
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az Ács  Nagyközség  Képviselő  Testületének  2007.  június  28-án 15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
                         Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
                         Tomisa Béla, a Komáromi Egészségügyi Alapellátás vezetője
                         Nagy Ferencné, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója, pályázó
                         Tarabiahné Kovács Etelka pályázó

  Vargáné Vasvári Klára, az Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője
  Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

                         dr. Csekő Elemér körzeti orvos
  Téglás Zoltán Ács, Gyár utcai lakos

  Farkas Roland ügyvéd
                         Lendvai Krisztina, az F-Wolf Kft. képviseletében
                         Czakó Ignác, a Charbon Kft. ügyvezető igazgatója 
 Intézményvezetők
Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülésen valamennyi képviselő jelen van, 
így  a  Testület  14  fővel  határozatképes.  Új  napirend 
felvételére nem hangzott el javaslat, de a polgármester a 7. 
napirendnek  a  2.  napirendként  való  tárgyalását  kérte,  az 
előadó  elfoglaltságára  tekintettel.  A  képviselők  a 
napirendcserét és a többi napirendnek a meghívóban foglaltak 
szerinti tárgyalását egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,   intézkedésekről,  
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő központi ügyeletről  
tájékoztatás
3./  A  települési   szilárd   hulladékkal   kapcsolatos   hulladékkezelési   helyi  
közszolgáltatásokról szóló 22/2002.(IX.24.) számú rendelet módosítása
       4./   Lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.) számú rendelet módosítása
      5./   Előirányzat módosítás
      6./   Pályázatok elbírálása (iskolaigazgató, orvosi rendelő)
      7./   Beszámoló önkormányzati intézmények működéséről
8./  Tájékoztatás  Ács  nagyközség  egészségügyi  helyzetéről  és  a  védőnői  szolgálat  
működéséről   
      9/    Törvényességi észrevétel – hulladék lerakás
   10./   Képviselő Testület 2007. II. félévi munkaterve
   11./   Alapító Okiratok módosítása
  12./   Egyebek



1./  Jelentés  a  két  ülés  közötti  időszakban  történt  fontosabb  eseményekről, 
intézkedésekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A polgármester a napirend elején ünnepélyesen bejelentette Ács 
nagyközség  várossá  válását  2007.  július  01-től,  mely  cím 
elérése  több  évtizedes  munka  eredménye,  ezért  köszönetet 
mondott  az  elődöknek.  Elmondta,  hogy  jó  munkával  be  kell 
bizonyítani, hogy rászolgáltunk a városi rangra. A városavató 
ünnepséget szeptember hónap elejére tervezik.

A  polgármester  által  elmondottakat  tartalmazó  jelentés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A jegyző által elmondottakat tartalmazó jelentés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

2./  Komárom-Bábolna  Többcélú  Kistérségi  Társulás  keretében  működő  központi 
ügyeletről tájékoztatás

Tomisa Béla:
A beszámoló a 2006. évi forgalmi adatokra épült. A vizitdíj bevezetésével a betegforgalom 
visszaesésére számítottak. Ügyeletben a sürgősségi esetek kivételével emelt összegű vizitdíj 
fizetendő. A központi ügyelet áprilisban átköltözött a mentőállomás melletti új telephelyére.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Az új helyre költözött ügyeleti 
rendelőt  is megtekintették,  melyről  külön fognak beszélni.  Az Ácson működő ügyeletnek 
Komáromba kerülése vitákat váltott ki, voltak problémák, de ezek mára megoldódtak.

Tóth Károly Péter:
Az orvosi ügyelet finanszírozási gondok miatt került át helyből Komáromba. Az új ügyelet 
megtekintésekor  bebizonyosodott,  hogy  az  jól  sikerült.  Gazdálkodásuk  rendben  van,  a 
megtakarításokból a labort fejlesztik. Az ácsi orvosokkal jó az együttműködés. Új gépkocsi is 
beszerzésre kerül az ügyeletre. A gépkocsi EKG-vel, oxigénpalackkal ellátott lesz. Naponta 
3,2 beteg veszi igénybe az ügyeleti ellátást. Két orvos van beosztva, egyikük állandóan bent 
tartózkodik, a másikuk jár ki hívásokra a betegekhez. A mentőkkel szoros a kapcsolatuk. A 
telefonhívásokat rögzítik, így a panaszokat utólag is ki lehet vizsgálni.

Varga József Károly:
Korábban ígéret hangzott el a település házszámtábláinak kitételére, ennek rövid időn belüli 
megoldására  van  szükség,  hogy  a  nem  helyi  orvosok  is  könnyebben  eligazodjanak.  Az 
ügyeleti helyiség légkondícionálóval ellátott. A jelenlegi költözéssel az ügyelet Ácstól való 
távolsága  és  a  sorompók  száma  nőtt.  Fontos  lenne  ezért  az  Ácstól  Herkán  átvezető  út 
megépítése.

Csányi Józsefné:
Egyéves jó tapasztalat kellett az ügyeleten, hogy a kedélyek megnyugodjanak. Az ügyeleti 
ellátás jól bizonyított.

Petró Tibor:
Személyes tapasztalat alapján is elismerést érdemel az ügyeleti ellátás.



Tomisa Béla:
6-án  érkezik  az  új  gépkocsi,  amelyre  műholdas  vezérlésű  utcanévtáblák  kerülnek 
beszerelésre,  így az megkönnyíti  a beteghez való odajutást.  Előzetes  megbeszélés alapján 
bárkit szívesen látnak az ügyelet megtekintésére.

Csöbönyei Imre:
A központi ügyelet indulásakor 1-2 probléma felmerült, amelyeket többségében jelzett is. A 
helyzet  mára  normalizálódott.  A  költözéssel  Ácstól  messzebbre  került  az  ügyelet,  ez 
kellemetlen.  Először  arról  volt  szó,  hogy Ácshoz  közelebb,  az  Ipari  Parkba  fog  kerülni, 
településünk számára ez kedvezőbb lett volna. 

Tomisa Béla:
Az összes ügyeleti ellátás 2 %-a a sürgősségi. A területet a jelenlegi felállással jól el lehet 
látni.  Ha  bármely  probléma  adódik,  kéri,  szóljanak  neki,  hogy  azt  kivizsgálhassák.  Ezt 
valamennyi  felmerülő panasz esetén megteszik.  Leginkább hét  végén adódik olyan,  hogy 
osztályozni kell a hívásokat, és emiatt van csúszás. Vannak betegek, akik tudják mi a bajuk, 
de a legtöbb orvos maga szeretné a diagnózist megállapítani. 

