
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Város  Képviselő  Testületének  2007.  augusztus  30-án 15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
 Lakatos Béla, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
 Nagy Ferencné, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
 Vargáné Vasvári Klára, az Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője

 Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
                         Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
 Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője
 Mihácsi István, a Vizák Kft. ügyvezető igazgatója
 Németh Gyula, a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár igazgatója
 Intézményvezetők
     Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona 

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította,  hogy  az  ülésen  Tóth  Győző  kivételével  (aki 
később  megérkezett),  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./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,   intézkedésekről,  
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       2./  A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
             22/2005.(XI.01.) Önk. számú rendelet módosításáról
3./  Ács  Város  Képviselő  Testületének  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
12/2003.(V.29.)Önk. számú rendelet módosítása
       4./  Rendeletalkotás a városért kitüntetés és emlékplakett adományozásáról
5./  Előirányzat módosítás
       6./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
       7./ Tanévkezdéssel kapcsolatos ügyek
       8./ Alapító Okiratok módosítása
      9./ Volt orvosi rendelő értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
    10./  Egyebek

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

A  polgármester  által  elmondottakat  tartalmazó  jelentés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.



A jegyző által elmondottakat tartalmazó jelentés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Petró Tibor:
A Városszépítő  Bizottság  elnökeként  a  napirend keretében tájékoztatást  adott  a  lakossági 
támogatásból  megvalósuló  kastélyfelújítással  kapcsolatban  arról,  hogy a  külső  homlokzat 
festése  a  Gyár  utca  és  az  Óvoda  köz  felől  hamarosan  befejeződik.  Ezzel  párhuzamosan 
ablakkeret  festéseket is végeznek. A hátsó traktuson lévő erkélyre a korlát  már készül. A 
bejárati  lépcső  felújításra  kerül.  A  Kastélypark  Óvoda  köz  felőli  részének  térburkolata 
elkészült. A polgármesteri Hivatal mögötti területnek parkolóvá alakítása folyamatban van.

Csányi Józsefné:
Jegespusztára látogatott Varga József károly képviselővel, aki füzetcsomagokat vitt a jegesi 
gyerekek számára. A pusztán lomtalanítást végeztek, a konténerek kihelyezése folyamatban 
van. Még van mit csinálni a rendbetétel területén. A jegesi gyerekek a Gárdonyi Iskolából 
átkerültek a Jókai Iskolába. A jegespusztai ellátást végző orvos GYES-re ment, helyette a 
banai körzeti orvos látja el a teendőket.

Csöbönyei Imre:
Kéri, hogy a napirend keretében kerüljön sor a Ritmus alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
beszámolójának tárgyalására.

Bánfi Csaba:
130-140 fő zeneiskolási létszám várható a 2007/2008 tanévre. A zenei oktatást a tavalyi 9 
pedagógusi létszámmal látják el. A szülő által fizetendő térítési díj a tavalyihoz képest nem 
emelkedik, az 10.500,- Ft félévre, mely havonta is fizethető. A tanulók részére hangszereket 
4.500,-  Ft/félév  összegért  biztosítanak,  testvérek  számára  kedvezményt  nyújtanak.  Nyári 
programként több zenei fesztiválon részt vett a zenekar. Résztvesznek az ácsi városavatón is, 
valamint  az  önkormányzat  által  tartandó egyéb rendezvényeken.  A zeneiskolai  vizsga két 
részből áll, az első rész zártkörű, a másikon a szülő is részt vehet. Szeptember 07-én 17.00 

órakor tartják az évnyitó megbeszélést. A zenekar minősítése december 31-ig megtörténik. 
Az előminősítés sikeres volt számukra. 

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

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

173/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Ritmus  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
2007/2008. tanévkezdéssel kapcsolatos beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mihácsi István:
Jegyzőkönyvet juttatott el hozzájuk a jegyző a legutóbbi nagy esőzés napján történt rostaréti 
szennyvízelöntéssel  kapcsolatban.  Kérte,  hogy az  ezzel  kapcsolatos  tényeket  jelen  ülésen 
ismertethesse, ugyanis a felvett jegyzőkönyv az egyik fél álláspontja, de a valóság másképp 
történt.  Az  éjszakai  esőzést  követően  ellenőrzés  során  megállapították,  hogy  üzemel  a 
szivattyú. A 15 óra 26 perckor történt ellenőrzés is a szivattyú üzemelését állapította meg. 



