
              
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 12-én 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő- testületi tagok
Dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző
Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető

                        Szabóné Kemény Andrea építésügyi előadó
Nagy Sándorné, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

                        Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csöbönyei Imre:
A  polgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket.  Megállapította,  hogy  Baracskai  Lajos 
kivételével  (aki  később  érkezik)  a  többi  képviselő  jelen  van,  így  az  ülés  13  fővel 
határozatképes.  Ismertette  a  rendkívüli  ülés  témáit.  További  napirendi  pontra  javaslat  nem 
hangzott  el.  A  Képviselő-testület  tagjai  a  meghívóban  szereplő  napirendeket   tárgyalásra 
egyhangúlag elfogadták. 

Napirendi pontok:
1./ A KDOP- 2007 -  5.1.1/2F „Komplex közoktatási fejlesztés Ácson” című projekt 

közbeszerzési szabályai 
2./ A  Helyi Építési Szabályzatot tartalmazó 20/2006.(IX.14.) sz. rendelet módosítása
3./ A Szociális Alapszolgáltatási Központ részére személygépkocsi vásárlása 
     ebédszállítás céljából
4./ Mitsubishi L300 személygépkocsi értékesítése

 
1./     A KDOP- 2007 -  5.1.1/2F „Komplex közoktatási fejlesztés Ácson” című projekt   
     közbeszerzési szabályai     

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A pályázattal kapcsolatos közbeszerzési szabályok elfogadását kéri az előterjesztés szerint.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és azt elfogadásra javasolják a Képviselő-testület 
részére.

Moncz Imre:
Mikor  döntöttek  arról,  hogy  a  dokumentáció  elkészítését  a  Sugallat  Kft.  végzi?  6,6  MFt 
összegért mit vásárolnak? Biztosíték igénylésére igényt tart-e az önkormányzat? 
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Dr. Fülesné Balogh Anita:
A  2009.  februári  képviselő-testületi  ülésen  a  Testület  a  Sugallat  Kft-t  választotta  ki  a 
KDOP.5.1.1.  pályázattal  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására.  A  nettó  6,6  MFt 
összeg  a  három  oktatási  intézményben  a  pályázat  szerinti  eszközök  értéke.  Ez  a  pályázati 
támogatás tartalma.

Nagy Irén:
ÁFA-emelés  lesz.  A  beszerzendő  eszközök  viszont  nettó  értéken  kerültek  meghatározásra. 
Hogyan kerül visszaigénylésre?

Dr. Fülesné Balogh Anita:
Július 01-től 5 %-kal lesz magasabb az ÁFA, amelyet saját forrásból kell finanszírozni.  

Varga József Károly:
Van-e rá esély, hogy megnyerjük a pályázatot?

Csöbönyei Imre:
Van esély a nyerésre.

Rohonczi József:
Amennyiben nem nyerjük meg a pályázatot, akkor a rengeteg pénzt hiába költötték el.

Lakatos Béla:
Véleménye  szerint  a  közbeszerzési  dokumentum  5.  pontjában  a  „meghívásos 
közbeszerzési eljárás” helyett „egyszerű közbeszerzési eljárás”-nak kellene szerepelni.

Szabóné Kemény Andrea:
A törvény szerint jelenleg egyszerű közbeszerzési eljárás folytatandó le.

Csányi Józsefné:
A közbeszerzést lebonyolító céget három ajánlat közül választották ki. Feltételezi, hogy a cég a 
lehető legjobban kívánja megvalósítania közbeszerzést. Lényeg az is, hogy a helyi vállalkozók 
alkalmazását ne zárják ki.