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

126/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében  működő  központi  ügyeletről  szóló  tájékoztatást  elfogadta,  és  az  ügyelet 
működését megfelelőnek nyilvánította.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./  A  települési   szilárd   hulladékkal   kapcsolatos   hulladékkezelési   helyi 
közszolgáltatásokról szóló 22/2002.(IX.24.) számú rendelet módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján minden év június 30-ig 
kerül sor a hulladékszállítási díj emelésére. 

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  rendeletmódosítást.  A  díjemelést  az 
önkormányzat és a kft. közötti szerződés szabályozza, mely 2012-ig van érvényben. Ennek 
ellenére nem javasolja a díjemelést elfogadni, csak az alábbi feltételek megvalósulása esetén: 
a vonalkódos rendszer bevezetés mielőbbi határidejének megnevezése, a kisebb méretű, 80 
literes szemétgyűjtő edények biztosítása az idősek, egyedülélők részére, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtők kihelyezésének gyorsítása.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  is  tárgyalta  a  napirendet  és  a  másik  bizottság  által  felsorolt 
feltételekkel elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

127/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. által közölt 
lakossági szemétdíj árváltozást az alábbi feltételekkel fogadja el:

-  a szolgáltatónak  a  vonalkódos  rendszer  bevezetés  mielőbbi határidejének 
megnevezése,

-  kisebb  méretű,  80 literes  szemétgyűjtő  edények biztosítása a településen az 
idősek és egyedülélők részére,

- a szelektív hulladékgyűjtők kitételének gyorsítása.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület egyhangú 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

15/2007.(VI.28.) sz. rendelet
A települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásokról szóló 22/2002.(IX.24.) számú rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./   Lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.) számú rendelet módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Jelentős  összegű a be nem fizetett  lakbérhátralék.  Kb. 10 családnál  van állandó jelleggel 
fizetési  probléma.  A  bérlőknek  több  esetben  a  közüzemi  szolgáltatókkal  szemben  is 
hátralékuk áll fenn, mely sokszor a bérlakás átadása után derül ki. Az önkormányzat ezért a 
befizetést  igazoló  közüzemi  okmányok  bekérését  határozta  el.  Ezzel  kerül  módosításra  a 
rendelet.

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását javasolja a Képviselő 
Testületnek azzal, hogy a nagyobb összegű lakbér kintlévőségek behajtására van szükség.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi  és Szociális  Bizottság  is  az  előterjesztés  szerint  elfogadásra  javasolja a 
rendeletmódosítást.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást, melyre már 
előbb lett volna szükség.

Csányi Józsefné:
A módosítás  alapján nyomon tudják követni a fizetéseket,  és nem fordul elő olyan,  hogy 
levágják a vezetéket, amelynek visszaállítása nagyon drága.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Szeptemberben, októberben elkezdik a lakások tulajdonoskénti ellenőrzését is.



A Testület egyhangú 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

16/2007.(VI.28.) sz. rendelet
Lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.) számú rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./   Előirányzat módosítás

Locsmándi Imréné:
Az előirányzat-módosítás zömében érkezett  állami pénzeket  és tiszteletdíjas lemondásokat 
tartalmaz.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra  javasolja  az  előirányzat-
módosítást.
 
A Testület egyhangú 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

17/2007.(VI.28.) sz. rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./   Pályázatok elbírálása (iskolaigazgató, orvosi rendelő)

Iskolaigazgatói pályázatok

Csöbönyei Imre:
A Jókai Mór Általános Iskola igazgatói állására két pályázat érkezett be. A jelenlegi igazgató, 
Nagy  Ferencné,  valamint  Tarabiahné  Kovács  Etelka  győri  lakos  részéről.  Mindketten 
meghívást kaptak az ülésre.

Tarabiahné Kovács Etelka:
32  éve  pedagógus,  igazgatóként  és  helyettesként  is  dolgozott.  Pedagógus  családból 
származik.  Tudatosan készült  erre a pályára.  Iskoláit  népköztársasági ösztöndíjjal végezte. 
1400 tanulós intézményben dolgozott. ÁMK-hoz tartozott az iskola, így ezt a részt is ismeri. 
Jelenleg lelki segélyszolgálatnál dolgozik, de hiányzik a tanítás. Időközben a PR-menedzser 
diplomát  is  megszerezte,  valamint  pályázatíró  képzésen  is  résztvett.  2008.  júniusában 
kulturális képesítést szerez. A jól felkészült Jókai Iskola tantestületébe jó lenne bekerülni.

Nagy Ferencné:
Szintén 32 éve van a pályán.  A tantestülettel  és a tanulókkal tanórákon kívül is sok időt 
tölthetnek:  sok  rendezvényt  szerveznek.  Mindig  jó  légkörü  tantestületre  törekedtek.  Az 
önkormányzat anyagi gondjait ismerve szeretné folytatni az eddigi munkát.



Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is meghallgatta tegnap a pályázókat. Mindkét jelentkezőt alkalmasnak 
találták a posztra, de a nagy többség Nagy Ferencnét támogatta.

Csányi Józsefné:
A Képviselő Testület először arról döntött, hogy kiírják-e az iskolaigazgatói pályázatot, vagy 
ÁMK keretében működjön tovább az iskola. Kevés sikerélmény éri az iskolavezetőt, kifáradt 
a  tanév végére,  úgy volt,  hogy nem indul  a  pályázaton.  Ezért  kérték Tarabiahné  adja  be 
pályázatát,  nehogy  vezető  nélkül  maradjon  az  iskola.  Később  a  jelenlegi  vezető  is 
meggondolta  és beadta pályázatát.  Nehéz a döntés két  egyforma tapasztalattal  rendelkező 
tanerőnél.

Varga József Károly:
Úgy hallotta a férje kertészmérnök. Ha ő nyerné meg a pályázatot, be tudnának-e segíteni a 
városias településkép megvalósításába?