Szűcs  Péter  panaszos 17 óra 50 perckor  jelentette  be a hibát,  a villanyszerelő  18 óra 12 
perckor a javítást  befejezte.  Aznap összesen 700 mm mennyiségű csapadék esett,  havária 
helyzetet  jeleztek.  Probléma,  hogy  a  tetővizek  a  csatornába  vannak  vezetve,  valamint  a 
fedlapokon  át  az  utakról  is  a  szennyvízcsatornába  folyik  a  víz.  Ki  kell  építeni  a 
csapadékelvezető  rendszert.  Koppánymonostoron  is  ugyanyennyi  eső  zúdult  le,  de  a 
végátemelő  megemelkedett,  automatikára  átállítódott,  így  nem  okozott  problémát,  ezért 
fontos lenne Ácson is az irányítástechnikai rendszer kiépítése.
Tehát  a  jegyzőkönyvben  foglaltak  esetében  egyoldalú  panaszról  van  szó.  Az,  hogy nem 
mentek ki intézkedni, az nem felel meg a valóságnak, a jegyzőkönyv felvételekor a másik 
felet is meg kellett volna hallgatni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A hivatkozott jegyzőkönyvet a Vizák Kft. részére is megküldték. A fennálló problémákat az 
üzemeltető a fenntartó felé jelezni köteles. A panaszos nem mondta volna írásba a történteket, 
ha az nem úgy történt volna. 13.00 órától nem volt intézkedés.

Mihácsi István:
A közölt adatok a számítógép rögzítése szerinti tények. Elhozta a rögzített adatokat: 6.30-kor, 
8.00-kor, 11.00-kor, 12.00-kor, 15.26-kor történt ellenőrzéskor a gépek működtek. 17 óra 33 
perckor történt a meghibásodás, 10 perc alatt kint volt a villanyszerelőjük. A bejelentő 13.00 
órakor kinézett és látta, hogy esik az eső, de a bejelentést később tette csak meg. 18.12-kor 
befejeződött a javítás.

Csányi Józsefné:
Nagy mennyiségű csapadék hullott le aznap, ez tény. A tűzoltók több helyen szivattyúzták a 
vizet  a pincékből,  garázsokból,  mélyebb területekről.  Náluk is  elárasztotta  a garázst,  ő is 
beszólt,  a diszpécser  vette  a  jelzést.  A hibásodáskor  azonnal  megkezdték  a  javítást,  mert 
mondták,  hogy  kint  van  a  Rostaréten  a  szerelőjük.  Valamit  tenni  kell,  mert  újabb  nagy 
esőzéskor ez a probléma megismétlődhet. 

Varga József Károly:
A másik  fél  meghallgatása  után  máshogy  látszik  a  probléma.  A Mihácsi  úr  által  közölt 
számítógépes  adatok  dokumentumok.  Szűcs  Péter  károsult  a  bejelentés  időpontjánál 
tévedhetett.  Körültekintőbben  kell  megtenni  a  bejelentéseket.  Ő  is  kiment  a  helyszínre. 
Korábban ott voltak árkok, amelyek mostanra eltűntek, a tulajdonost annak szükségességére 
figyelmeztetni kellene.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Szűcs Péter tulajdonos a kiárkolást azóta már elvégezte.

Csöbönyei Imre.
Mihácsi úrral  és Szűcs Péterrel  az elmúlt  napokban már jártak a helyszínen megbeszélni, 
hogyan lehet a jövőben a hasonló eseteket elkerülni. Probléma, hogy a szennyvízcsatornába 
még  mindig  nagy  mennyiségű  víz  folyik  be  illegálisan,  ezért  a  korábban  elkezdett 
ellenőrzéseket  folytatni  kell.  Az irányítástechnikai  rendszer  bekerülési  költségét  meg  kell 
érdeklődni és a jövő évi költségvetésbe azt be kell tervezni.

