
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. április 12-én 15 óra 30 perckor 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  Csányi  Józsefné 
kivételével a többi képviselő jelen van, így a Testület 13 
fővel határozatképes. Új napirend felvételére nem hangzott el 
javaslat. A képviselők a napirendeknek a meghívóban foglaltak 
szerinti tárgyalását egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Ifjúsági utca aszfaltozása pályázat keretében
      2./ Mistral Kft. szélparkkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérése
     3./  Egyebek

 

1./ Ifjúsági utca aszfaltozása pályázat keretében

Deákné dr. Schiffner Márta:
Előző  testületi  ülésen  hozott  határozat  visszavonására  és  új  határozat  meghozatalára  van 
szükség, mivel lehetőség van arra, hogy az útpályázat keretében nemcsak az Ifjúsági utca, de 
a  Deák  F.  utca  kereszteződése  is  felújításra  kerüljön.  A  korábbinál  kevesebb  összegbe 
kerülne,  melyre  pályázat  során  50  %-os  támogatás  nyerhető.  A Bricoll  Kft.  a  szükséges 
dokumentumokat elkészítette. 

Csöbönyei Imre:
A jelenlegi változtatással az Ifjúsági utca végénél 20-30 méter elmarad, viszont a nagyobb 
forgalmú Deák F. utcai kereszteződésnél az aszfalt felújítást kapna. A pályázatnak április 15-
vel beadásra kell kerülnie.

Tóth Győző:
Az Erkel Ferenc utca miért került ki a pályázat alól, hiszen korábban arról volt szó, hogy arra 
pályázunk?

Locsmándi Imréné:
A jelenlegi pályázat feltételeinek csak az Ifjúsági utca felel meg.



Csöbönyei Imre:
Más pályázat keretében lehetőség nyílhat az Erkel Ferenc utca aszfaltozására is.

Tóth Károly Péter:
A  Református  Temető  hátsó  területénél  vezető  útnak  a  Gyapjúválogató  épülete  melletti 
meghosszabbításával az Erkel Ferenc utcára nyitható lenne egy új utca, ahonnan az ott lakók 
a faluközpontot rövidebb úton meg tudnák közelíteni.

Rohonczi József:
Ott már utat tapostak az arra lakók, sok iskolás is azon közlekedik.

Csöbönyei Imre:
Meg kell nézni, kinek a tulajdonában vannak az ott lévő ingatlanok.

Locsmándi Imréné:
A Gyapjúválogató  cég  már  nem az  Erkel  Ferenc  utcai  épületben  van,  beköltöztek  a  volt 
cukorgyár területére.

Petró Tibor:
A jegyző intézkedési jogkörébe tartoznak az említettek, kéri erre az intézkedést.
 
A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

69/2007.(IV.12.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete visszavonja az Ifjúsági utca pályázat keretében való 
aszfaltozására vonatkozó korábbi 48/2007.(III.29.) számú határozatát.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

70/2007.(IV.12.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete támogatja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által  meghirdetett  az Ács Nagyközség Önkormányzat törzsvagyonába tartozó 
Ifjúság és Deák utca burkolatának felújítása projekt tárgyú pályázat  benyújtását.  A 
projektelem  megvalósulása  érdekében  végzett  tevékenységek  a  következők: 
burkolaterősítés,  profiljavítás  (műszaki  előkészítés:  kátyúzás,  repedésjavítás,  szükség 
esetén  profilmarás),  forgalmi  sáv  növelését  nem  eredményező  burkolatszélesítés 
(pályaszerkezet-kiépítés kopóréteg nélkül), közműaknák szintbeemelése.
A Képviselő Testület döntésének legfőbb indoka, hogy a fenti önkormányzati tulajdonú 
Ifjúság  és  Deák  utcák  nagy  személy-  és  tehergépjármű  forgalmat  bonyolítanak  le, 
összeköti a két településrészt. Nevezett utcák egybefüggő hálózati elemre vonatkoznak, 
így a folyamatosság biztosítva van.

A  felújítás  összértéke  2007.  évben  12.069.132,-  Ft,  amelyből  saját  erő  50  %:  nettó 
összege 5.028.805,- Ft, a vissza nem térítendő ÁFA összege 1.005.761,- Ft, a támogatási 
összeg  50  %:  nettó  összege  5.028.805,-  Ft,  a  vissza  nem  térítendő  ÁFA  összege 
1.005.761,- Ft.



Az önkormányzat a pályázati önrészt a 2007. évi költségvetésének a közutak felújítása, 
kiadása terhére 7.500.000,- Ft összegben megállapított eredeti előirányzatból biztosítja.
A Képviselő  Testület  továbbá  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  felújítandó burkolt 
útszakaszhoz kapcsolódó árkok megfelelő állapotát rendszeres tisztítással, folyamatos, 
közhasznú dolgozók által végzett karbantartással megőrzi.
Felhatalmazza a polgármestert a saját forrás biztosításával kapcsolatos intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2007. április 15.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./ Mistral Kft. szélparkkal kapcsolatos tulajdonosi hozzzájárulás kérése

Csöbönyei Imre:
A  Mistral  Kft.  szélpark  létesítéséhez  az  önkormányzattól  tulajdonosi  nyilatkozatot  kér  a 
szükséges engedélyek intézése céljából.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2007.(IV.12.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselőtestülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Ács 
nagyközség közigazgatási területén a Mistral Energetika Kft. által kiépítendő szélerőmű 
park  beruházással  kapcsolatban,  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  ingatlanok 
vonatkozásában alábbi kötelezettségeket vállalja, illetve jognyilatkozatokat tegye meg, a 
képviselőtestület folyamatos tájékoztatása mellett:
                -   tulajdonosi hozzájárulás
                -   útkezelői hozzájárulás
                -   útfelújítási hozzájárulás
-  bérleti, - használati – földhasználati jogot, vezetékjogot, vezetékjogot, szolgalmi jogot 
keletkeztető szerződések megkötése, aláírása
A  képviselőtestület  egyidejűleg,  utólag  jóváhagyja  a  polgármesternek  a  fenti 
tárgykörben nevesített nyilatkozatait, kötelezettségvállalásait.
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Nagy Irén:
A Komáromi utca vasút felé vezető kereszteződésében hiányzik a jelzőtábla,  a kerékpáros 
turisták többsége ezért sokszor a Csabai Tanyához jut ki.

Varga József Károly:
A probléma abból is adódik, hogy a kerékpárosok által használt térképen is az az irány került 
megjelölésre turista útként.

Csöbönyei Imre:
Ki kell tenni a táblát.



Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 15 óra 50 perckor bezárta a rendkívüli ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester


