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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/613/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2018. április 12. 

napján, 16.00 órakor, Ászár Közösségi Ház földszinti tárgyalótermében (Ászár, Kossuth L. u. 

1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Ligeti Gábor képviselő 

  Martonné Szekfű Judit képviselő 

  Vargáné Zalka Andrea képviselő 

                         Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

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

határozatképes, mivel Kohlné Ivánkai Katalin, dr. Lunkné Nyuli Márta és Rakó László 

képviselők kivételével valamennyi képviselő, tehát 4 fő jelen van. Meghívásra került és jelen 

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) Jelentés a gyermekvédelem és a szociális terület helyzetéről, 2) A 

2018. évi útfelújítások módosítása 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

27/2018. (IV.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  Jelentés a gyermekvédelem és a szociális terület helyzetéről 

2) A 2018. évi útfelújítások módosítása 

 

1) Jelentés a gyermekvédelem és a szociális terület helyzetérőll 
    Előadó: Lanczendorfer Melinda aljegyző 

Az írásbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért az abban foglalt határozati 

javaslatot Pekár Zsolt polgármester szavazásra teszi fel.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

28/2018. (IV.12.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 2017. évi gyermekvédelmi és szociális jelentést elfogadja.  

 

  Határidő: a jelentés továbbítására, 2018. május 31. 

 Felelős: Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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2) A 2018. évi útfelújítások módosítása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az útfelújítási munkák 

tervezése során nem számoltak a Diófa utcai a járdaépítés munkáival azonban az útépítési 

munkákkal együtt javasolja a járdaépítést is elvégezni. Ezt követően ismerteti a beszerzett 

árajánlatot, amely alapján a tervezett beruházás költsége bruttó 1.701.673.-Ft. 

 

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

határozati javaslatot: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Colas Út Zrt. 

árajánlatát elfogadja és bruttó 1 701 673 forint díjazás ellenében megbízza a Diófa utcai 

járdaépítés munkáinak elvégzésével, b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2018. 04. 27., Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

A szavazásban részt vesz 4 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, 

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

 

29/2018. (IV.12) KT-határozat 

      Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a)  a Colas Út Zrt. árajánlatát elfogadja és bruttó 1 701 673 forint díjazás 

ellenében megbízza a Diófa utcai járdaépítés munkáinak elvégzésével, 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

   Határidő: 2018. április 27.  

  Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.20 

perckor bezárta. 

 

 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                               aljegyző  

 


