
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Város  Képviselő  Testületének  2007.  augusztus  16-án  15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
      Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A  polgármester  köszöntötte  a  rendkívüli  testületi  ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy Lakatos Béla, Tóth Győző 
és Baracskai Lajos kivételével a többi képviselő jelen van, 
így  a  Testület  11  fővel  határozatképes.  Új  napirend 
felvételére  nem  hangzott  el  javaslat.  A  képviselők  a 
napirendeknek  a  meghívóban  foglaltak  szerinti  tárgyalását 
egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./  Ács  nagyközség  helyi  menetrend  szerinti  személyszállítási  szolgáltatás  ellátására  
beérkezett pályázatok elbírálása
2./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003.(V.29.) számú 
rendelet módosításáról
      3./ Bölcsödei kialakítás megterveztetése

1./  Ács  nagyközség  helyi  menetrend  szerinti  személyszállítási  szolgáltatás  ellátására 
beérkezett pályázatok elbírálása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Márciusban  az  ismételt  pályáztatásról  döntött  a  Testület.  A  pályázati  felhívás  a  Belügyi 
Közlönyben és a Megyei Hírlapban megjelent. Augusztus 13-án telt le a beadási határidő. 
Három pályázó nyújtotta be ajánlatát. Augusztus 13-án 17.00 órakor került sor a pályázatok 
bontására. A három pályázó a pécsi HASZ Kft., a budapesti Dencinger Kft. és a tatabányai 
Vértes Volán Zrt. A Közbeszerzési Bizottság augusztus 14-én 14 óra 30 perckor megtartott 
ülésén értékelte a benyújtott pályázatokat.

Csányi Józsefné:
A pályázati felhívásban meghatározott ötféle elbírálási szempontrendszer alapján végezték az 
értékelést. Az összegzés elkészült, azt a testületi tagok megkapták.

Tóth Károly Péter:
A Dencinger Kft. 700 eFt önkormányzati támogatást vár, az állami támogatás mértéke nem 
ismert részéről. A Vértes Volán nem nyilatkozott az önkormányzati támogatásról.



Deákné dr. Schiffner Márta:
Helyi  közlekedésre  az  államtól  lakosonként  515,-  Ft  a  támogatás,  amely  összesen 3 MFt 
támogatást jelent évente az önkormányzatnak.

Moncz Imre:
A HASZ cég csak nemrég indult.  A Dencinger 700 eFt-os támogatását sokallja. A Vértes 
Volán  Zrt.  nem  nyilatkozott  az  önkormányzati  támogatás  összegéről.  Utánajárt,  azon 
településeken, ahol a Zrt. közlekedtet, mindenütt kért önkormányzati hozzájárulást.

Csöbönyei Imre:
Szerződésben ezt tisztázni kell.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A céget nyilatkoztatni fogják a szerződés aláírásakor.

A Képviselő Testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

165/A/2007.(VIII.16.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  nagyközség  helyi  menetrend  szerinti 
személyszállítási szolgáltatás ellátására benyújtott pályázatok közül a Vértes Volán Zrt. 
(2800  Tatabánya,  Csaba  u.  19.)  pályázatát  fogadta  el,  mely  alapján  a  Zrt.  a 
személyszállítási  közszolgáltatási  feladatot  2007.  augusztus  27-től  2011.  június  30-ig 
jogosult végezni.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a Zrt-vel a szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. augusztus 27.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./  A  menetrend  szerinti  helyi  autóbusz-közlekedés  viteldíjáról  szóló  9/2003.(V.29.) 
számú rendelet módosításáról

Deákné dr. Schiffner Márta:
A vételárra két variációs rendeletet készített.

Rohonczi József:
Véleménye szerint az elfogadott pályázatban szereplő árakat kell a rendeletnek tartalmaznia. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
A rendeletalkotás a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.

Rohonczi József:
Azért fogadták el az előzőekben a Vértes Volán Zrt. pályázatát, mert ők adták a legkedvezőbb 
viteldíjat is. Ha attól eltérő árat határoznak meg, az annyi, mintha más cég ajánlatát fogadták 
volna el.