Mihácsi István:
Már készül az árajánlat, annak ára megközelítően 12,5 MFt lesz.

Csányi Józsefné:
A felek megegyezéséről feljegyzést kell készíteni, amelyet mindhárman aláírnak.



2./  A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
 22/2005.(XI.01.) Önk. számú rendelet módosításáról

Deákné dr.  Schiffner Márta:
A módosítás a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyben részesítésének 
feltételeit, valamint az együttműködés szabályait tartalmazza, melyet a módosított szociális 
törvény ír elő. 

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  a  rendeletmódosítást  tárgyalta  és  azt  teljes 
egyetértéssel javasolja elfogadásra. Akire vonatkozik a rendelet, annak eleget kell tenni az 
abban foglaltaknak.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

A Testület egyhangú 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

18/2007.(IX.04.) sz. rendelet
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.) 

számú rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ Ács Város Képviselő Testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
     12/2003.(V.29.)Önk. számú rendelet módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítását  elsősorban  a  várossá  válás  tette 
szükségessé.  További  módosítás  a  polgármesteri  és  jegyzői  feladatokra  vonatkozóan, 
valamint bizottsági hatáskör csökkenés átvezetésénél történt.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  az  SzMSz-nek  a  rendeletben  foglaltak  szerinti  módosítását 
elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

A Testület egyhangú 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

19/2007.(IX.04.) sz. rendelet
Ács Város Képviselő Testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2003.(V.29.) számú rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.



4./  Rendeletalkotás a városért kitüntetés és emlékplakett adományozásáról

Deákné dr. Schiffner Márta:
Új  kitüntető  rendelet  alkotására  vonatkozó  előterjesztés  készült,  melyre  vonatkozóan  a 
Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy a korábbi kitüntető rendeletbe 
építsék be módosításként a városavatói kitüntetések feltételeit. A rendelet célja nem változik, 
az adományozás rendje, továbbá a javaslatot tevők része kerül kibővítésre. Dönteni kell arról, 
hogy a kitüntetéssel pénzjutalom is járjon-e.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy pénzjutalom ne járjon a kitüntetéshez.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  is  a  meglévő  kitüntető  rendelet  módosítását  látja  jónak,  a 
pénzjutalommal kapcsolatban nem foglaltak állást.

Lakatos Béla:
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság is tárgyalta a napirendet. Döntési javaslata szerint az 
Ácsért emlékéremből maximum 3 fő jutalmazható kéthavi minimálbérrel.

Csányi Józsefné:
Részt vett  a Kulturális  Bizottság ülésén és az általuk hozott  döntést  támogatja.  Az öthavi 
jutalom valóban sok, de a kéthavit megfelelőnek látja.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  azért  nem  javasolta  a  pénzjutalmat,  mivel  a 
költségvetésben az nem került tervezésre. A kitüntetés rangját nem a pénz adja.

Csöbönyei Imre:
Nem olyan nagy összegről van szó, ha kitüntetéssel pénz nem jár, az nem igazi kitüntetés.

Baracskai Lajos:
Pénz nélkül is nagy megtiszteltetés a jutalom elnyerése.

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

174/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a városavató alkalmával 3-4 db „Ácsért” kitüntetést és 
emlékplakettek  adományozását  javasolja  a  település  érdekében  kimagasló 
tevékenységet  végzők  részére  pénzjutalom  nélkül.   A  meglévő,  3/1994.(II.21.)  számú 
kitüntető rendelet fentiekkel való módosítását javasolja.
Határidő: 2007. szeptember 15.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



A Testület egyhangú 8 igen és szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

20/2007.(IX.04.) sz. rendelet
a kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1994.(II.21.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./  Előirányzat módosítás

Locsmándi Imréné:
Az  előirányzat  többek  között  a  falunapi  támogatásokat  és  szakképzési  hozzájárulásokat 
tartalmazza.  Az  előterjesztés  2.  pontjában  szereplő  könyvtári  érdekeltség,  közművelődési 
érdekeltség lesz.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előirányzat módosítást a Képviselő Testület részére 
elfogadásra javasolja.

