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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ikt. sz.: I/700/2018.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

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

u. 1.). 

 

Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester 

  Ligeti Gábor képviselő 

  dr Lunkné Nyuli Márta képviselő 

                         Rakó László 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 alpolgármester és Martonné Szekfű Judit 

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

van Lanczendorfer Melinda aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.  

 

Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet egy napirendi ponttal – 4) Települési 

főépítészi feladatok ellátása – kiegészítve javasolja elfogadni. Pekár Zsolt polgármester a 

napirendet bővítve teszi fel szavazásra. 

  

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2018. (V.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1)  A Községháza klíma berendezésének árajánlatai 

2) Napelemek a községháza pályázatban 

3) Ravatalozó hullahűtőjének cseréje 

4) Települési főépítészi feladatok ellátása 

 

 

1) A Községháza klíma berendezésének árajánlatai 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester részletesen ismerteti községháza klímaberendezésének beszerzésére 

Bacher Gyula egyéni vállalkozótól, a Kesztler Klíma Kft-től és Koller Tibor egyéni 

vállalkozótól érkezett árajánlatokat. A beérkezett ajánlatok közül Bacher Gyula egyéni 

vállalkozó által adott ajánlat megfelelően részletes, műszaki tartalommal alátámasztott. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a) Bacher Gyula egyéni vállalkozó által a községháza klímaberendezésének 

beszerzésére tett árajánlatát elfogadja, és megbízza az árajánlatban foglalt eszközök 

szállításával és a munkák elvégzésével összesen bruttó 2.006.000.-Ft díjazás ellenében, 

amelynek fedezetét a 2018. évi költségvetés biztosítja, b) felhatalmazza a polgármestert a 

szerződéskötésre. Határidő: 2018. június 1., Felelős: Pekár Zsolt polgármester  
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A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt 

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2018. (V.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) Bacher Gyula egyéni vállalkozó által a községháza klímaberendezésének 

beszerzésére tett árajánlatát elfogadja, és megbízza az árajánlatban 

foglalt eszközök szállításával és a munkák elvégzésével összesen bruttó 

2.006.000.-Ft díjazás ellenébe, amelynek fedezetét a 2018. évi 

költségvetés biztosítja, 

 

b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2018. június 1. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

2) Napelemek a községháza pályázatban 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

   

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a községháza épületén elhelyezésre 

kerülő napelemek telepítése a kivitelező vállalkozó közreműködésével fog megvalósulni, 

amelynek részletei szerződés-módosítás keretében rögzítésre kerülnek. A napelemek 

kiépítésének, telepítésének költsége a pályázat benyújtásakor beszerzett ajánlat alapján 

1.428.751.-Ft összeget tesz ki. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a Községháza épületén elhelyezésre kerülő napelemek telepítésének költségeihez az 

általános tartalék terhére átcsoportosít 1.428.751.-Ft-ot az épület felújítása előirányzatára. 

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2018. (V.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a községháza épületén elhelyezésre kerülő napelemek telepítésének költségeihez 

az általános tartalék terhére átcsoportosít 1.428.751.-Ft-ot az épület felújítása 

előirányzatára. 

 

Határidő: 2018. június 1. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

3) Ravatalozó hullahűtőjének cseréje 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ászári temetőt üzemeltető 

Funebria Kft. képviselője jelezte a halotthűtő berendezés újbóli meghibásodását. Az elmúlt 

években több alkalommal történt meghibásodás, a javításra alkalmanként több tízezer forint 
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került kifizetésre. A jelenlegi berendezés meghibásodása annak életkor - legalább 23 éves - és 

műszaki állapota miatt az elmúlt években egyre gyakoribb, ennél fogva cseréje mielőbb 

szükséges.  A temető tulajdonosának feladata a halottak hűtéséről gondoskodni, ennél fogva a 

ravatalozó fejlesztése tovább nem halogatható, ezért javasolja egy korszerűbb és nagyobb, két 

tálcás berendezés beszerzését. Kéri a képviselő-testület megerősítését arról, hogy a tervezett 

beruházás megvalósítása érdekében árajánlatok kerüljenek bekérésre 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a ravatalozó kegyeleti hűtőjének beszerzésére 1 400 000 forintot átcsoportosít az 

általános tartalék terhére, és felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy egy darab két tálcás 

halotthűtő berendezés beszerzéséhez három árajánlatokat szerezzen be és az árajánlatok 

birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést megkösse. Határidő: 2018. június 30., 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester.  