Moncz Imre:
Ha az  ajánlattevő  által  ajánlott  árnál  többért  adjuk  a  bérletet,  a  különbség  a  szolgáltató 
bevételét növelné, s ezzel csökkentené az önkormányzat kiadását.



Petró Tibor:
A lakosság érdekét szem előtt kell tartani. Hogy egy ekkora településen meg tudják oldani a 
buszjáratot, már az nagy dolog a Zrt-től. Azt az összeget tudja elfogadni, ami a nyertes cég 
ajánlatában szerepel.

Csányi Józsefné:
Ha más árat írunk a rendeletbe, a cég arra hivatkozhat, hogy azért nem tudja hozni a tervet, 
mert magasabb árat határozott meg az önkormányzat.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Augusztus 27-én indul a helyi buszjárat.

A Képviselő Testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

166/B/2007.(VIII.16.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  helyi  autóbusz-közlekedés  viteldíjának  a 
pályázatot megnyert Vértes Volán Zrt. pályázatában szereplő összegeket fogadja el.
Határidő: 2007. augusztus 27.
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

A Képviselő Testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

19/2007.(VIII.16.) sz. rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003.(V.29.) számú 

rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ Bölcsödei kialakítás megterveztetése

Csányi Józsefné:
A  központi  óvodában  kialakítandó  bölcsödére  vonatkozóan  Say  Ferenc  tervezővel 
megkezdődhet  a  terv  elkészíttetése,  amely  pénzbe  kerül.  Ennek  megszavaztatására  van 
szükség,  bár  véleménye  szerint  a  bölcsöde  kialakításánál  elfogadottakba  már  ez  is 
beletartozott.  Sok  szülő  kéri  gyermekének  bölcsödei  elhelyezését.  Időcsúszásban  vannak. 
Először a 2-3 éveseket tudják majd fogadni. A bölcsödei étkeztetést a Süllős Bt. felvállalta. 
Szakhatósági  engedélyek  megkérésére  van szükség,  de a  szabadságolások miatt  ez  lassan 
megy.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Pályázati  lehetőségben kell  gondolkodni, melyet  októberben kell  benyújtani.  A bővítésnek 
utána  kell  érdeklődni.  Az  épülethez  hozzá  is  kell  építeni,  a  több  csoport  befogadása 
érdekében.  A  szakértőt  meg  kell  kérdezni  a  beintegrálhatóságról.  A  tervezés  összege 
megközelítően 800 eFt lenne. Más cég még drágábbért készítené el a terveket.

Moncz Imre:
A pályázati kiírás szerint a költség csak akkor számolható el, ha külön bölcsödét építenének.



Baracskai  Lajos  képviselő  15  óra  50  perckor  megérkezett  az 
ülésre, így a Testület 12 fővel folytatta munkáját.

Csányi Józsefné:
Az óvodába integrált bölcsőde véleménye szerint belefér a pályázatba.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Új  intézmény  nem  lesz  a  bölcsöde  kialakításával,  de  új  épület  igen.  A  bölcsöde  élén 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező vezető lesz az óvodavezető. 

A Képviselő Testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

167/2007.(VIII.16.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a bölcsödének a Központi Óvoda épületében való 
kialakítása  céljából  megbízza  Say  Ferenc  tervezőt  az  óvodabővítés  terveinek 
elkészítésével kb. 800 eFt összegben.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ Egyebek

Vizák Kft. kérelme a szennyvízcsatornához irányítástechnikai rendszer kialakítására

Csöbönyei Imre:
A nagy esőzések alkalmával a rostaréten elöntötte Szűcs Péter krumpliföldjét a szennyvíz, aki 
panasszal fordult az önkormányzathoz. A Vizák Kft. levelében leírja a történteket. Jó lenne 
ezt  a jövőben elkerülni.  Árajánlatot  kell  kérni az irányítástechnikai rendszer kialakításával 
kapcsolatban. Továbbá ismételten meg kell alakítani egy 2 fő önkormányzati tagból és 2 fő 
Vizák Kft-s tagból álló bizottságot, akik a korábbi években történtekhez hasonlóan ismételten 
ellenőrzést végeznének a lakóházaknál az illegális szennyvíz rákötések felderítésében. 