Tarabiahné Kovács Etelka:
Győrszentivánon  laknak.  Ott  ő  is  résztvesz  az  újságszerkesztésben,  női  szervezeteknek  a 
tagja. Férje külföldi, Budapesten végezte az iskoláit. Győrben ő tervezte a virágórát, amelyért 
kitüntetést  is  kapott.  Lenne  ötlete  a  település  felvirágoztatásában.  Fontos  lenne  az 
együttműködés a másik iskolával is, áttanítások tekintetében.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete szót adott az ülésen jelenlévő Horváthné Perger 
Zsuzsanna pedagógusnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Horváthné Perger Zsuzsanna:
Az  iskola  alkalmazottainak  és  a  Szülői  Munkaközösség  véleményét  is  csatolták  az 
iskolaigazgatói  pályázattal  kapcsolatban,  akik  támogatták  a  jelenlegi  igazgatót,  ezek  nem 
kerültek említésre.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  véleményeket  kikérték,  azok  rendelkezésre  állnak,  de  azokban  foglaltak  nem  kötik  a 
Képviselő Testületet.

Csöbönyei Imre:
A pályázat ügyében zárt ülésen döntenek.

Volt orvosi rendelő épületének értékesítése

Csöbönyei Imre:
A Fő u. 98. szám alatti, volt orvosi rendelő épületére vonatkozó pályázati felhívás a Megyei 
Hírlapban  két  alkalommal  jelent  meg,  június  12-e  került  meghatározásra  a  benyújtás 
időpontjául.  Egy  pályázat  érkezett  be  Süveg  Istvánné  Ács,  Győri  utcai lakostól,  aki 
gyermekintézményt szeretne ott létesíteni. 



Deákné dr. Schiffner Márta:
A Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a pályázatot, döntés zárt ülésen lesz.

7./   Beszámoló önkormányzati intézmények működéséről

Jókai Mór Általános Iskola

Nagy Ferencné:
Nehéz  évet  tudhat  maga  mögött  az  iskola,  de  úgy érzi  minden  feladatot  teljesítettek.  A 
tanításon  kívül  sok  rendezvényt  is  szerveztek,  melyen  nemcsak  az  iskolások,  hanem  a 
településrész lakossága is részt vehetett. Idén a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését is 
felvállalták, amely kihívást jelentett számukra.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja.

Csányi Józsefné:
A Jókai Iskola a Pedagógiai Program módosítását is kérte.

Nagy Ferencné:
A módosítást nem szakrendszerű oktatáshoz kéri.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Jókai  Mór  Általános  Iskola  2006/2007.  évi 
tanévről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. A benyújtott Pedagógiai 
Program módosítását elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola

Lakatos Béla:
Oktatási  Bizottság  ülésén  is  tárgyalták,  hogy  a  11.  évfolyamon  a  szakképzési 
gyermeklétszám nem éri el a Minisztérium által javasoltat. Ennek ellenére a képzés nem lesz 
veszteséges. Az összes tanulót sikerült cégekhez kihelyezni, így az nem kerül pénzébe az 
önkormányzatnak.  A cégekkel a szerződéseket már megkötötték.  Szeptemberben 13-14 fő 
gyermek lesz, később ez 20 főre fog nőni, mert más iskolákból kikerült gyerekek hozzájuk 
jönnek.

Csányi Józsefné:
Regionális együttműködéssel még várható létszám. Lehetőség lenne a 7. és 8. osztályt el nem 
végzettek oktatására is. 



Varga József Károly:
Nincs még egy ilyen iskola, mint a Szakiskola, amely bevezette azt a fajta oktatást, hogy már 
akkor megvan a munkahelye a gyermeknek, amikor elkezd tanulni. Ezt meg kell köszönni az 
igazgatónak,  mert  ez  egyedüli.  Akinek  a  7.  és  8.  osztálya  hiányzik,  oktatásban  kell 
részesíteni.

Lakatos Béla:
Augusztus  végén  meghirdeti  a  7-8.  osztályt  el  nem  végzettek  oktatását.  Az  ebben  való 
részvételt többen jelezték, erre normatívát is lehet igényelni. A szülők ódzkodnak az újtól és 
Komáromban már régóta működik a szakiskola. A gyerekeket beadják fodrásztanulónak, de 
hiába képeznek ki 21 főt, ha abból csak hárman tudnak elhelyezkedni. A nagy cégek felé kell 
orientálódni szakmailag is.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
130/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 
2006/2007. évi tanévről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy

- szeptembertől  kerüljön  sor  oktatásra  a  7.  és  8.  osztályt  el  nem 
végzettek részére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bánfi Csaba:
Eredményes évet zárt az iskola. Ebben az évben volt 10 éves. Nemzetközi minősítő rendszer 
keretében hangversenyt  adtak,  ahol a legmagasabb, az arany minősítést  érte el  a zenekar. 
Nemzetközi fúvós zenekari versenyekre kaptak meghívást. Tunéziába is mehetnek, ahova a 
70  Ft-os  utazást  kell  csak  fizetniük,  ehhez  kért  az  iskola  az  önkormányzattól  anyagi 
támogatást.  A  minősítés  tétje  a  normatíva  juttatás  további  adása.  Ennek  keretében  a 
helyszínen is megnézik a szakmai feltételeket. A minősítések december 31-ig fejeződnek be.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja.

Csöbönyei Imre:
Az iskola  eredményéhez  gratulál.  Elhangzott  az anyagi  kérelem.  Az önkormányzat  nehéz 
gazdasági helyzetben van. Zárt ülésen megnézik, mit tehetnek ennek érdekében.

Csányi Józsefné:
A zeneiskola beszámolása során támogatási kérelem hangzott el a Tunéziai utazásukhoz való 
hozzájárulásra. Ehhez kérdezi, hogy hány ácsi gyerek van a zeneiskolában?

Bánfi Csaba:
Kb. 20 a gyermeklétszám.



Lakatos Béla:
Nincs pénze az önkormányzatnak, nyílt ülésen mégis osztották a pénzeket, akkor javasolja, 
hogy a zeneiskola kérelme is kerüljön támogatásra.

Rohonczi József:
Most valóban adtak komoly támogatásokat. 

Varga József Károly:
A Zeneiskola újévi koncertje úgy volt, hogy jegyvételes lesz, de a Művelődési Ház igazgatója 
azt mondta, legyen doboz, abba gyűjtsék a támogatást. A zeneiskola azt hitte az övéké lesz az 
összegyűlt pénz, de azt a Művelődési Ház tette el.

Baracskai Lajos:
Németh  Gyula  igazgató  a  koncert  bevételével  teljes  egészében  elszámolt  a  Gazdasági 
Irodának. A bevételi pénztárbizonylat megvan róla, amely igazolja a befizetést.