A  Képviselő-testület  9  igen  és  2  nem szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbiak  szerint  a 
következő határozatot hozza:

47/2009.(III.12.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közép-dunántúli 
Operatív Program „Közoktatási infrastruktúra  és szolgáltatások fejlesztése” 
c.  felhívás  keretében  meghirdetett  KDOP-2007-5.1.1/2F  „Komplex 
közoktatási-fejlesztés Ácson”  című  projekt árubeszerzésre  irányuló 
közbeszerzési szabályait az előterjesztés szerint elfogadja azzal a módosítással, 
hogy az eljárás típusa egyszerű közbeszerzési eljárás.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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A  Képviselő-testület  9  igen  és  2  nem szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbiak 
szerint a következő határozatot hozza:

48/2009.(III.12.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közép-dunántúli 
Operatív Program „Közoktatási infrastruktúra  és szolgáltatások fejlesztése” 
c.  felhívás  keretében  meghirdetett  KDOP-2007-5.1.1/2F  „Komplex 
közoktatási-fejlesztés Ácson”  című  projekt építési  beruházásra  irányuló 
közbeszerzési szabályait az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Baracskai  Lajos  képviselő  15  óra  25  perckor  megérkezett  az 
ülésre, így a Képviselő-testület 14 fővel folytatta munkáját.

2./ A    Helyi Építési Szabályzatot tartalmazó 20/2006.(IX.14.) sz. rendelet módosítása  

Szabóné Kemény Andrea:
Hosszú  ideje  folyik  a  szabályzat  módosítása.  A módosítást  két  szakaszra  bontották,  a  CBA 
Áruház  megépítése  miatt  a  belterületre  vonatkozó  módosítás  meggyorsítása  szükséges.  A 
szabályozási tervet a lakosság számára megtekintésre kifüggesztették. 

Varga József Károly:
Támogatja a rendeletmódosítást.

A Képviselő-testület  14  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

Ács Város Képviselő-testületének

5/2009. (III.15.) sz. rendelete
a szabályozásának módosításáról

A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

49/2009.(III.12.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a  település  szerkezetét  a 
belterületek vonatkozásában módosítja:

1. A Gyár utcát a Vásárhelyi utcával összekötő utca nyomvonala változik a 
szomszédos Vt és Vk területek határának korrigálásával.

2. A  Gyár  utcai  Lk  kisvárosias  lakótömbből  a  volt  ÁBC  telke  Lke 
kertvárosias lakóterületre változik.
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3. A  Batthyányi  utcát  keresztező  vízfolyás  északi  oldalán  a  véderdő 
megszűnik,  részben  a  lakóterülethez  (Lf)  csatolva,  részben   (Mko) 
korlátozott használatú mezőgazdasági területbe sorolva. Ennek kapcsán 
a  szomszédos  (Mk)  mezőgazdasági  terület  is  az  Mko 
területfelhasználásra változik.

4. A  Posta-köz  a  Vegyes  terület  –  Közlekedési  terület  vonatkozásában 
pontosításra  kerül,  hogy  csak   a  közterületi  közlekedési  területek 
különülnek  el  a  Vegyes  területtől,  a  magántulajdonú  közlekedési 
felületek nem.

5. A  Deák  Ferenc  utcán  a  2741  hrsz.  lakótelek  Z  zöldterület-közpark 
besorolást kap.

6. A határozat mellékletét képezi:
                  - a belterület szerkezeti terv módosítás leírása,
                  - a belterület szerkezeti fedvényterv – 2008.
        Határidő: Azonnal
        Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./ A Szociális Alapszolgáltatási Központ részére személygépkocsi vásárlása 
     ebédszállítás céljából

Nagy Sándorné:
A képviselő-testület  a költségvetési  rendelet  elfogadásakor döntött arról,  hogy ételbeszerzésre 
gépkocsit vásárol. Ennek minél előbb történő megvételére lenne szükség. A beszerzés műszaki 
részét Tóth Károly Péter képviselő bonyolítja.