Csányi Józsefné:
A falunapi elszámolást átnézték, a maradványösszeget városavatói vásárlásra használják.

A Testület egyhangú 13 egyhangú igen az alábbi rendeletet alkotja:

21/2007.(IX.04.) sz. rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.14.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Locsmándi Imréné:
A  beszámolót  június  30-i  zárással  kötelező  elkészíteni.  Az  abban  szereplő  számok  nem 
bíztatóak, az az I. negyedéves tájékoztatóhoz képest nem túl jó. Az intézmények tekintetében 
a költségvetés túllépésének nagysága több, mint 30 MFt, amely zömében dologi kiadás tétele. 
Az intézményvezetőknek erre az a reagálásuk, hogy nem kapták meg a szükséges összeget, 
de kiadásra csak a bevételi összeget lehet fordítani. A túllépések finanszírozása év végére 
gondot fog okozni. A Fő utcai volt orvosi rendelő eladásából nagyobb összeget vártak, amely 
nem teljesült, ennek hiánya a működést hátraveti. Ha egyéb helyről nem érkezik pénz, akkor 
gondok  lesznek.  Sok  szállítói  számlát  így  is  hátrasoroltak.  A  szállítói  számlatartozások 
összege a korábbiakhoz képest csökkent. Az adóbevételek jól alakulnak, de azok nem havi 
rendszerességgel jönnek. 



Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági  Bizottság tárgyalta  a beszámolót.  A dologi  kiadások 122 %-on 
vannak. Ez év végére rosszabb képet fog mutatni. Az adók jól teljesültek az I. félévben, de II. 
félévben már erre nem számíthatunk.

Nagy Irén:
A nyarat azzal zárták, hogy bevételnövelő javaslatokat várnak. Ez nem egy termelő üzem, 
hogy még egy gépsor beállításával növelik a termelést. Ami már befolyt adó, az a II. félévben 
fog  hiányozni.  Meg  kell  nézni,  mi  az  a  feladat,  amely  nem  kötelező,  és  csak  szokás 
formájában megy, Például az egészségügy területén. Az intézmények fenntartása meghaladja 
az önkormányzat erejét. 

Moncz Imre:
Egyik  intézmény  sem  fért  bele  a  költségvetésébe,  a  dologi  kiadás  120  %-on  áll.  Az 
intézményvezetők  felelőtlenül  gazdálkodnak,  nem  így  kellene.  Az  intézményvezetőnek 
tudnia kell, hogy mennyi a túllépése és tennie kell az ellen.

Tóth  Győző  képviselő  16  óra  20  perckor  megérkezett,  a 
Képviselő Testület így 14 fővel folytatta munkáját.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Polgármesteri  Hivatal  összességében  nem  lépte  túl  a  költségvetését,  csak  egy-két 
szakfeladat tekintetében. A dologi kiadások 44,5 %, bér 52 %, de az tartalmazza a 13 havi 
kifizetést is. A városavatóval kapcsolatban lesz túllépés, mivel az nem volt betervezve, de az 
is, és a túllépett szakfeladatok is nem a hivatali gazdálkodást, hanem az egész a települést 
érintő önkormányzati szakfeladatok voltak. 

Lakatos Béla:
Jegyzőkönyvbe  vetették,  hogy  az  intézményvezetők  felelőtlenül  gazdálkodnak,  de  nem 
szavaztak meg semmi olyan nagyobb intézkedést, amely pénzt hozhatott volna. Megoldások 
elhangzanak, de azok nem kerülnek megszavazásra.  A szakképzéssel kapcsolatban befolyt 
összeg nagy tételt jelent a bevételek között. Nem a fűtésen kell spórolni, mert a gyerekek nem 
fázhatnak az iskolában. Szedjenek be az orvosoktól rezsidíjat stb.
 
