapu és egy kétszárnyú kapu beszerzését 508 ezer forint összegben, 

amelynek fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határidő: 2018. 

november 30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta 

 

84/2018. (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyezi kettő darab kiskapu és egy kétszárnyú kapu beszerzését 508 

ezer forint összegben, melynek fedezetét a költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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6) Számítógép beszerzés 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt elmondja, hogy az önkormányzati hivatalban működő informatikai rendszerhez a 

hordozható számítógépek biztonságosan nem csatlakozhatnak, amely miatt így asztali 

gépbeszerzésre van szükség. A hivatali munkavégzéshez szükséges számítógépek az 

önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozással megújultak, azonban két munkaállomás 

kialakításához gépbeszerzés szükséges, amelynek költsége hozzávetőleg 600 ezer forintot tesz 

ki. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

engedélyezt két darab asztali számítógép beszerzését bruttó 600 000 Ft összegben, a 

költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: 2018. november 30., Felelős: Pekár Zsolt 

polgármester 

A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

85/2018. (XI.15.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

engedélyez két darab asztali számítógép beszerzését bruttó 600 000 Ft 

összegben, a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

 

Egyebek:  

a) Novemberi, decemberi rendezvények 

 

A Közösség Házban 2018. november 29-én 17.00 órai kezdettel adventi koszorúkötés lesz. 

 

A zirci fúvósok adventi koncertje 2018. december 1-jén, szombaton 17.00 órakor kerül 

megrendezésre. 

 

Az VI. Magyar Sakk Világkupa rendezvényére 2018. december 7-e és december 9-e közt a 

Közösségi Házban kerül sor. 

 

Az V. Adventi Kórustalálkozó 2018. december 8-án 15 órakor lesz az iskolában. 

 

December 21-én 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a falukarácsony. 
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b) Tájékoztató Kisbér Város Jegyzője megkereséséről 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Kisbér Város Jegyzője részéről 

érkezett megkeresésről, amelyben a két települést összekötő – a Kisbér, Szent Imre utcán 

keresztül ászári területre érkező - csapadékvíz elvezető árok alapos takarítása ügyében kér 

közreműködést. Elmondja, hogy az ügyben érintett ászári szakasz tisztítása folyamatos, évente 

megtörténik az ároktisztítás. Ezt a feladatot a település 2018. évben is elvégezte. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.50 

perckor bezárta. 

 

 

                        Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

            polgármester                                                             aljegyző 


