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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/1279/2018/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

29. napján 16.00 órakor, a Községháza tanácstermében (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

  Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő 

                         Rakó László képviselő 

  Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

a testület határozatképes, mivel Ligeti Gábor és Martonné Szekfű Judit képviselő kivételével 

valamennyi, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen dr. Nemes Tünde Adrienne 

háziorvos, Pékné Polgár Helga védőnő és Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a 

jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet 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: 

 

86/2018 (XI.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 

2) Beszámoló a védőnői munkáról 

3) Belső ellenőrzési terv 2019-es évre 

4) Petőcz Gábor kérelme 

 

1)  Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről  

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: dr. Nemes Tünde Adrienne háziorvos 

 

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

polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete dr Nemes Tünde Adrienne háziorvos tájékoztatóját a község 

egészségügyi helyzetéről elismerésének és 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: 

87/2018. (XI.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

dr Nemes Tünde Adrienne háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi 

helyzetéről elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Ezt követően dr. Nemes Tünde Adrienne háziorvos elhagyja az üléstermet. 
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2) Beszámoló a védőnő munkájáról 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

    Előadó: Pékné Polgár Helga védőnő 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót elismerésének és 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:  

 

88/2018. (XI.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a védőnő 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és 

köszönetének kifejezése mellett elfogadja. 

 

Pekár Zsolt polgármester ezt követően elmondja, hogy a védőnő beszámolójában térlátást 

segítő tábla beszerzéséhez és a pelenkázó alátét cseréjéhez kért támogatást, 100 000 Ft 

értékben, amit javasol támogatni. 

 

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

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

engedélyezi a védőnői ellátáshoz térlátást segítő tábla beszerzését és a pelenkázó alátét cseréjét 

bruttó 100 000 Ft összegben, a költségvetés általános tartaléka terhére. Határidő: 2018. 

december. 14., 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: 

 

89/2018. (XI.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

engedélyezi a védőnői ellátáshoz térlátást segítő tábla beszerzését és a 

pelenkázó alátét cseréjét bruttó 100 000 Ft összegben, a költségvetés 

általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: 2018. december 14. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Ezt követően Pékné Polgár Helga védőnő elhagyja az üléstermet. 

 

 

3) Belső ellenőrzési terv 2019-es évre 

     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: 
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90/2018. (XII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) a 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, és ennek keretében a 2019. 

évben Ászár Község Önkormányzat esetében 4 ellenőrzési napban a 

vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését, az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatalnál pedig – szintén 4 nap időtartamban – a 

kockázatkezelés elvégzését rendeli el, 

b) a belső ellenőrzés elvégzésével a 2019. évben Dákai József belső 

ellenőrt bízza meg, ellenőrzési naponként bruttó 23.000 Ft megbízási díj 

ellenében, 

c) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2018. december 14. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

 

 

4) Petőcz Gábor kérelme 

     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti Petőcz Gábor vállalkozó kérelmét, amely szerint a Hősök 

terén lévő sportpálya kerítésén útbaigazító táblát kíván elhelyezni, amelyen az üzemeltetésében 

lévő vendégház és pincészet megközelítése és elérhetősége kerülne feltüntetésre a mellékelt 

illusztráció szerint.  

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a gazdasági program rögzíti a helyi vállalkozók 

támogatásának vállalását, amely alapján javasolja a kérelmezett adathordozó térítésmentes 

kihelyezését azzal, hogy a kerítés elbontása esetén az önkormányzatot elhelyezési kötelezettség 

nem terheli, továbbá a kihelyezett adathordozó állagmegóvásáról Petőcz Gábor köteles 

gondoskodni. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra 

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

Gábor vállalkozó részére a kérelem szerinti adathordozó elhelyezését térítésmentesen 

engedélyezi, a Hősök terén lévő sportpálya kerítésén, azzal, hogy a kerítés elbontása esetén az 

önkormányzatot elhelyezési kötelezettség nem terheli, továbbá a kihelyezett adathordozó 

állagmegóvásáról vállalkozó köteles gondoskodni.  

 

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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91/2018. (XII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Petőcz Gábor vállalkozó részére a kérelem szerinti adathordozó elhelyezését 

térítésmentesen engedélyezi, a Hősök terén lévő sportpálya kerítésén, azzal, 

hogy a kerítés elbontása esetén az önkormányzatot elhelyezési kötelezettség 

nem terheli, továbbá a kihelyezett adathordozó állagmegóvásáról vállalkozó 

köteles gondoskodni. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

Határidő: 2018 december 14. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 17.00 

perckor bezárta. 

 

 

                        Pekár Zsolt             Lanczendorfer Melinda 

            polgármester                                                             aljegyző 