Locsmándi Imréné:
Az Ötv.  írja  elő  a  kötelező  feladatokat.  Korábbi  ülésen az összes  szakfeladatot  átnézték, 
végigtárgyalták, melyek azok, amelyek csökkenthetők. Nagy változtatás ebben nem született. 
Évek óta túllépés van az intézményeknél. A bérlakások fenntartása nagyobb összeget jelentett 
pld. az Árpád u. 2-nél, ahol meghibásodás elhárítása indokolta azt. A Zichy u. 3. szám alatti 
lakásnál  egy nagyon leélt  lakás  felújítása került  többe.  Szakképzési  hozzájárulásból  több, 
mint 7 MFt jött be eddig, melynek fizetése egy évben kétszer történik.

Csöbönyei Imre:
Az Árpád u. 2. számú bérlakásnál a villanytartó oszlop kidőlt, emiatt az épületben lévő összes 
bérlakást  át  kellett  köttetni,  amely  500  eFt-ba  került.  A  Zichy  parki  lakás  felújítási 
költségtételei  kigyűjthetőek.  A hozott  javaslatokat kellene betartani.  Év végére 100 eFt-os 
túllépés várható. Adóbevételek jól jönnek, nem tudni, hogy még mennyi befizetés lesz. Egyéb 
bevételek is voltak. Az intézményvezetőknek levelet kell írni, és meg kell nézni, még mit 
lehet tenni. A fájó dolgokat is meg kell lépni, a nem kötelező feladatokat meg kell szüntetni.

Varga József Károly:
Az intézményvezetők levelét határidőhöz kell kötni.



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

175/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  az  önkormányzat  I.  féléves  gazdálkodásáról  szóló 
beszámolót elfogadja azzal, hogy az önkormányzati intézmények figyelmét hívják fel a 
takarékosságra,  a  bevételi  források  bővítésére,  levélben  tájékoztassák  az  egyes 
intézményvezetőt a túllépés %-os mértékéről.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Tanévkezdéssel kapcsolatos ügyek

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola – Jókai Mór Általános Iskola

Moncz Imre:
Az Oktatási  Bizottság tárgyalta a Gárdonyi Iskola beszámolóját és éles vita után többségi 
szavazással elfogadta azt. A Jókai Iskola beszámolóját is elfogadásra javasolják.

Varga József Károly:
Több, mint féléve arról volt szó, hogy üljön le a két iskola igazgatója és kössenek egyezséget, 
hogy könnyebb legyen az önkormányzatnak. Megszületett-e ez az egyezség?

Lakatos Béla:
Érdemi megegyezés nem született. 

Nagy Ferencné:
Az  áttanítás  lehetőségéről  tárgyaltak.  Ők  a  meghatározott  órakeretnek  megfelelően 
elkészítették  a  tantervet.  Két  fővel  kellett  csökkentenie  a  pedagóguslétszámot,  amelyet 
meglépett,  de annak jobb anyagi következménye nem lesz, mert a végkielégítést ki kellett 
fizetni. Túlóra nélkül sikerült megtervezni a tanévet.

Moncz Imre:
A Jókai Iskola legalább lépett valamit, csökkentette a létszámát.

Csányi Józsefné:
Elővette  a  májusi  ülés  anyagát,  korábbi  költségvetéseket.  A  2003.  évben  a  Gárdonyi 
Iskolában 60 fő volt a pedagógusok száma, most 57 fő. A Jókai Iskolában 2003-ban is, most 
is  21 fő a  pedagógusok száma.  A Gárdonyi  Iskola  már  korábban meglépte  a  pedagógusi 
létszámleépítést, annak ellenére, hogy szakiskolává bővítette az iskolát. Ki lehet számolni, ki 
hány órát tanít. A pedagógus létszámot a Testület határozta meg. Újra átszámolta az órákat, 
szakértővel  is  meg  fogják  azt  nézetni.  Délelőtt  a  Jókai  Iskola  értekezletén  elhangzott 
gyerekekre vonatkozóan az étkezési  jegy bevezetése.  Ezt  az indokolja, hogy a szülő nem 
fizette a gyerek étkezését és abból nagyösszegű hátralék képződött.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A hátralék visszaszorítása érdekében szeretnék az új formát bevezetni. A szülők a hátralékot 
segélyből akarják fizetni, de annak összege alacsony. Eddig is előre szedték a térítési díjat. 
Az ebédjegy hiányában a gyerekek nem tudnak étkezni.