Csöbönyei Imre:
Meglátják, hogyan lesz pénz és az anyagi helyzetüktől függően támogatják a zeneiskolát.

Tóth Károly Péter:
A  Szivárvány  Énekkar  minden  ünnepségen  jelen  van,  hányszor  kapott  támogatást  az 
önkormányzattól?

Csöbönyei Imre:
A buszköltségüket fizetik.

Nagy Irén:
A zeneiskola az idén még nem kapott támogatást.

Rohonczi József:
A zeneiskola ingyen kapja a termet, amit használ, nem fizet sem világítást, sem fűtést.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Már  többször  felmerült,  hogy  fizessen  bérleti  díjat,  de  az  nem  került  megszavazásra. 
Napirendre kell venni a bérleti díj fizetését a zeneiskolának.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Ritmus  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményének 2006/2007. évi beszámolóját az előterjesztés szerint  elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Összevont Napköziotthonos Óvoda

Csöbönyei Imre:
Az intézmény megfelelően működik.



Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
132/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Összevont Napköziotthonos Óvoda 2005/2006. 
évről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Balassi Bálint Gimnázium Ácsi Tagintézménye

Csányi Józsefné:
A  kezdetek  óta  tanít  a  gimnáziumban.  A  11.  évfolyamon  2  osztály  működik.  Sok  az 
érdeklődő. Bábolnán megszűnik a gimnázium, mert  nem ölel  fel  olyan nagy térséget,  így 
sokan  fognak jönni  a  közeli  településükről  is  az  iskolába.  Jövőre  várhatóan  3  osztállyal 
fognak működni.

Csöbönyei Imre:
Az iskola megléte emeli a település színvonalát.

Moncz Imre:
Az Oktatási  Bizottság tárgyalta  a beszámolót  és azt  elfogadásra javasolja.  Örül  az  iskola 
eredményének. Hiányolja, hogy gazdasági beszámoló csak egy oktatási intézmény anyagában 
szerepelt.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
133/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Balassi Bálint Gimnázium Ácsi Tagintézmény 
2006/2007. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

8./  Tájékoztatás  Ács  nagyközség  egészségügyi  helyzetéről  és  a  védőnői  szolgálat 
működéséről   

Csöbönyei Imre:
Zilahy  dr.,  Kuti  dr.  és  a  gyermekorvos  távollétét  jelezte  az  ülésről,  két  orvos  pedig 
szabadságon van.

dr.Csekő Elemér:
Az új  rendelőben  végzik  munkájukat,  ahol  kis  átalakítást  végeztek.  Sajnálatos,  hogy  az 
elmúlt időszakban kerékpártárolót tulajdonítottak el az intézmény elől, sőt a váróból még egy 
járókeretet is elvittek.

Varga József Károly:
Az orvosok a bizottsági ülésre sem mentek el. Csak a védőnőkkel tudtak tárgyalni.  Ők is 
kérték  az  utcatáblák  felhelyezését  és  a  házszámok  feltüntetését.  A  két  körzet  védőnője 



vállalkozásban kívánja végezni augusztus 01-től a munkáját. Az óvodában és a védőnőknél 
hajfertőzött gyerekek vannak, amely nem jó fényt vet a településre. Mindent el kell követni, 
hogy ez csökkenjen. Elsősorban jegespusztai gyerekeknél jelent meg a fertőzöttség. Szükség 
lenne az átnevelésre ezen családoknál, ahol ez előfordul. Az orvosokra vonatkozóan merült 
fel olyan panasz, hogy köpeny nélkül fogadják a betegeket.

dr.Csekő Elemér:
Megfigyelhető, hogy fehér köpeny viselete esetén emelkedik a vérnyomása a betegnek.

Csányi Józsefné:
Az  orvosi  beszámolók  részletesek,  mutatják  a  több  évtizedes  orvos-beteg  kapcsolatot. 
Megnézték  a  környék  településén,  hogy  milyen  módon  történt  a  védőnők  vállalkozásba 
kerülése. Ennek tárgyalását zárt ülésen kezdték el. A kismamák részéről mindegy, hogy a 
védőnő  milyen  formában  végzi  munkáját.  A  védőnőknek  a  helyiségért  költséget  kell 
téríteniük. Ekkor hangzott el, hogy egyforma elbírálás alá kell esniük az orvosokkal, nekik is 
kellene  költséget  fizetni  a  rendelőkért.  Az  átvállalt  egészségügyi  költségeknek  2007.  II. 
félévtől az orvosok általi megfizetésére vonatkozóan már volt korábbi testületi határozat is. A 
telefonkönyvben az orvosokat és a védőnőket egy címszó alá kell tetetni.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az orvosi beszámolókat elfogadásra javasolja, továbbá 
javasolja a vállalkozó orvosok és védőnők rendelőinek bérleti díj számítását.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A bérleti díj egységesen 5.000,- Ft/m2-ben kerüljön meghatározásra azzal, hogy a bérleti díj 
magába foglalja a rezsiköltséget is.

Rohonczi József:
Az orvosok felé is egységes beszámolási szempontrendszer kell kidolgozni.

Csöbönyei Imre:
Megállapítható, hogy településünkön az orvosi ellátás megfelelő.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Ács  nagyközség  egészségügyi   helyzetéről  és  a 
védőnői  szolgálat működéséről szóló tájékoztatásokat elfogadja. 
A  Testület  továbbá  a  vállalkozó  orvosok  és  védőnők  rendelői  után  5.000,-  Ft/m2/év 
összegű bérleti díjat határoz meg, mely magában foglalja a rezsiköltséget is. A bérleti 
díjat az orvosoknak és védőnőknek 2007. július 01-től kell havonta fizetniük.
atáridő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

dr. Csekő Elemér:
Az orvosok az általuk használt gépkocsikért 6.000,- Ft benzinköltséget kapnak csak, de az 
autót meg is kell venni, a súlyadót is fizetni kell utána. Ők is jöhetnének költségtérítésért. A 
Testület nem nézett utána, mennyi kártyapénzt kapnak az orvosok. Annyira keveset, hogy az 
egyik  asszisztenst  el  kellett  küldeni,  mert  nem tudták  fizetni.  Drága  az  új  számítógépes 
rendszer beszerzése is és a nyomtatókba a patroncsere.



Deákné dr. Schiffner Márta:
Csekő  dr.  közalkalmazottként  dolgozik,  rá  nem  vonatkozik  a  bérleti  díj  fizetés,  csak  a 
vállalkozó orvosokra.

dr. Csekő Elemér:
A többi orvos nevében beszélt.