Varga József Károly:
A rostaréten, a veszélyeztetett helyre nem krumplit kellett volna vetni a károsultnak.

Baracskai Lajos:
Sok eső esett akkor.

Moncz Imre:
Nagy mennyiségű csapadékvíz került akkor a rendszerbe.

Csányi Józsefné:
A nem normális  esőzés miatt  történt  a  baj.  Tűzoltókat  hívtak mindenhova szivattyúzásra. 
Csereingatlan is felajánlható lenne Szűcs Péter részére, de értékes a jelenlegi ingatlana és 4 
db  másik  parcellát  kérne  cserébe.  Komárom  már  kiépítette  a  Vizák  Kft.  által  ajánlott 
irányítástechnikai rendszert. Ha egyszer az átemelők is víz alá kerülnek, akkor még nagyobb 
baj lesz.



Baracskai Lajos:
Nagy esőben az útról is befolyik a lefolyóknál a csatornarendszerbe a víz.

Petró Tibor:
Jelzés  ment  a  karbantartóknak  a  problémáról,  de  5  órán  keresztül  nem  történt  semmi 
karbantartás, itt mulasztás történt a Vizák Kft. részéről.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Szűcs Péter károsult bent járt a Polgármesteri Hivatalban. Jegyzőkönyvet vettek fel az üggyel 
kapcsolatban. 

Varga József Károly:
Másik területet kellene adni a károsultnak, a helyén meg játszótér lehetne.

Rohonczi József:
A játszóteret is elöntené a víz.

Moncz Imre:
Meg kell szüntetni, hogy a csatornába belefolyjon a csapadékvíz.

Csöbönyei Imre:
Későn  mentek  kijavítani  a  hibát,  a  Vizák  Kft.  a  hibás.  Az  irányítástechnikai  rendszerre 
szükség lenne. Kétszer 30 mm csapadék esett a meghibásodás napján.

A Képviselő Testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

168/2007.(VIII.16.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete megállapította, hogy az augusztus 12-i nagy esőzés 
során  a  szennyvízcsatorna  bejelentett  meghibásodására  a  karbantartó  későn  ment 
kijavításra, ezért a Vizák Kft-t terheli a felelősség.
A további meghibásodások elkerülése érdekében a Testület irányítástechnikai rendszer 
kiépítésére árajánlat kéréséről döntött. 
A Testület az illegális szennyvízrákötések kiküszöbölése érdekében 2 fő önkormányzati 
és 2 fő Vizák Kft-s tagból álló ellenőrző munkacsoport megszervezése szükséges.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Logopédus házaspár részére lakás biztosítása

Csöbönyei Imre:
A gyógyszertár feletti 2 szobás önkormányzati bérlakás jelenleg üresen áll. Egy logopédus 
házaspár  érdeklődött  az  iskolában,  amennyiben  alkalmazásra  kerülnek,  lakás  biztosítását 
kérik. Javasolja kiadni részükre az említett bérlakást.

Csányi Józsefné:
A Kistérségi Társulás átvette a logopédusunkat bérekkel együtt, aki emiatt végül felmondott, 
pedig nagy szükség volt rá. Ki kellene lépni ebben a vonatkozásban a Kistérségből.



Csöbönyei Imre:
Akkor vállalni kell a kilépés költségeit is. A jelenleg alkalmazandó logopédus is a Kistérség 
állományába kerülne.
 
A Képviselő Testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

169/2007.(VIII.16.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Óvodaköz 1.szám alatti 2 szobás önkormányzati 
bérlakást  a  Kistérségi  Társulás  által  Ácson  foglalkoztatott  logopédus  házaspár 
rendelkezésére bocsátja 2007. szeptember 01-től 3 év időtartamra 2010. augusztus 31-ig.
Határidő: 2007. szeptember 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Greenenergy Kft. kérelme

Csöbönyei Imre:
A Greenenergy Kft. az autópálya mellé tervezi az általa építendő szélerőműveket. Ehhez az 
önkormányzati utak használatára van szükség, az erre vonatkozó engedélyt kéri a Képviselő 
Testülettől.