Tóth Károly Péter:
Hivatalos  árajánlatot  kért  több  cégtől.  Megtekintette  az  összes  szóba  jöhető  gépkocsit, 
amelyeket  az  előterjesztésben  elfogadhatósági  sorrendbe  szedett.  A  Fiat  típusnál  nincsen 
tolóajtó, amely követelmény az ételszállításnál. Egy gépkocsi magánszemélytől van, a többi 
kereskedőktől. A gépkocsikat még szerelővel is át kell nézetni. A vételt követően az átiratás, a 
törzskönyv  beszerzés,  az  ÁNTSZ-vizsgálat  is  pénzbe  kerül,  de  a  tervezett  másfél  millió 
forintba belefér.

Csányi Józsefné:
Fontos mielőbb dönteni,  mert  a jelenleg ételt  szállító  megbízónak csak három hónapra lett 
betervezve a bére.

Abai Attiláné:
Havi 180 eFt-ot fizetünk a megbízott ételszállítónak. A gondozónő jogosítvánnyal rendelkezik, 
így a vásárlást követően intézményen belül megoldható az ebédszállítás.

Nagy Sándorné:
A  saját  gépkocsival  való  szállítás  többletköltséget  semmiképpen  nem  fog  jelenteni.  A 
gépkocsival a messzebbről az Idősek Klubjába járó időseket is be lehet szállítani.

Csöbönyei Imre:
A saját gépkocsival való szállítás során kerüljön betartásra az ebédszállítás időpontja.
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Nagy Sándorné:
Az  elején  lehet,  hogy  hosszabb  időt  vesz  igénybe  a  szállítás,  de  megtervezik  a  lehető 
legrövidebb útvonalat, hogy minden igénylő a leghamarabb ebédhez jusson.

Tóth Károly Péter:
Polcos megoldással három fordulóval megoldható a település egészére az ebédhordás.

Moncz Imre:
ÁFA visszaigénylésre van-e lehetőség?

Tóth Károly Péter:
Nem tud az önkormányzat ÁFÁ-t visszaigényelni.

A Képviselő-testület  14 egyhangú igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

50/2009.(III.12.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő Testülete  felhatalmazza a Gazdasági 
Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ részére  az 
előterjesztésben szereplő gépkocsik közül   a Citroën Berlingo típusú gépkocsit 
1.400.000,-  Ft  vételár ellenében,  műszaki  átvizsgálás  után ebédszállítás  céljára 
megvásárolja. 

         Határidő: Azonnal
         Felelős: Abai Attiláné GESZ vezető

4./ Mitsubishi L300 személygépkocsi értékesítése

Abai Attiláné:
Az önkormányzat  régi,  Mitsubishi típusú gépkocsija már  régóta a garázsban áll,  állaga így 
tovább romlik. Az önkormányzat a továbbiakban hasznosítani nem kívánja, ezért az eladása 
javasolt. Az állóeszköz nyilvántartásban már nullán áll a gépjármű értéke.

Csöbönyei Imre:
A polgárőrségnek szánták a gépkocsit, de az túlságosan nagy benzinfogyasztású. A polgárőrök a 
határőrség gépjárműveiből tudnak járműhöz jutni.

Tóth Károly Péter:
Az ilyen nagy fogyasztású gépjárműtől mielőbb meg kell szabadulni. A használt autó listán az 
ilyen évjáratú gépkocsik 350.000,- Ft-os áron szerepelnek.

Moncz Imre:
Ezen érték csökkentését javasolja, mert véleménye szerint annyit nem adnak a kocsiért.

Csöbönyei Imre:
Javasolja, hogy annyiért adják el a gépjárművet, amennyiért viszik. Alkatrésznek mindenképpen 
megéri.
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A Képviselő-testület  13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

51/2009.(III.12.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  felhatalmazza  Csöbönyei 
Imre  polgármestert  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Mitsubishi  L300 
személygépkocsi értékesítésére azzal, hogy az értékesítési ár a  piaci  keresleti  ár 
tükrében kerüljön megállapításra.

         Határidő: Azonnal
         Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt 
és 16 óra 50 perckor bezárta az ülést.

K.m.f.

Dr. Malomsoki István                       Csöbönyei Imre
  jegyző  polgármester
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