9./ Törvényességi észrevétel

Csöbönyei Imre:
Törvényességi  észrevétel  érkezett  a  Közigazgatási  Hivataltól  a  szeméttelepre  elhelyezett 
TESCO  hulladék  rendezésére  vonatkozóan.  Ügyvédet  bíztak  meg  és  peren  kívüli 
megállapodás  alapján kívánták  rendezni  a  TESCO-ból  szemetet  szállító  féllel  a  felmerült 
problémákat. Ezzel nem értett egyet a Közigazgatási Hivatal. Vissza kell vonni az erre hozott 
határozatot.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A PM Pénzügyi  Támogatások Irodájától  véleményt  kell  kérni  az  ügyben a  törvényességi 
észrevételre voantkozóan.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  is  tárgyalta  a  törvényességi  észrevételt  és  javaslata  a  korábbi 
határozat visszavonása és a Pénzügyi Támogatási Iroda megkeresése.

Varga József Károly:
Hulladékról  beszélnek a  TESCÓ építésekor  ideszállított  anyaggal  kapcsolatban,  de annak 
nagy része takaróanyagként szolgált.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

135/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Közép-Dunántúli  Regionális  Közigazgatási 
Hivatal  Komárom-Esztergom  Megyei  Kirendeltségének  törvényességi  észrevételével 
egyetértve visszavonja a korábban – a TESCÓ építése során a szeméttelepre szállított 
hulladékkal  kapcsolatban  -  hozott  37/2007.(II.15.)  számú  határozatát.  A  Testület 
továbbá a témában megkéri a PM Pénzügyi Támogatások Irodájának véleményét is. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

10./ A Képviselő Testület 2007. II. félévi munkaterve

Csöbönyei Imre:
Összeállításra  került  a  Képviselő  Testület  II.  félévi  munkaterve.  A  viszonylag  kevés 
napirendek  időközben  az  aktuális  témákkal,  a  városi  cím  elérése  során  szükséges 
intézkedések által bővülni fognak.



A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

136/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  2007.  II.  félévi  előterjesztett  munkatervet  az 
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

11./ Alapító Okiratok módosítása

Csöbönyei Imre:
A  szükséges  pontosítások  elvégzése  érdekében  a  következő  ülésen  javasolja  az  alapító 
okiratok módosításának tárgyalását.

12./ Egyebek

Disco nyitás elleni lakossági felszólalás

Csöbönyei Imre:
A  Posta  közben,  a  volt  vasbolt  helyén  megnyitandó  disco  ellen  lakossági  megkeresés 
érkezett.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az erre vonatkozó 4/1997.(I.22.)Korm. rendelet értelmében, amennyiben a szakhatóságok a 
megnyitás  előtt  kötelezően  beszerzendő  hatósági  engedélyükben  hozzájárulnak  a 
működéshez, akkor a jegyző nem tilthatja meg az üzemeltetés megkezdését. Amennyiben a 
discós  nem tartja  be  a  nyitvatartási  időt,  vagy túl  zajosan  működteti  a  szórakozóhelyet, 
amivel zavarja a környék lakóinak nyugalmát, akkor van lehetőség a jegyzői fellépésre,  a 
nyitvatartás korlátozására stb.

Téglás Zoltán:
A levelet aláírt lakosokat képviseli. A környék nyugalmáról van szó. A lakosok azt kérik, 
hogy  ne  engedje  meg  az  önkormányzat  a  szórakozóhely  üzemeltetését,  mert  discót  úgy 
üzemeltetni, hogy az ne zavarjon senkit, nem lehet. Ilyen szórakozóhelyet csak a településen 
kívül  szabad megengedni.  Ezt  rendeletben  szabja  meg  az önkormányzat.  Ha 15 vagy 20 
rendőr odamenne, lehet, hogy nem történne rendbontás, de ellenkező esetben zavarni fogják a 
nyugalmat.  Legközelebb  ő  lakik  a  szórakozóhelyhez,  1967-ben  építkezett,  akkor  beljebb 
akarta tenni az épületet, de az önkormányzat nem engedte. Kéri a Testületet, tárgyalják meg a 
problémát, és rendeletben döntsenek arról, hogy hasonló szórakozóhelyeket csak külterületen 
szabad létesíteni.

Varga József Károly:
Az elmondottakkal egyetért, kérdezi a jegyzőt, mit lehet tenni ebben az esetben a megoldás 
érdekében?



Deákné dr. Schiffner Márta:
Július  13-mal  változik  a  kereskedelmi  törvény,  utána  kell  ennek  nézni,  hogy  erre 
vonatkozóan  is  történt-e  változtatás.  Meg  kell  nézni,  van-e  lehetőség  a  javasolt  rendelet 
megalkotására.  A  Discót  üzemeltetni  szándékozó  tulajdonos  a  működési  engedélyét 
megkapta, mivel a szakhatóságok hozzájárultak az üzemeltetéshez.

Rohonczi József:
Az  együttélés  szabályait  be  kell  tartani.  Utána  kell  járni  a  javasolt  rendelet 
meghozhatóságának,  élő  rendeleteinkben  foglaltak  betartását  is  ellenőrizni  kell:  pld. 
állatrendelet.

Csöbönyei Imre:
Hozhatnak  határozatot,  aztán  lehet,  hogy  a  Közigazgatási  Hivatal  megsemmisítteti  azt. 
Bízzák meg a jegyzőt, hogy nézzen utána a dolgoknak, és a következő ülésen tárgyalják a 
témát.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Korábbi ülésen hozott a Képviselő Testület a Kastély nagytermében történő disco nyitásra 
határozatot, amely nem valósult meg. Ezen határozat visszavonása szükséges.

Lakatos Béla:
Ellenzi disco nyitását a település belterületén, a központban. Hollandiában belterületen olyan 
jó hangszigeteléssel ellátott discóban volt, hogy az ajtóban még nem tudta, hogy az discó. A 
településen több minden van, amit meg kell szüntetni, változtatni kell, ha város lesznek.

Tóth Károly Péter:
Ő is járt olyan hangszigetelt discóban, ahol nem hallatszik ki semmi. Nem is a discó hangos 
sokszor, hanem a közönség viselkedése az épület előtt, a randalírozásokat kell megszüntetni.

