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Ászár Község Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3181/2015/A. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2015. június 

08. napján 14.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak:  Pekár Zsolt polgármester 

   Ligeti Gábor képviselő  

dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 

Martonné Szekfű Judit képviselő  

Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                          Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző 
 

A polgármester megnyitja a képviselő-testület telefonon összehívott rendkívüli ülését és 

megállapítja, hogy a testület határozatképes, az elfoglaltságát jelző Kohlné Ivánkai Katalin és 

Rakó László kivételével valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen 

van Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző és a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Pekár Zsolt polgármester a meghíváskor közölt napirendet – tehát a községháza épület 

felújítására pályázat benyújtását – javasolja tárgyalni. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

51/2015.(VI.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 

 

 

1. Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
     Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség nyílik pályázni az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ebben a körben a községháza 

épület felújítására, átalakítására javasol pályázatot benyújtani. Ismerteti a pályázati feltételeket és 

bemutatja a műszaki terveket. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) pályázatot nyújt be a helyi 

önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelős Miniszterhez az „önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az Ászár, Kossuth L. u. 16. (217. hrsz.) alatti, 

községháza épület felújítása, átalakítása céljából, bruttó 48.161.993,-Ft értékben, b) a 

pályázathoz szükséges saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, 

c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására. Határidő: 2015. 06. 

09., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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A szavazásban részt vesz 5 fő. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

52/2015.(VI.8.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a) pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért, valamint az 

államháztartásért felelős Miniszterhez az „önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” az Ászár, Kossuth L. u. 16. (217. hrsz.) 

alatti, községháza épület felújítása, átalakítása céljából, bruttó 

48.161.993,-Ft értékben,  

b) a pályázathoz szükséges saját forrást, 18.161.993.- Ft-ot a 2015. évi 

költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja, 

c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 

lebonyolítására.  

Határidő: 2015. 06. 09. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 14.25 

perckor bezárta. 
 
 
 
 

                            Pekár Zsolt                                                  Lanczendorfer Melinda 

                           polgármester                                            jegyzőt helyettesítő ügyintéző  


