
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/40/2018. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2018. január 04. 

napján 16.00 órakor, az Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

                         Ligeti Gábor képviselő  

  dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő  

  Martonné Szekfű Judit 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 valamennyi képviselő, tehát 7 fő jelen van. Meghívásra került és 

jelen van Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Ezt követően Pekár Zsolt polgármester a napirendre nézve következő határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 1. Az ászári Községháza felújításának és korszerűsítésének műszaki 

ellenőrzése. 

 

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

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

 

1/2018. (I.04.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Az ászári Községháza felújításának és korszerűsítésének műszaki ellenőrzése 

 

 

1. Az ászári Községháza felújításának és korszerűsítésének műszaki ellenőrzése  

      Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester ismerteti a Községháza felújításának és korszerűsítésének műszaki 

ellenőrzési feladatára Mogyorósi László építészmérnök, a FEMIVA Kft. és Horváth Sándor 

építési műszaki ellenőr által tett ajánlatokat. A beérkezett ajánlatok közül javasolja a legolcsóbb 

ajánlatot tevő Mogyorósi László ajánlatának elfogadását.  

 

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

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

Mogyorósi László építészmérnök ajánlatát, az ászári Községháza felújításának és 

korszerűsítésének műszaki ellenőrzésére elfogadja, és megbízza az árajánlatban foglalt feladatok 

ellátására összesen 1 000 000 forint díjazás ellenében, amelynek fedezetét a 2018. évi 

költségvetésben biztosítja, b) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. Határidő: 2018. 

január 19., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

 



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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2018. (I.04.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) Mogyorósi László építészmérnök ajánlatát, az ászári Községháza 

felújításának és korszerűsítésének műszaki ellenőrzésére elfogadja, és 

megbízza az árajánlatban foglalt feladatok ellátására összesen 1 000 000 

forint díjazás ellenében, amelynek fedezetét a 2018. évi költségvetésben 

biztosítja. 

 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

 

Határidő: 2018. január 19. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.10 

perckor bezárta. 

 

 

                                Pekár Zsolt                  Lanczendorfer Melinda 

                    polgármester                                                                    aljegyző 