Csányi Józsefné:
Jó,  hogy  a  másik  discó  nem  valósult  meg.  A  volt  vasbolt  épületére,  ahol  most  a 
szórakozóhely  megnyitását  tervezik,  elővásárlási  joga  volt  az  önkormányzatnak,  de  mire 
tárgyalták a témát, már eladták másnak. Ebben az ügyben egységesen kell fellépni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az  üzemeltetőnek  a  zajszigetelést  meg  kell  oldani,  megfelelő  számú  parkolóhely 
kialakításáról is gondoskodnia kell. Amennyiben ezek nem valósulnak meg, nem kapja meg a 
használatbavételi engedélyt.

Csöbönyei Imre:
Az ingatlant jó lett volna megvásárolni, de elkéstek a vétellel.

Téglás Zoltán:
Rendelet értelmében nem létesülhet szórakozóhely olyan területen, ahol 200 méteren belül 
oktatási, egészségügyi intézmény stb. van. Ott van a templom is, ahol éjféli mise is szokott 
lenni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ilyen rendelet valóban van, de sem oktatás, sem egészségügyi ellátás nincs az esti órákban, 
amikor a discó nyit.



Moncz Imre:
Hogy belterületen nem lehet discót nyitni,  ehhez a kereskedelmi törvényt  meg kell nézni. 
Hozzanak most egy elvi határozatot arról, hogy a jegyző megnézi ennek lehetőségét. Rövid 
az idő, mert jövő szombaton már nyitni akar az üzemeltető.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

137/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete korábban a Művelődési Ház nagytermében discó 
megnyitásának  engedélyezésére  hozott  korábbi  96/2007.(IV.26.)  számú  határozatát 
visszavonja. 
A Testület  elvi  határozatot  hozott  arról  –  amennyiben a  kereskedelmi  törvény  erre 
lehetőséget biztosít – megtiltja a település belterületén való discónyitást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A  polgármester  17  óra  35  perckor  szünetet  rendelet  el,  a 
Képviselő Testület 18 óra 10 perckor folytatta munkáját.

Gally Gerhard megállapodása

Farkas Roland:
A  település  zártkerti  részén  felosztásra  kerültek  ingatlanok,  ahol  az  F-Wolf  Kft.  Gally 
Gerhard vállalkozó vezetésével kisebb hétvégi házakat kíván építeni. A földvédelmi járulékot 
kifizették, ezután a vállalkozó nevére kerülnek az ingatlanok. 88 db ház építését tervezik. Az 
egész terület közművesítve lenne, melynek költségét is vállalja a vállalkozó. Ezt a szerződés 
is  tartalmazza.  A  megállapodásban  szereplő  útépítésnél,  milyen  jellegű  utat  ért  az 
önkormányzat?

Deákné dr. Schiffner Márta: 
Zúzott kővel való megoldás is megfelelő.

Farkas Roland:
A vállalkozó részt vesz a falu életében. A település üres területeire megálmodott projekteket. 
A megépítendő üdülők leendő tulajdonosi köre a nyugdíjas korosztály lesz. Ács hamarosan 
város lesz. A komáromi termálfürdő közelsége miatt  kelendőek lesznek az üdülőházak. A 
területen, amelyeken építkezni fognak, sovány a föld, gazdálkodásra nem alkalmas. Komoly 
földmunkák lennének ott végezve, az építés egészen a kertmunkáig bezárólag tartana. 

Tóth Károly Péter:
Német anyanyelvű emberek a kavicsbánya környékén terepjáróval rodeóznak. A kavicsbánya 
az építési területhez közel van, hogyan viselik ezt majd el a pihennivágyók?

Lendvai Krisztina:
Az ingatlanok még nincsenek eladva.

Farkas Roland:
A rodeózás hatósági eszközökkel visszaszorítható.



Lakatos Béla:
Komolytalannak érzi a napirend előkészítését.  Kevés az információ is, nem tudják milyen 
engedélyekkel rendelkeznek, az ingatlanok kinek a tulajdonában voltak, mekkora összeget 
vállal a kft. stb.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A napirendet az előző ülésen kellett volna, és jó lett volna tárgyalni, de elnapolták. Gondolta, 
hogy utána ötletekkel jönnek a képviselők, és utánajárnak az őket érdeklő információknak. A 
területen  elsősorban  a  szükséges  infrastruktúrák  kiépítése  fontos,  hogy  indulhasson  az 
építkezés. Az ügy már 2005. óta húzódik. 

Rohonczi József:
Nem látott  még olyat,  hogy beruházás előtt  megállapodást kötnek. A megállapodásban az 
adatok  is  mások,  az  előző  ülésen  kézhez  kapotthoz  képest.  Javasolja,  hogy a  következő 
ülésen tárgyalják.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  tervezett  lakóparkra  vonatkozóan  is  ugyanilyen  szerződést  fogadott  el  a  Képviselő 
Testület. A vállalkozó kft-jének neve változott, a vállalkozó ugyanaz.

Moncz Imre:
A vállalkozónak pechje volt, hogy Ácsra tervezett beruházást. Már a régi Szabályozási Terv 
is egyrészt azért került változtatásra, hogy a vállalkozó nekikezdhessen az építkezésnek. A 
régebbi képviselőknek erre emlékezniük kell.  Nem új dologról van szó. Az infrastruktúra 
kiépítése  az  önkormányzat  kötelessége  lenne,  a  vállalkozó  ezt  is  vállalja,  amint  a 
tulajdonjogot megkapják. Támogatja a beruházó elképzelését, mert ezzel a település fejlődik. 
Ha az üdülőfalu megépül, az mindig itt marad a településnek. Ebben pozitívan kell dönteni.

Csányi Józsefné:
Volt kint  a területen,  megnézte  a mintaházakat.  A kisebbségi önkormányzat  vezetője is a 
környéken lakott. A tervezett beruházás a környező terület értékét is növelné, ezért annak az 
ott lakók is örülnének. 

Lakatos Béla:
Az  jó  lenne,  hogy  a  közművesítés  is  megvalósulna,  de  nem  tudja  mit  kell  jelenleg 
megszavazni.

Petró Tibor:
Úgy tűnik  most,  mintha  a  jegyző és  Moncz képviselő  jót  akarna  a  településnek,  a  többi 
viszont  rosszat.  Mellette  van  annak,  hogy  a  beruházás  emelje  a  településrész  értékét, 
szeretnék, ha ezzel fejlődne a település, de azt elő kell jobban készíteni. 

Rohonczi József:
Tisztázni kell, hogy kinek, mi, mennyibe kerül. Van-e arra a falunak pénze? Mióta ismerik a 
megállapodást?