A Képviselő Testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
170/2007.(VIII.16.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárulását  adja  a  Greenergy  Kft.  (1113 
Budapest,  Bocskai  út  134-136.)  részére  az  ácsi  0415 helyrajzi  számú önkormányzati 
tulajdonú út használatára az 1 db szélerőmű építéséhez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester”

Törvényességi észrevétel

Deákné dr. Schiffner Márta:
Jelzés érkezett a Közigazgatási Hivataltól az áprilisban elfogadott Közszolgáltai Szabályzatra 
vonatkozólag,  mivel  azt  a  Képviselő  Testület  csak  tudomásul  veheti,  de  azon  nem 
változtathat,  mint  ahogy  azt  megtette  a  téma  tárgyalásakor.  A  törvényességi  észrevétel 
elfogadására van szükség.

A Képviselő Testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

171/2007.(VIII.16.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Közép-Dunántúli Közigazgatási Hivatal Komárom-
Esztergom  Megyei  Kirendeltségének  Törvényességi  és  Ellenőrzési  Főosztálya  által 
észlelt  szóbeli  törvényességi  észrevételét  elfogadja,  amely  arra  vonatkozik,  hogy  a 
Közszolgálati  Szabályzatot  a  Képviselő  Testület  csak  tudomásul  veheti,  de  nem 
eszközölhet módosításokat abban.
Határidő: Azonnal
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző



Vis-maior pályázat

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Jegespusztai  kútfúrással  kapcsolatban  lehetőség  van  vis-maior  támogatás  igénylésére, 
mivel  azt  a  különleges  időjárás  indokolta  és  az  önkormányzatnak  nincs  anyagi  forrása  a 
kútfúrásra.

Csöbönyei Imre:
A kút a nagy szárazságban kiszáradt, ezért beadható vis-maior pályázat.

A Képviselő Testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

172/2007.(VIII.16.) sz. határozata
A rendkívüli,  hosszan  tartó  nagy  hőség  és  vele  összefüggő  aszály  következtében  Ács  Város 
önkormányzata  lakott  külterületén  Jegespusztán  élő  lakosság  vízellátását  biztosító  kút 
kiszáradt.
Az önkormányzat a régi kút helyett új kutat furatott, mely beruházásra saját forrás hiányában 
vis-maior  támogatási  igényt  kívánunk  benyújtani,  a  kötelező  rendeleti  előírások,  feltételek 
fennállása esetén.
Ács Város Képviselő Testülete nevében Csöbönyei Imre polgármester nyilatkozom, hogy

- a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezünk,
- más módon, más épületben, illetve építménnyel ezt a feladatot ellátni nem tudjuk, 

csak új kút fúrásával oldható meg a vízellátás,
- saját  forrásból  a  vís-maior  helyzet  megoldása  nem  lehetséges,  mivel  az 

önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt erre a beruházásra nem tudunk forrást 
elkülöníteni,  így  a  beruházás  teljes  összegét  kérjük  vis-maior  támogatásból 
megtéríteni.

Ács  Város  Képviselő  Testülete  nevében  Csöbönyei  Imre  polgármester  nyilatkozom továbbá, 
hogy  a  tulajdonszerzés  folyamatban  van,  a  régi  kút  földterületére,  valamint  építményére 
vonatkozóan, továbbá az új kút földterületére. A régi kutat, bár az önkormányzat korábban 
nem  volt  tulajdonosa,  a  jegespusztai  lakosok  vízellátásának  megoldása  érdekében  a  puszta 
kialakítása óta üzemeltette azt, mivel az ívóvízellátás biztosítása az önkormányzat feladata az 
Ötv. 8. §-a alapján.
A  Testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  további  szükséges  tárgyalások  folytatására, 
nyilatkozatok, szerződések aláírására.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester”

Városavató

Csányi Józsefné:
A városavatóra  Bajnai  Gordon  önkormányzati  és  vidékfejlesztési  miniszter  jön  el,  mivel 
Lampert  Mónika nem vállalta.  Az utcák lobogózásához a zászlókat megrendelték.  Át kell 
nézni a listát, akiket az ünnepségre meghívnak. Délelőtt ünnepi közgyűlésre kerül sor, ahol 
elismerő oklevelek átadás történik. Szűcs Béla Albert főszerkesztőnek az új „Ácsi arcok, ácsi 
emberek” című kötetének megjelentetése is a programok között szerepel. 

