
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: 3946/2017/A.  

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2017. 

november 22. napján, 07.30 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 

                         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 a következő határozati javaslatot 

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

alábbiak szerint elfogadja: 1) Műfüves labdarúgó pálya építése, 2) Közbeszerzési eljárásban 

ajánlatételre felhívott gazdasági szereplők körének módosítása 

 

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

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

 

99/2017. (XI.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1) Műfües labdarúgó pálya építése 

2) Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők körének 

módosítása 

 

1. Műfüves labdarúgó pálya építése 

    Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kedvezményes 

pályaépítési programjában lehetőség van pályázni műfüves labdarúgó pálya építésének, 

valamint igény alapján a pálya körüli kerítés és világítás kiépítésének támogatására. A pályázat 

a beruházás teljes bruttó költségéhez szükséges 30% önerő helyett 10% önerő biztosítását írja 

elő. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester az alábbi 

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

pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, kedvezményes pályaépítési program 

keretében, az ászári 209/3. hrsz-ú ingatlanon műfüves labdarúgó pálya építésének támogatására, 

bruttó 32 500 000.-Ft értékben, amelyhez szükséges 3 250 000.-Ft saját forrást a 2017. 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, b) a pályázatban szereplő kerítés és világítás 

kiépítésének teljes bruttó költségéhez szükséges 10%-os saját forrást szintén a 2017. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és lebonyolítására. Határidő: a pályázat benyújtására, 2017. november 29., 

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: 

 

100/2017. (XI.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, 

kedvezményes pályaépítési program keretében az ászári 209/3. hrsz-ú 

ingatlanon műfüves labdarúgó pálya építésének támogatására, bruttó 

32 500 000.-Ft értékben, amelyhez szükséges 3 250 000.-Ft saját 

forrást a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

b) a pályázatban szereplő kerítés és világítás kiépítésének teljes bruttó 

költségéhez szükséges 10%-os saját forrást szintén a 2017. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és 

lebonyolítására. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására, 2017. november 29. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

2. Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők körének 

módosítása 

Előterjesztő: Pekár Zsolt polgármester  

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a 

községháza felújításával összefüggő közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint 

meghatározta azon gazdasági szereplők körét, akiket a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre 

felhív. Az előkészítő eljárásban megállapítást nyert, hogy a C. T. and Partner Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Rózsák tere 11.) jogi személlyel szemben kizáró ok áll fenn. 

Javasolja, hogy a kieső gazdasági szereplő helyett az IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

(2837 Vértesszőlős, Petőfi S. u. 3.) részére kerüljön ajánlattételi felhívás megküldésre. 

  

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

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

 

101/2017. (XI.22.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 92/2017. (XI.16.) KT-határozatát akként módosítja, hogy az 

ajánlattételi dokumentációt a C. T. Partner Tanácsadó és Szolgáltató  

Kft. (9028 Győr, Rózsák tere 11.) helyett az IMV Építőipari és 

Kereskedelmi Kft.  (2837 Vértesszőlős, Petőfi S. u. 3.) részére küldi 

meg. Fenti határozatban foglalt döntéseit ugyanakkor fenntartja. 

 

Határidő: a határozat kiadására, azonnal 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 07.45 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt       Lanczendorfer Melinda 

               polgármester                                                    aljegyző  


