
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. július 20-án 10 óra 30 perckor a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

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

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A  polgármester  köszöntötte  a  rendkívüli  testületi  ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy Csuka László 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 és Deák F. utca felújítására és belterületi  utak kátyúzására beérkezett  
pályázatok elbírálása
      2./ Alapító Okiratok módosítása
      3./ ÁSZ-jelentés észrevételezés
     4./ Egyebek

 

1./ Ifjúság és Deák Ferenc utca felújítására és belterületi utak kátyúzására beérkezett 
pályázatok elbírálása

Csányi Józsefné:
A  kiírásra  hét  érvényes  pályázat  érkezett  be.  A  bontást  a  Közbeszerzési  Bizottság  ma 
lebonyolította.  A  bírálati  szempont  a  legolcsóbb  összegű  ellenszolgáltatás  volt.  Ezt 
figyelembe véve a Bizottság a bírálata során megállapította, hogy a Magyar Közút Állami 
Közútkezelő  Kht.  tette  a  legelőnyösebb  ajánlatot  12.164.425,-  Ft  értékben.  Amennyiben 
valami  miatt  nem  kerülne  sor  vele  szerződéskötésre,  a  második  legelőnyösebb  ajánlat  a 
Széles Út Kft-től érkezett be 12.545.750,- Ft összegben.

Deákné dr. Schifffner Márta:
A további ajánlatok az alábbiak voltak:
  EGUT Zrt. 53. sz. Területi Főmérnöksége Tata 13.000.322,- Ft

Korekt Kft. Komárno 21.220.950,- Ft
SAT Útjavító Kft. Budapest 19.910.073,- Ft
Strabag Zrt. Tatai Főépítésvezetőség 20.167.362,- Ft
Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. Székesfehérvári Főmérnökség     15.745.047,- Ft



Nyéki Péter:
A beadott pályázatok között minőségi különbségek vannak, sokszor nem a legolcsóbb ajánlat 
a legjobb.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A bírálat során a pályázati dokumentációban meghatározottaktól eltérni nem lehet.

Rohonczi József:
Felelős műszaki vezető kiválasztására van szükség.

Petró Tibor:
A kátyúzni kívánt utak külön megbeszélés tárgyát kell, hogy képezze.

Nagy Irén:
Az útszél javítására is figyelemmel kell lenni a kátyúzás során.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

151/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az ácsi Ifjúság és Deák utcai önkormányzati szilárd 
burkolatú,  belterületi  közutak  burkolatának  felújítására  meghirdetett  pályázatra 
benyújtott ajánlatok közül a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és 
Információs Közhasznú Társaság (1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.) pályázatát fogadja 
el nettó 9.035.021,- Ft + 20 % ÁFA 1.861.004,- Ft, azaz bruttó 11.166.025,- Ft összeggel.
A burkolatfelújítás tételei:
- burkolat-megerősítés és profiljavítás   210,85 m3       8.577.378,- Ft
- burkolatszélesítés sávnövelés nélkül     661,97 m2      2.502.242,- Ft
- közműaknák szintbe helyezése                      9 db             86.400,- Ft
A felújítás forrásösszetétele:

- önkormányzati költségvetésében elkülönített 
   saját forrás:                                                                   5.650.150,- Ft
- igényelt TEUT pályázati támogatás:       5.515.875,- Ft
A Képviselő Testület vállalja, hogy a TEUT pályázat keretében elszámolható fajlagos 
költséget  meghaladó  költséget  100  %  arányban  saját  felújítási  kiadása  terhére 
biztosítja.
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Ács  belterületi  útjainak  kátyúzása  260  m2 

területnagyságban, bruttó 998.400,- Ft összegben a Magyar Közút Állami Közútkezelő 
Fejlesztő Műszaki  és Információs Közhasznú Társaság (1024 Budapest,  Fényes E. u. 
7-13.) pályázatát fogadja el.
Felhatalmazza a Testület a polgármestert a vállalkozási szerződések 2007. július 30-ig 
történő megkötésére.
Határidő: 2007. július 30.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
              Deákné dr. Schiffner Márta jegyző



2./ Alapító Okiratok módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  a  továbbiakban  nem vállalja  fel  középsúlyos  tanulók 
oktatását, ezért még további pontosítások szükségesek az alapító okiratokban.

Csányi Józsefné:
Korábban is a kömlődi intézménybe lettek a középsúlyos tanulók átirányítva.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A TÁH felé a módosított alapító okiratokat most el kell küldeni, de a városi cím megnyerése 
miatt további módosításokra lesz még szükség, ezért augusztusban ismételten napirendre kell 
tűzni az alapító okiratok tárgyalását.

Nyéki Péter:
Már a teljes módosítással is elfogadhatták volna most.

A Képviselő Testület 11  igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

152/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola, 
valamint a Jókai Mór Általános Iskola Alapító Okiratainak módosítását az előterjesztés 
szerint elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./ Állami Számvevőszéki jelentés

Locsmándi Imréné:
Az Állami Számvevőszék az ellenőrzése során a kötött felhasználásokat vizsgálta. 2006. évre 
vonatkozóan  hibát  nem  talált.  Vizsgálódása  során  egészen  a  szennyvízberuházás  idejéig 
visszatekintett.  Megállapításait  jelentésében  leírta,  javaslatát  megtette.  Az  arra  vonatkozó 
intézkedésekre  a  javaslattételeket  mind  a  jegyző,  mind  a  polgármester  vonatkozásában 
elkészítették, azt is a Testület elé terjesztették. Amennyiben a javasolt intézkedéseket nem 
teszik meg, bírósági tárgyalásra is sor kerülhet. A jegyzőnek előírt javaslatnak eleget tesznek. 
A polgármester felé jelzett megállapítás a Viziközmű hitellel kapcsolatos. Szerintük két hiba 
van. A lakossági futamidő letelik,  utána nem lehet kedvezményes  hitelkamatot fizetni,  azt 
piaci kamatozásúra kell átminősíteni, ami sokkal magasabb lenne. A hitelt a Viziközmű vette 
fel,  az  önkormányzat  kezesként  szerepelt.  Ők  a  lakossági  futamidő  lejárta  után  is 
kedvezményes hitelt folyósítottak. Az OTP is ezt mondta helyesnek, amit le is írtak. Most 
majd  ők  is  újravizsgálják  ezt,  a  jogászaik  a  Pénzügy  Minisztériummal  vették  fel  a 
kapcsolatot. 
A  másik  probléma,  hogy  a  lakossági  hozzájárulásokat  2000-ben  nem  rögtön  a  hitelre 
fordították, az csúsztatottan lett fizetve.
Ezekben  a  kérdésekben  a  Testületnek  kell  dönteni  a  következő  revizori  ellenőrzésig, 
ellenkező esetben a polgármester bíróság elé kerülhet.



Csöbönyei Imre:
Hibát  az  önkormányzat  nem  követett  el,  hiszen  az  OTP-vel  kötöttek  erre  vonatkozóan 
szerződést, és a feltételeket mindig az OTP diktálja. Utólag már nehéz megállapítani, hogy 
joguk  volt-e  erre.  Több  önkormányzatnál  is  állapítottak  meg  hasonlókat.  Az  APEH 
képviselőjével  is  megnézették,  aki  azt  javasolta,  hogy  ne  fogadják  el  az  észrevételt.  A 
fennálló problémát az OTP-nél lehetne kiváltani másik hitellel. Az OTP le is írta, hogy az 
önkormányzat helyesen járt el. Mindezt meg kell írni az ÁSZ-nak. Erre december 31-ig van 
idejük.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

153/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  Állami  Számvevőszék  vizsgálati  jelentésében 
foglalt,  a  felvett  Viziközmű  hitellel  kapcsolatos  önkormányzati  elmarasztalást  nem 
fogadja el, mivel a hitelfelvétel az OTP feltételei alapján történt. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ Egyebek

Jegespusztai ívóvíz

Csöbönyei Imre:
Nincs víz Jegespusztán, mert a kút kiszáradt, pedig ott 70 ember lakik jelenleg. Felhívta a 
jegyző  a  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot,  akik  1000  db  palackozott  vizet  vittek  ki  a 
pusztára. Az Agrórum Kft. lajtos kocsival szállított ki vizet mosáshoz. A Vizák Kft. egy ezer 
literes tartályt bocsátott a rendelkezésükre. A vízkiszállítás folyamatosan történik. A régi kút 
nem jó, újat kell fúrni. Jegespusztán egy új cég működik, velük megegyeztek, közösen fúrnak 
kutat, így a fizetés is közösen történhet. 400 eFt-ba kerül, amely tartalékból kerül kifizetésre. 
Kútfúróval beszéltek, aki elvállalja a munkát. Ennek szabályosan kell történni. Vészhelyzet 
van, ezért lehetőség van arra, hogy az engedélyeket később szerezzék be. A vízszolgáltatást 
mielőbb meg kell oldani. A fúrás után be kell vizsgáltatni a vízminőséget, hogy az alkalmas-e 
ívásra is, mert akkor nem kell a továbbiakban ivóvizet sem szállítani a pusztára.

Tóth Károly Péter:
Miért csak egy kútfúróval beszéltek, ő is ismer jó kútfúrót.

Csöbönyei Imre:
Gyorsan kellett intézkedni, akivel beszéltek vállalta is a fúrást.

Tóth Károly Péter:
Olcsóért megcsinálná a másik kútfúró a régi kútba való fúrással.

Varga József Károly:
A gyorsaság volt a lényeg, hiszen az emberek teljesen víz nélkül maradtak.  A kút nem a 
hagyományos forma: régi, 5-8 méter átmérőjű, az alja teljesen köves. 



A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

154/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  jegespusztai  kút  kiszáradása  miatt  a 
vízszolgáltatás biztosítása céljából új kút fúrására 400 eFt-ot biztosít a tartalékból.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Vizák Kft. szivattyú problémája

Csöbönyei Imre:
A Vizák Kft. kérelmet terjesztett be a település több részére vonatkozóan az átemelőknél lévő 
elhasználódott  szivattyúk cseréjére, de tavaly nem említette,  hogy gond lenne velük, ezért 
javasolja, hogy ne fogadják el a kérelmet. Amennyiben mégis gond lenne, a kft-t terheli a 
felelősség. A jövő évi költségvetésbe kerüljön tervezésre a szivattyúcsere.

Petró Tibor:
A lakosságot nagyon kedvezőtlenül fogja érinteni, ha nem fognak működni a szivattyúk.

Csöbönyei Imre:
Komárom is elutasította a kérelmet, mert azt a kft-nek jeleznie kellett volna időben.

Csányi Józsefné:
Rémísztő,  ha  feljön  a  szennyvíz.  A  cég  a  bérleti  díj  terhére  szeretné  azt  megvalósítani. 
Legyen biztonságos a szolgáltatás, egy szivattyú el is romolhat, és az nem látható előre.

A Képviselő Testület 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

155/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  elutasítja  a  Vizák  Kft-nek  a  szennyvíztisztító 
szivattyúcseréjére  vonatkozó  kérelmét,  mivel  a  szükséges  csere  előre  nem  került 
jelzésre. A szivattyúcsere költsége a jövő évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Kezel Kft. jelzálogjog törlési kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az önkormányzat  és  a  Kezel  Kft.  között  2000-ben  megegyezés  született  az  ácsi  3038/1 
helyrajzi számú Sportcsarnok telkéből 137 m2 eladására. Az ingatlanon fennálló jelzálogjog 
törlését javasolja, mivel az akadályozza az ügy földhivatali lezárását.



A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

156/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képező ácsi 
3038/1 helyrajzi számú, 137 m2 nagyságú ingatlanon fennálló jelzálogjog törléséhez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Rigó Mihály ingatlanvásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A korábban is  már  tárgyalt  Tóvaj  István  által  megvásárolandó  ingatlanokra  Rigó Mihály 
elővásárlási joggal élt, javasolja a teljes áron való eladást a részére.

A Képviselő Testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

157/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete Rigó Mihály Ács, Munkácsy M. u. 6. szám alatti 
lakos részére eladja az ácsi 6562 helyrajzi  számú 1480 m2 nagyságú, 3,69 AK értékű 
zártkerti önkormányzati ingatlan 12/24 részére összesen 20.000,- Ft összegben.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Remény Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
A  kérelem  a  Remény  Gyermekeinkért  Közhasznú  Alapítványtól  érkezett  a  Komáromi 
Menőtállomás részére kérnek egészségügyi felszerelés vásárlásához támogatást.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

158/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Remény  Gyermekeinkért  Közhasznú 
Alapítványtól a Komáromi Mentőállomás részére egészségügyi felszerelés vásárlásához 
kért  támogatási  kérelmet  az  önkormányzat  jelenlegi  nehéz  anyagi  helyzete  miatt 
elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Ács és Környéke Horgászegyesület kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az Ács és Környéke Horgászegyesület nevében Farkas István elnök nyújtott be kérelmet arra 
vonatkozóan, hogy a kezelésükben lévő Malom tónál a közvilágítás fizetését vállalja át az 
önkormányzat és ezzel támogassa Ács legnagyobb civil szervezetét.

Nagy Irén:
A völgyi úton és a Győri utcában nincs végig közvilágítás, pedig az átalányban, amit fizetnek 
az E-On-nak, az is benne van.

Csányi Józsefné:
Méltányosnak tartja a kérelmet, a lakosok is rendszeresen lejárnak a tóhoz futni, sétálni.

Moncz Imre:
A Malom tónál kialakított közvilágítás nem szabványos, az E-On azt nem veszi át.

Csöbönyei Imre:
Levelet kell írni az E-onnak, hogy mivel nem ég több utcában a villany, ennek fejében a tónál 
ingyenesen biztosítsák a villanyáramot. 

Rohonczi József:
Bonyolult az E-Onnal az ügyintézés, telefonon is Pécset kell hívni, ami sokba kerül.

Csányi Józsefné:
A Komáromi utcában estétől másnapig nem volt villany, de nem jöttek ki az 5 perces munkát 
kijavítani. Ácsi munkavállaló hárította el a meghibásodást.  Több családnál kár keletkezett, 
mert kiolvadt a hűtő.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

159/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség  Képviselő  Testülete  az Ács és Környéke Horgászegyesület  kérelmét, 
mely  a  Malom  tó  környékén  a  közvilágítási  költség  önkormányzati  átvállalására 
vonatkozik,  elfogadni nem tudja,  de az E-On-nál  eljár  a villanyszolgáltatás  ingyenes 
biztosítása érdekében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakossági szemétdíj

Deákné dr. Schiffner Márta:
Korábbi testületi ülésen határozat született a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. által közölt 
díjaknak feltételekkel való elfogadásáról. A kft. arra vonatkozóan írt levelet. 

Csöbönyei Imre:
A  szerződésre  való  hivatkozás  alapján  a  kft.  által  közölt  díjakat  el  kell  fogadni.  Az 
önkormányzat által közölt feltételek 2009-ben fognak megvalósulni.



Varga József Károly:
Jegespusztára a lakók részére konténer helyett szemétgyűjtők kitételét javasolja. 

Sziráczki Csaba lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Szeptember 15-én lejár Sziráczki Csabának a Zichy park 2. szám alatti bérlakásra vonatkozó 
bérleti  jogviszonya.  A kérelmező feleségével  együtt  a  Hartmann Kft-nél  dolgozik,  akik a 
településen szeretnének családot alapítani.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendeletben meghatározott ideig javasolja a bérleti 
jogviszony meghosszabbítását.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

160/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Sziráczki Csaba és feleségének az Ács, Zichy park 
2.  1/3.  szám alatti  önkormányzati  bérlakásra 2007. szeptember 15-ig fennálló bérleti 
jogviszonyát két év időtartamra, azaz 2007. szeptember 16-tól 2009. szeptember 16-ig 
meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mosonyi István lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Mosonyi  Istvánnak a  Zichy park  2.  2/4  számú  önkormányzati  bérlakásra  fennálló  bérleti 
jogviszonya 2007. szeptember 15-én lejár.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a bérleti jogviszony meghosszabbítását.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

161/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Mosonyi Csabának az Ács, Zichy park 2. 2/4. szám 
alatti  önkormányzati  bérlakásra 2007. szeptember 15-ig fennálló bérleti  jogviszonyát 
két  év  időtartamra,  azaz  2007.  szeptember  16-tól  2009.  szeptember  16-ig 
meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Winkler Mária lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Winkler Máriának a Fő u. 43. számú önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonya 
2007. július 31-én lejár.



Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  nem  javasolja  a  bérleti  jogviszony 
meghosszabbítását. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
A bérlő az édesanyjához tud menni lakni. 

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

162/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete Winkler Máriának az Ács, Fő u. 43. szám alatti 
önkormányzati  bérlakásra  2007.  július  31-ig  fennálló  bérleti  jogviszonyát  tovább  a 
4/1994.(II.21.) számú rendelet 5. § (2) bekezdése alapján nem hosszabbítja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Máthé Csaba lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Máthé  Csabának  a  Zichy  park  2.  számú  önkormányzati  bérlakásra  fennálló  bérleti 
jogviszonya 2007. szeptember 15-én lejár.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a bérleti jogviszony meghosszabbítását. 

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

163/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete Máthé Csabának az Ács, Zichy park 2. fdszt alatti 
önkormányzati bérlakásra 2007. szeptember 15-ig fennálló bérleti jogviszonyát két év 
időtartamra, azaz 2007. szeptember 16-tól 2009. szeptember 16-ig meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lehoczki  Róbert  és  nejének  lakásbérleti  jogviszony  meghosszabbítási  és  lakásvásárlási 
kérelme

Varga József Károly:
Lehoczki  Róbert  és  neje  a  Gyár  u.  27.  számú  önkormányzati  bérlakásra  fennálló  bérleti 
jogviszonyuk meghosszabbítását kérik, vagy pedig a bérlakás megvásárlására engedélyt.

Csányi Józsefné:
A bérlakás előző bérlői is kérték a bérlakás vásárlását és el lettek utasítva, most sem javasolja 
azt.



Deákné dr. Shciffner Márta:
A bérlakás jelzálogjoggal terhelt, így az nem értékesíthető.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

164/2007.(VII.20.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete Lehoczki Róbertnak és nejének az Ács, Gyár u. 27. 
szám  alatti  önkormányzati  bérlakásra  vonatkozóan  lejáró  bérleti  jogviszonyát  nem 
hosszabbítja  meg a  4/1994.(II.21.)  számú önkormányzati  rendelet  5.  §  (2)  bekezdése 
értelmében, mivel a bérlőknek lakbérhátralék tartozásuk áll fenn. A Testület elutasítja 
a bérlők lakásvásárlási kérelmét is, mivel a fenti ingatlan jelzálogjoggal terhelt,  így nem 
értékesíthető.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakásrendelet módosításának kérése

Lakatos Béla:
Az önkormányzati bérlakások bérlőinek a lakásrendelet módosítása miatt be kell mutatni a 
közüzemi  számláikat.  Ő  is  önkormányzati  bérlakás  bérlője  lett,  kellemetlen  dolog  ez  a 
részére. Javasolja a rendelet módosítását azzal, hogy az közalkalmazottakra nem vonatkozik.

Baracskai Lajos:
Azok miatt került bevezetésre a fenti módosítás, akikkel fizetési problémák vannak.

Csöbönyei Imre:
Módosítsák a rendeletet.

Deákné dr. Shciffner Márta:
Ennek utána  kell  nézni,  mert  diszkrimináció  véleménye  szerint,  ha  aszerint  módosítják  a 
lakásrendelet érintett pontját, hogy az közalkalmazottakra nem vonatkozik. 

Disconyitás elleni tiltakozás

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lakossági tiltakozás érkezett a volt vasbolt helyén létesült disco megnyitása ellen. A lakosok 
általi hivatkozás, miszerint nem lehet discót nyitni ott, ahol 200 méteren belül egészségügyi 
intézmény vagy templom van, nem vehető figyelembe, mivel a templom is, az egészségügyi 
intézmény is 200 méternél távolabb van, így az engedélyt ki kellett adni. A discóban szeszes 
ital és dohányáru nem kerül árusításra. 22.00 órától hajnali 3.00-ig van a nyitvatartása.

Csányi Józsefné:
Sajnálja a fiatalokat, akiknek nincs hova szórakozni menni. Megnézte a Csermák Hugó utcai 
szórakozóhelyet, melyet a Közigazgatási Hivatal engedélyezett. Azon az estén az szolid volt, 
csendes az utca is, nem volt rendzavarás. Július 5-én jött a másik discó nyitásáról a levél. 
Amikor  az  ÁFÉSZ  bérbe  adta  az  ingatlanát  a  discósoknak,  nem  kérdezte  meg  az 
önkormányzat véleményét. Nem lehet semmit tenni a discó üzemeltetése ellen.



Rohonczi József:
Az engedély kiadása titkosan történt, nem tudtak róla.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Rendeltetésmód változási engedély van az épületre. A Posta köz felől van a discó bejárata, 
így került az engedély kiadásra. Jogszabály szerint az iratokba nem lehet betekinteni.

Rohonczi József:
Hogyan lehet úgy kiadni engedélyt, hogy az épület ablakai farostlemezzel vannak borítva?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Volt benn a disco tulajdonos a hivatalban. Beszéltek vele, le fogja venni a farostlemezeket, 
azt a zajszigetelés miatt tette fel. A bejáratot felújítását és a külső vakolást is vállalta saját 
költségére az üzemeltető, mivel korábban a VAKOM Rt-vel nem tudott ebben megegyezni.

Lakatos Béla:
Szervezkednek  a  falu  közepén.  Az  épület  nagyon  csúnya  és  nincs  használatbavételi 
engedélyük sem.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Nem is kell, hogy legyen.

Lakatos Béla:
Erről a discóról nem tudtak korábban. Úgy látszik, a környéken lakók véleménye nem számít. 
Tudomása szerint, ami feltételeket szabtak a szakhatóságok az engedély megadásához, azok 
még nem valósultak meg, addig pedig nem nyithatna ki. A lakók hivatkoztak Moncz Imre 
képviselőre is, mit mondott nekik?

Moncz Imre:
Csak annyit  mondott,  hogy amennyiben a szakhatóságok a hozzájárulásukat megadják,  az 
önkormányzatnak nincs beleszólási joga a discó megnyitásába.

Nagy Irén:
A 200 méter le lett mérve pontosan?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lemérték. A jogszabály azt is tartalmazza, hogyan kell lemérni szabályosan a távolságot. Az 
iratokba még a polgármester sem tekinthet be. Az engedélyt ki kellett adni, a Közigazgatási 
Hivatalt is megkérdezte ez ügyben, ők is megerősítették azt.

Baracskai Lajos:
Véleménye szerint nem fog sokáig működni a discó.

Tóth Károly Péter:
Elment megnézni a discót. A női WC katasztrófális állapotban van. Az utcán részegek voltak. 
A korhatárral  is  problémák  voltak.  A Pléh-bártól  150 méterre  lakások  vannak,  az  mégis 
üzemelhet.  400 méterre  még a  discózene  szövegét  is  tisztán  lehetett  érteni  olyan  hangos. 
Ellenőrizni szoktak-e és zajszintmérőt visznek-e a vendéglátóegységek ellenőrzésekor?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Kollégája  ellenőrzi  az  egységeket.  Előre  nem  mondják  meg,  hogy  mikor  történik  az 
ellenőrzés. Zajszintmérőt ők nem vihetnek.



Rohonczi József:
Fontos, hogy törvényesen menjenek a dolgok. A szakhatósági engedélyekben foglaltakra oda 
kell figyelni. Az épület jelenlegi megjelenése igénytelenséget tükröz.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az ÁNTSZ feltétel nélkül járult hozzá a működéshez.

Csöbönyei Imre:
A  discónyitási  probléma  az  országgyűlési  képviselőhöz,  Zatykó  Jánoshoz  is  eljutott.  Az 
engedélyt a Polgármesteri Hivatalnak valóban ki kellett adnia.

Csányi Józsefné:
Kapjon hivatalos választ a lakosok a beadványukra.
Dönteni kell abban, hogy a kastélypark kerítése lebontásra kerüljön-e vagy sem.

Varga József Károly:
Arról volt szó, hogy a Gárdonyi Iskola hátulsó része kerül vele lekerítésre. Lebontás esetén 
azt tárolni nem szabad, azonnal fel kell állítani az új helyén.

Rohonczi József:
A lebontott kerítést az önkormányzat fenntartása alatt álló közintézménynél kell felhasználni.

Nagy Irén:
Nem kell tárolni a kerítést, csak akkor bontsák le, ha már megvan az új helye.

Nyéki Péter:
A kerítést  feltétlen  le  kell  bontani,  mert  csak  csúfítja  a  kastélyparkot.  Olyan  helyen  kell 
felállítani a kerítést, ahol jól mutat.

Lakatos Béla:
Az iskola hátuljának kerítése megoldódott Szalai Bálint segítségével, de a mozi felől jó lenne 
a kerítés az iskolához. Annál is inkább, mivel a városavató is ott lesz.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

165/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Kastélypark  Gyár  utca  felőli  kerítésének 
lebontásáról döntött, aszerint, hogy a lebontása után rögtön a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Szakiskola hátsó részénél a mozi felőli oldal lekerítésére felállítják.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Petró Tibor:
A  Gyár  utca  használaton  kívüli  közvilágítási  vasoszlopainak  kivételével  kell  megbízni 
valakit,  aki  az  anyag  áráért  végezné  el  a  munkát.  Az  oszlop  helyének  beöntésével  a 
járdaszélesség is növelhető lenne.

Rohonczi József:
A vasoszlopok az áramszolgáltató tulajdonát képezik.



A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

166/2007.(VII.20.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Gyár utca  járdájánál  lévő  használaton  kívüli 
közvilágítási vasoszlopokat lebontatják az anyag fejében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csányi Józsefné:
Ajánlat érkezett a Kastély terasz korlátjának elkészítésére 500 eFt értékben.

Lakatos Béla:
Július  25-én  Hajdú  János  rendőrkapitányhoz  bejelentkezett.  Ács  öntörvényű  település.  A 
belterületi  utakon  motorosok  randalíroznak,  a  külterületen  örömlányok  álldogálnak,  a 
rendőrök meg a szabályosan közlekedő hölgyeket igazoltatják. Szükség van a helyi körzeti 
megbízottak  számának növelésére,  nagyobb aktivitásukra  és a  polgárőrség felállítására.  A 
kisebbségi  önkormányzat  elnöke  sem  megfelelően  használja  az  önkormányzattól  kapott 
bérlakást. 

Tóth Károly Péter:
Ők szóltak neki, hogy tegyen rendet, de ordenáré módon válaszolt nekik. Jegyzői felszólításra 
van szükség.

Nagy Tamás:
A település több részén játszó terület kialakítása céljából kérvényt nyújtott be a Képviselő 
Testülethez, ahol a gyerekeknek lehetősége lenne legalább focizni, mellyel a rongálások is 
megakadályozhatók.

Petró Tibor:
Játszóterek kialakítása folyamatban van. A völgyi úton, a Dózsa György utcában már létesült 
játszó terület. A pénzásási orvosi rendelő melletti egyházi ingatlant lehetne még hasonló célra 
felhasználni.

Tóth Károly Péter:
A presbitérium nem zárkózik  el  az  ingatlannak  az  említett  célra  való  hasznosításától.  A 
felszedett lámpaoszlopok ott hasznosíthatók lennének.

Nagy Tamás:
Induljon  ebben  az  irányban  valami.  Központban  lévő  területen  kell  kijelölni  játszótérre 
alkalmas helyet. Tenni akar ő is ebben az ügyben, mások is segítenének.

Csöbönyei Imre:
Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete hátráltatja sokszor a tennivalókat.



Nagy Tamás:
Bejelenti,  hogy megalakult  az  Ifjúsági  Klub,  melynek  tagjai  14-25 éves  kor  közöttiek,  a 
rövidített nevük: ÁFISZ. Holnap lesz az első ülésük.

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 13 óra 30 perckor bezárta a rendkívüli ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester
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