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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.:  3314-1/2016/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2016. 

július 21. napján 09.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) 

tanácstermében. 

 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester  

                         Ligeti Gábor képviselő 

                         Rakó László képviselő  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző 

 

Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület telefonon összehívott rendkívüli 

ülését és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a más elfoglaltságát 

előzetesen jelző dr. Lunkné Nyuli Márta és Martonné Szekfű Judit képviselők kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van Lanczendorfer 

Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a szóbeli meghívóban közölt napirendet javasolja elfogadni, és 

szavazásra teszi fel. 

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

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

 

49/2016. (VII.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1 Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 

 

1.  Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére  

        Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség van 

önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai korszerűsítésére pályázni, majd 

ismerteti a pályázat lényeges pontjait. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén Pekár Zsolt polgármester a következő határozati 

javaslatot szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) 

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társasággal 

konzorciumban pályázati kérelmet nyújt be „Energetikai korszerűsítés Ászáron” 

projektcímen, a TOP-3.2.1.-15-KO1 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése elnevezésű pályázaton bruttó 29 370 233 Ft 100%-os támogatottság 

mellett, melynek előfinanszírozását a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. b) 

A projektben az Ászári Jászai Mari Általános Iskola (Ászár, Kossuth Lajos utca 26., 

209/1 hrsz.), az Egészségház (Ászár, Győri utca 5/A, 18 hrsz.), a Kuckó Óvoda (Ászár 

Győri utca 1., 1/4 hrsz.) és a Sportöltöző (Ászár, Köztársaság utca 13/A, 240 hrsz.) 

épületein –az intézmények ellátásának megfelelő - napelemes villamos energiatermelő 

rendszer kerül kiépítésre. Határidő: azonnal, Felelős: Pekár Zsolt polgármester 
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A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 5 igen 

szavazat mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

50/2016. (VII.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  a) Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű 

Társasággal konzorciumban pályázati kérelmet nyújt be „Energetikai 

korszerűsítés Ászáron” projektcímen, a TOP-3.2.1.-15-KO1 kódszámú, 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázaton 

bruttó 29 370 233 Ft 100%-os támogatottság mellett, melynek 

előfinanszírozását a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

    b) A projektben az Ászári Jászai Mari Általános Iskola (Ászár, Kossuth Lajos 

utca 26., 209/1 hrsz.), az Egészségház (Ászár, Győri utca 5/A, 18 hrsz.), a 

Kuckó Óvoda (Ászár Győri utca 1., 1/4 hrsz.) és a Sportöltöző (Ászár, 

Köztársaság utca 13/A, 240 hrsz.) épületein –az intézmények ellátásának 

megfelelő - napelemes villamos energiatermelő rendszer kerül kiépítésre. 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

09.25 perckor bezárta. 

 

 

 

 

 

                      Pekár Zsolt     Lanczendorfer Melinda 
          polgármester                                       jegyzőt helyettesítő ügyintéző 