Petró Tibor:
Kevés zászló került megrendelésre. 200 magyar zászlóra és 70 Eu-s zászlóra lenne szükség 
ahhoz, hogy minden második oszlopon legyen lobogó. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehet még rendelni zászlót,  de a városavató már túl  van finanszírozva.  Sokba kerülnek a 
meghívók, az ajándékok, az állófogadás.



Varga József Károly:
A kitett zászlókat ünnep után azonnal le kell szedni és leltárilag nyilván kell tartani. 

Csányi Józsefné:
A költségvetésben a városavatóra semmi nem lett tervezve, de sokan járulnak hozzá a lakosok 
közül az ünnepségre. Az intézmények elé nem kell lobogót tenni az oszlopokra. Jövőre is 
vásárolhatnak még zászlót.

Petró Tibor:
Minden  harmadik  oszlopra  terveztek  két  zászlót  az  ünnepélyes  hangulathoz.  A Fő utcán 
minden ház előtt virágágyás lesz Nagy Irén képviselő felajánlása alapján.

Csöbönyei Imre:
Komáromtól kér kölcsön 100 db nemzeti színű és 30 db Eu-s zászlót. 

Petró Tibor:
A támogatások folyamatosan érkeznek, de még mindig kevés. Az idősebb lakosok aktívabbak 
a támogatás vonatkozásában. A kastély festési munkálatai folyamatban vannak. A parkoló 
kialakítását is elkezdik hamarosan.

Csányi Józsefné:
Kitüntetések vonatkozásában felmerült Péntek Lőrinc, id. Metka Antal és Gombás Gabriella 
neve. Ő javasolná még dr. Alföldi Kálmán és Szűcs Béla Albertet is a kitüntetettek közé.

Petró Tibor:
További javaslatok is vannak kitüntetésre:

-     dr. Szakolczai Istvánné
- dr. Tarnay Anikó
- Tóth Károly
- Tóth Károlyné
- dr. Szentirmai István
- Szalai Bálint
- Nagy Ferencné
- Varga Endréné
- Soós István
- Pintér Zoltán
- Leier Kft. vezetői
- id. Pulai János
- Farkas István
- Paksi Zoltán
- Kovács Károly
- Ősz György
- Kosztolányi István

Aki 8 évet képviselőként tett a községért az is megérdemli a kitüntetést.  Péntek Lőrinc is 
sokat tett a településért. A képviselők díjazására is lehetőséget kellene teremteni.

Baracskai Lajos:
Vitáris Dániel posztumusz díjra érdemes.

Csányi Józsefné:
Már kapott a volt alpolgármester posztumusz díjat, melyet a felesége vett át.



Petró Tibor:
A sportvezetők, az intézményvezetők is sokat tettek a településért.

Csányi Józsefné:
Alföldi Lajos is 10 évig volt a falu élén. Az ő ideje alatt épült az óvoda stb. Azon hivatali 
dolgozók, akik a városi anyagot összeállították szintén érdemesek a díjazásra.

Csöbönyei Imre:
Javasolja, hogy a kitüntetettek névsorán a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság állítsa össze. 
A legnagyobb vállalkozók névsorán is gondolkodni lehet.

Csányi Józsefné:
Emléklapból 100 db-ot rendeltek.

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 17 óra 10 perckor bezárta a rendkívüli ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester


	A nem normális esőzés miatt történt a baj. Tűzoltókat hívtak mindenhova szivattyúzásra. Csereingatlan is felajánlható lenne Szűcs Péter részére, de értékes a jelenlegi ingatlana és 4 db másik parcellát kérne cserébe. Komárom már kiépítette a Vizák Kft. által ajánlott irányítástechnikai rendszert. Ha egyszer az átemelők is víz alá kerülnek, akkor még nagyobb baj lesz.

