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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3459/2017/A. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2017. augusztus 

29. napján 16.00 órakor, 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  

                         Vargáné Zalka Andrea képviselő  

                         dr Istvándi Csilla jegyző 

 

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

testület határozatképes, mivel a más elfoglaltságát jelző Rakó László képviselő kivételével 

valamennyi képviselő, tehát 6  fő jelen van. Meghívásra került és jelen van dr Istvándi Csilla 

jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester az előzetesen megküldött meghívóban szereplő napirendet egy 

napirendi ponttal kiegészítve a következők szerint javasolja elfogadni: Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

Közbeszerzési szakértő megbízása a Polgármesteri Hivatal felújításához, 2. Csatlakozás 

partnerként a Kisbéri Járási Foglalkoztatási Paktumhoz, Együttes  ülés Kerékteleki Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületével:  3. SZMSZ módosítása, aljegyzői álláshely 

létrehozása. A napirendet ekként teszi fel szavazásra.  

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

58/2017. (VIII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Közbeszerzési szakértő megbízása a Polgármesteri Hivatal 

felújításához 

2. Csatlakozás partnerként a Kisbéri Járási Foglalkoztatási Paktumhoz 

Együttes  ülés Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületével: 

3. SZMSZ módosítása, aljegyzői álláshely létrehozása 

 

 

1. Közbeszerzési szakértő megbízása a Polgármesteri Hivatal felújításához 
    Előadó: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 

felújításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására 5 árajánlatot szerzett be. Az 

ajánlatot adók közül kettő más önkormányzat referenciája alapján, egy a megyei pályázatíró 

cég keretében, kettő pedig véletlenszerű internetes keresés alapján került megkeresésre. ebben 

a következő ajánlatok érkeztek: Cellár József közbeszerzési szakértő bruttó 220 ezer forint, a 

KEM Területfejlesztési KFt 300 ezer forint + ÁFA, az Őszy és Őszy Kft 350 ezer forint + 

ÁFA, az APP Tender Kft 450 ezer forint +ÁFA, a Namingo Kft 820 ezer forint + ÁFA 
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ellenében vállalná a munkát. A felelősségbiztosítási kötvényeket szintén bekérte, amelyek 

nem érkeztek meg teljes körben, de a legalacsonyabb árajánlatokat adó három ajánlattevőtől 

rendelkezésre állnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Polgármesteri 

Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására Cellár József 

közbeszerzési szakértőt megbízza, az árajánlatban foglalt bruttó 220 ezer forint megbízási díj 

ellenében. b) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. Határidő: 2017. szeptember 

15, Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő.A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

 

59/2017. (VIII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás lefolytatására Cellár József közbeszerzési szakértőt megbízza, az 

árajánlatban foglalt bruttó 220 ezer forint megbízási díj ellenében.  

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre.  

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

 

2. Csatlakozás partnerként a Kisbéri Járási Foglalkoztatási Paktumhoz 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kisbér Város 

Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal konzorciumban 

pályázatot nyert a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a 

munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében” címmel, melyhez együttműködő 

partnereket keres. A konzorcium és az együttműködők összessége alkotja  majd Kisbéri Járási 

Foglalkoztatási Paktumot, mely a járási foglalkoztatás bővítését célozza képzési 

lehetőségekkel, egyéb projektekkel. Ezek Ászár számára is hasznosak lehetnek, anyagi 

kötelezettséggel viszont nem jár. 

 

Kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a következő 

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) együttműködési 

megállapodást köt Kisbér Város Önkormányzatával és a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatallal a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri 

Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében” című TOP-5.1.2-15 

számú pályázat lebonyolításához, és partnerként csatlakozik a Kisbéri Járási Foglalkoztatási 

Paktumhoz b) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. szeptember 15, Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 6 képviselő.A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

hat igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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60/2017. (VIII.29.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) együttműködési megállapodást köt Kisbér Város Önkormányzatával és a 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal a „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci 

kereslet és kínálat összehangolása érdekében” című TOP-5.1.2-15 számú 

pályázat lebonyolításához, és partnerként csatlakozik a Kisbéri Járási 

Foglalkoztatási Paktumhoz  

b) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására.  

Határidő: 2017. szeptember 15, 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

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

16.10 perckor bezárta, a testület munkáját a továbbiakban a Kerékteleki Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületével együttes ülésen folytatta. 

 

 

 

                      Pekár Zsolt    dr Istvándi Csilla  

           polgármester                                                  jegyző 