 

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

igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2018. (V.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a ravatalozó kegyeleti hűtőjének beszerzésére 1 400 000 forintot átcsoportosít  az 

általános tartalék terhére, és felhatalmazza Pekár Zsolt polgármestert, hogy egy 

darab két tálcás halotthűtő berendezés beszerzéséhez három árajánlatot szerezzen 

be és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a szerződést 

megkösse. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

 

4) Települési főépítészi feladatok ellátása 

    Előadó: Pekár Zsolt polgármester 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Kisbéri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsa legutóbbi ülésén meghozott döntéséről. A Tanács határozatában 

javaslatot fogalmazott meg a főépítészi feladatellátás térségi főépítész foglalkoztatása útján 

történő biztosításáról. A főépítészi feladatokat elsősorban a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

Kisbéri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő útján, másodsorban a KTKT 

által kötött megbízási szerződés útján támogatják ellátni. A Társulást alkotó önkormányzatok 

képviselő-testületei lakosságszám arányosan járulnak hozzá a főépítész foglalkoztatásának 

költségeihez.  

 

Elmondja, hogy 2017. december 31-én megszűnt Tétényi Éva főépítész határozott, egy éve 

szóló megbízása, így jelenleg a feladat ellátatlan. 

 

A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nincsen, ezért Pekár Zsolt polgármester 

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

testülete a) főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (5)  

 

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

öt igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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40/2018. (V.17.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

a) A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (5) 

bekezdés b) pontja alapján a főépítészi feladatok ellátásáról térségi főépítész 

foglalkoztatása útján gondoskodik, 

b) a térségi főépítészi feladatokat elsősorban a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

Kisbéri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők útján, 

másodsorban a KTKT által kötött megbízási szerződés útján javasolja ellátni, 

c) a térségi főépítész foglalkoztatása útján a főépítészi feladatok ellátásáról a KTKT 

azon tag önkormányzata gondoskodhat, aki vállalja: 

         ca) a főépítészi feladatok térségi főépítész útján történő ellátását, 

         cb) a KTKT társulási megállapodása módosításának elfogadását, 

cc) a térségi főépítész határozatlan idejű foglalkoztatásának valamennyi 

költségéhez a települések lakosság arányában történő pénzügyi 

hozzájárulás tárgyhót megelőző hónap 20-áig történő megfizetését, 

cd) a térségi főépítész foglalkoztatása költségeihez való hozzájárulás 

megfizetésre irányuló kötelezettsége elmulasztása esetén a meg nem fizetett 

hozzájárulás összegéig a Kisbéri Polgármesteri Hivatal részére inkasszó jog 

biztosítását. 

 

Határidő: 2018. június 1. 

Felelős: Pekár Zsolt polgármester 

 

Egyebek: 

a) Májusi és júniusi rendezvények 

 

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2018. május 26-án megrendezésre 

kerülő falunap előkészületeiről, amelyen kéri a képviselők közreműködését. 

 

Pekár Zsolt polgármester elmondja továbbá, hogy hősök napi megemlékezés 2018. május 27-én 

a Szimbolikus temetőben lesz, a nemzeti összetartozás napi rendezvény 2018. június 3-án kerül 

megrendezésre a Nemzeti Összetartozás Emlékműnél. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 16.35 

perckor bezárta. 

 

 

                           Pekár Zsolt          Lanczendorfer Melinda 

                polgármester                                                    aljegyző  

 

 