Farkas Roland:
Ma készült az új megállapodás. A beruházás összege rendelkezésre áll. A közművek jogát 
átadnák az önkormányzat részére. Az ingatlanok magánszemélyektől kerültek megvételre.



Csöbönyei Imre:
Régóta támogatni kellene az elképzelést.

Rohonczi József:
Következő ülésen kerüljön sor a tárgyalásra.

Ipari park tulajdonjoga

Farkas Roland:
Az  Ácsi  Ipari  Parkot  kezelő  szervezetet,  egy  kft-t  kellett  létrehozni  az  Ipari  park  cím 
megkapásakor  készült  szerződés  értelmében.  Amennyiben  nem  hozták  volna  létre  ezen 
szervezetet,  az  olyan  mulasztásnak  minősült  volna,  hogy az  Ipari  park  cím elvesztésével 
járhatott volna. A szervezetben Czakó Farkas és Gróf Ildikó tulajdonosok vannak, valamint 
az önkormányzat részéről kell valakinek benne lenni. A Felügyelő Bizottság maga alakítja a 
szabályzatát,  hogy mibe szólhat bele. Ez egy működtető szervezet lesz, amely tulajdonosi 
jogokat  nem  gyakorolhat.  A  szervezetnek  akkor  lesz  feladata,  ha  az  ingatlanvásárlások 
beindulnak. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
A működtető  szervezetben  az önkormányzat  hogyan védi  meg a  jogait,  ha nem többségi 
tulajdonban van. Ellenkező esetben nem látja az érdekét képviselve.

Rohonczi József:
A tulajdonosok egy része benne van a szervezetbe, a többi nem?

Farkas Roland:
Mekkora tulajdont kíván az önkormányzat?

Moncz Imre:
Sokat dolgoztak azért,  hogy legyen Ipari park.  A megállapodásban hat hónap alatt  kellett 
volna a kezelő szervezetnek felállni.

Csöbönyei Imre:
Nem volt egyeztetés ebben, az a baj.

Varga József Károly:
A Felügyelő Bizottságba került 1 önkormányzati fő delegálásra.

Farkas Roland:
A kezelő szervezetnek háromtagúnak kell lenni. A két említett tagot már kijelölték. Ha még 
egy főt akarnak, mint tulajdonos, akkor módosítást kell eszközölni.

Csöbönyei Imre:
Ellenkező esetben kisebbségben lesznek. Így ki van semmizve az önkormányzat. Le kell ülni, 
ezt megbeszélni.



Farkas Roland:
Az Ipari park alakításának legelején ő még nem volt jelen. Jelenleg a dolgok rendezetlensége 
a probléma. A működtető szervezet még nem állt fenn, emiatt az érdeklődők visszalépnek, 
ezért ebben az ügyben mielőbb dönteni kell.

Deákné dr. Schiffner Márta:
2005-ben  kötötték  meg  a  megállapodást.  Az önkormányzat  érdekére  is  figyelemmel  kell 
lenni a szervezet létrehozatalakor. 

Farkas Roland:
A volt cukorgyár tulajdonosai 34 hektárral, az önkormányzat 6 hektárral rendelkezik. A 34 
hektár már meglévő infrastruktúrával is ellátott, a 6 hektárnál pedig szinte semmi nincs. Az 
eddigi befektetők is a már meglévő infrastruktúrával rendelkező területek iránt érdeklődtek. 
Nincs kihagyva az önkormányzat, de furcsa, ha a 6 hektár húzza a 34-et. Véleménye szerint 
nincs jogtalanul kihagyva az önkormányzat.

Tóth Károly Péter:
Nehogy úgy legyen,  hogy a  34 hektár  el  lesz  adva,  a 6 hektár  meg nem.  Ezért  is  lenne 
célszerű,  hogy az önkormányzat  is  ugyanannyi  fővel  legyen jelen a szervezetben,  mint  a 
másik tulajdonos.

Farkas Roland:
Több csoport is úgy jelentkezett, hogy a 6 hektárt is meg kívánná vásárolni. A zagyvíztározó 
területének Ipari parkban vonása a Rendezési Tervnek magasabb szinten való módosítását 
igényli. 

Csöbönyei Imre:
Először a Megyei Önkormányzatnak kell módosítania a zagyvíztározó átminősítése miatt a 
Szabályozási Tervét, utána kerül az önkormányzathoz módosításként. 
A témában a fennálló problémák megoldása szükséges, ezért most dönteni nem tudnak.

Kistérségi Társulás ellenőrzése

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Kistérségi Társulás ellenőrzést  tartott az intézményeknél. A Hivatalnál minden területet 
rendben  talált.  A  többi  intézménynél  feltárt  hiányosságokra  tett  intézkedési  tervet  az 
intézmények elkészítették, azt tájékoztatásul a Testület elé terjesztették.

Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság tagjainak kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság a tagjai részére mentességet kér a kommunális adó 
fizetési  kötelezettség  alól.  A  helyi  rendelet  módosítását  kérik,  mivel  a  rendelet 
meghozatalakor még készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó nem volt a településen.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet, de azt elutasításra javasolja, mivel 
annak engedélyezése egy folyamatot indítana el, és az nagyban csökkentené az adóbevételt.



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

138/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság tagjainak a 
kommunális adó mentességére vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel engedélyezés esetén 
többen is kérnék azt, és azzal az adóbevétel jelentősen csökkenne.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Demissie Tewodros gyermekorvos kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Demissie Tewodros gyermekorvos is kérelemmel fordult az önkormányzathoz az iparűzési 
adómentességére vonatkozóan.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet,  de  azt  elutasításra  javasolja  a 
Képviselő Testületnek.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

139/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Demissie Tewodros gyermekorvosnak az iparűzési 
adómentességi kérelmét elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Tóvaj István ingatlanvásárlási kérelme

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ingatlanvásárlási kérelmet a következő testületi ülésre 
javasolja halasztani.  Megjegyezve azzal,  hogy a kért  területre a szomszédnak elővásárlási 
joga van.

Ravasz Andrea és Márkus Béla ingatlanvásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ravasz  Andrea  és  Márkus  Béla  kérelmet  nyújtott  be  az  ácsi  3202/28  helyrajzi  számú 
önkormányzati ingatlan megvásárlására. 

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kért ingatlan eladását javasolja a Képviselő Testületnek 
1.500,- Ft/m2 vételáron.



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

140/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Ravasz  Andrea  és  Márkus  Béla  ácsi  lakosok 
részére  eladja  az  ácsi  3202/28  helyrajzi  számú,  825  m2 nagyságú  önkormányzati 
ingatlant 1.500,- Ft/m2 áron, vagyis 1.237.500,- Ft vételáron.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Természetjáró Bakancsos Klub támogatási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Bakancsos  Klub  200.000,-  Ft  támogatási  kérelemmel  fordult  az  önkormányzathoz 
pályázati önerőhöz és gyermekek táboroztatásához való hozzájárulásra vonatkozóan.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet  és  a  kért  támogatás  megadását 
javasolja,  mivel  olyan  gyermekeket  táboroztat,  akik  egyébként  sosem  jutnának  el  olyan 
helyekre. Cserébe a Klub tagjai vegyenek részt az önkormányzat rendezvényein.

Csöbönyei Imre:
A Kastélyparkban elvégzendő munkában vegyenek részt.

Nagy Irén:
Megjegyzi, hogy mérsékeltebb támogatási igényt is lehetett volna a Klub részéről benyújtani 
ilyen nehéz időben.

Petró Tibor:
Ez nem feleslegesen kiadott pénz lesz.

A Képviselő Testület 11 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

141/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Természetjáró Bakancsos Klub részére 200 eFt 
támogatást  nyújt  tartalékból  előirányzati  módosításként  azzal,  hogy  a  támogatott 
szervezet az önkormányzat rendezvényeit segíti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Orbán Ilona támogatási kérelme nyári festőkurzus tartása céljából

Deákné dr. Schiffner Márta:
Orbán Ilona pedagógus 30 eFt összegű támogatás iránt nyújtott  be kérelmet,  melyet  nyári 
festőkurzus megtartására kér.



Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet  és  a  kért  támogatás  nyújtását 
javasolja  a  költségvetésben  az  ifjúsági  és  sportcélok  támogatására  elkülönített  100  eFt 
keretből.

A Képviselő Testület 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

142/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Orbán  Ilona  pedagógus  részére  30.000,-  Ft 
támogatást nyújt nyári festőkurzus megtartása céljára a költségvetésben az ifjúsági és 
sportcélokra elkülönített 100 eFt-os keretből.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lehoczki Róbert és neje lakásbérlet meghosszabbítási kérelem

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehoczki  Róbertéknek  június  30-val  lejár  a  lakásbérletük.  Egy  évvel  kívánják 
meghosszabíttatni azt, mivel építkeznek.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet.  A  családnak  254.000,-  Ft 
összegű  hátraléka  halmozódott  fel,  de  egy  évvel  szeretnék  meghosszabbítani  a  bérleti 
jogviszonyukat. Amennyiben viszont ilyen jelentős tartozás áll fenn, a rendelet értelmében 
nincs  lehetőség  a  bérleti  jogviszony meghosszabbítására.  A család  építkezik,  emiatt  nem 
tudott lakbért fizetni. A bizottság két hónapra javasolta csak a meghosszabbítást. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
Azért  hoznak  rendeleteket,  hogy  azok  be  legyenek  tartva.  Nem  szabad  ennyi  tartozást 
felhalmozni. Előbb fizessék ki.

Lakatos Béla:
A befizetést javasolja ő is.

Baracskai Lajos:
Az építkezés miatt nem tudnak fizetni, később biztosan rendezik a tartozásukat.

Nyéki Péter:
A tartozásokat sokszor azok nem szokták megfizetni, akik jobb körülmények között vannak.

A Testület tagjai 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

143/2007.(VI.28.) sz. határozat
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Lehoczki Róbert és neje által lakott Gyár u. 27. 
szám  alatti  bérlakásra  vonatkozóan  két  hónapig,  2007.  augusztus  31-ig 
meghosszabbítják a bérleti jogviszonyt.
Határidő: Azonnal
         Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Pfejfer Angelika és Alsdtater Attiláné lakáskérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A szociális bérlakások egyike kiköltözés miatt megüresedett. A lakásra két jelölt van.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Pfejfer Angelikát javasolja a bérlakásba. Kérik, hogy 
a másik név is kerüljön a határozatba, hogy amennyiben a jelölt nem fogadja el, ne kelljen 
újra tárgyalni a kérelmet.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

144/2007.(VI.28.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Pfejfer Angelika Ács, Kölcsey F. u. 2. szám alatti 
lakos  részére  kiutalja  a  szociális  bérlakások  megüresedett  lakását  három  év 
időtartamra. (A lakás el nem fogadása esetén Alsdtater Attiláné Ács, Jegespusztai lakos 
részére kerül a lakás kiutalásra.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ácsi Hírek júliusi lapszámának emelése

Csöbönyei Imre:
Az Ácsi Hírek főszerkesztőjének kérése, hogy Ács várossá válásával megsokasodott anyag 
miatt a júliusi újság 1 lappal kerüljön megemelésre.

A Testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

145/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárulását  adja,  hogy  az  Ácsi  Hírek  2007. 
júliusi  száma egy oldallal  nagyobb terjedelemben jelenjen a település várossá válása 
miatt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Bartos József lakásbérlet meghosszabbítási kérelem

Csöbönyei Imre:
Bartos  Józsefnek  lejár  a  Gyár  u.  12.  számú  önkormányzati  bérlakásra  vonatkozó  bérleti 
jogviszonya, ennek meghosszabbítását kéri.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  a  lakásbérleti  jogviszonynak  még  egyszeri 
meghosszabbítását javasolja.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

146/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete Bartos Józsefnek az Ács, Gyár u. 12. szám alatti 
önkormányzati  bérlakásra fennálló  bérleti  jogviszonyát egy évvel,  2008.  június 30-ig 
meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Petró Tibor:
Az ülés elején elhangzott az örömteli bejelentés, hogy a település elnyerte a városi címet. Az 
ezzel  kapcsolatos  ünnepséget  2007.  szeptember  15-ére  javasolják  megtartani.  Előtte  egy 
átfogó településszépítő programot indítanak el, amely elsősorban a Sportcsarnok környékére 
és  a  Kastélyparkra,  az  ünnepségek helyszíneire  vonatkozik.  Ehhez  tiszteletdíjak  és egyéb 
felajánlásokat is várnak.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

147/2007.(VI.28.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b./ pontja értelmében 
zárt ülést rendel el személyi és üzleti ügyek tárgyalására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester
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