Lakatos Béla:
Egyeztetés érdekében megkereste a Jókai Iskolát a történelem áttanítása vonatkozásában, de 
azt  mondták,  ki  van  az  órája  az  érintett  pedagógusnak.  Azt  nem  tudja  miből,  biztosan 
napköziből, pedig fontos lenne, hogy a szakos tanár a saját tantárgyát tanítsa. Rossz, amikor 
olyan tanár tanít egy tantárgyat, akinek nem az a képzett szakja. Végezzék el a szakos ellátás 
vizsgálatát az iskolákban.

Nagy Ferencné:
Hat éve mondja, hogy üljenek le, és azonos módon valósítsák meg a két iskolában a dolgokat. 
Nem egyforma az esély a két intézmény vonatkozásában. A történelmi áttanítás felvetésénél 
megkérdezte, hogyan történik az óraadás kifizetése, amelyre azt a választ kapta, hogy az az ő 
intézményének költségvetését terheli. Emiatt nem léptek tovább.

Varga József Károly:
Több tucat szülő a segélyből fizeti a gyermeke ebédjét. Az étkezési jegy bevezetésével sok 
gyerek nem fog enni, emiatt nem tartja jónak.

Lakatos Béla:
A szülők véleménye szerint nem fogják megvenni a gyerekeknek az étkezési jegyet.

Locsmándi Imréné:
A gyerek eddig sem evett. A segélyből való levonásokra nyilvántartásokat kellett készíteni. 
Eddig megoldották ezt,  de azokat már a Kincstár készíti,  így az már nem rajtuk keresztül 
megy.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Májusban  oktatási  bizottsági  és  testületi  ülésen  előterjesztették  az  Általános  Művelődési 
Központ létrehozásának lehetőségét. Annak elfogadása esetén a jelzett áttanítási gondok nem 
állnának fenn. Legközelebb 2008-ban lehet erről tárgyalni, mivel a tanév már megindult. A 
sérelmeket felejtsék el.

Moncz Imre:
Három alternatíva volt előterjesztve az oktatási területre. Azt szavazták meg, hogy maradjon 
minden a régiben.

Petró Tibor:
Korábban a két iskola együttműködéséről döntöttek. A szakos tanárok mindenütt áttanítanak.

Moncz Imre:
A két iskola ismételten üljön le tárgyalni a meghatározottakról.

lakatos Béla:
Egy nap van rá, üljenek össze holnap és hozzanak létre közös tantervet.

Csányi Józsefné:
Tanóra nem maradhat el, már az órarendet kell készíteni az iskoláknak.



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

176/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Szakiskola, 
valamint  a  Jókai  Mór  Általános  Iskola  tanévkezdéssel  kapcsolatos  beszámolóját  az 
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Összevont Napköziotthonos Óvoda

Moncz Imre:
Az Oktatási  Bizottság az Összevont Napköziotthonos Óvoda beszámolóját  az előterjesztés 
szerint elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

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

177/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete az Összevont Napköziotthonos Óvoda beszámolóját az 
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Tankönyvtámogatás

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  költségvetésben  tervezett  szerint  lehetőség  van  a  hátrányos  helyzetű  általános  iskolás 
gyermekek részére 1.000,- Ft/fő összegű tankönyvtámogatás nyújtására, az iskolai létszám 
arányában.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is javasolja a tankönyvtámogatást.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  is  tárgyalta  a  tankönyvtámogatást  és  azt  elfogadásra 
javasolja a Képviselő Testület részére.



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

178/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskolában a 
566 tanulói létszámra és a Jókai Mór Általános Iskolában a 177 főre vetítve 1.000,- Ft/fő 
összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2007. évi költségvetésében természetbeni 
juttatások szakfeladaton belül elkülönített általános iskolások tankönyvtámogatásának 
terhére.
A Képviselő Testület megbízza az oktatási intézmények vezetőit, hogy az önkormányzati 
tankönyvtámogatásban hátrányos helyzetű tanulók részesüljenek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
               Lakatos Béla iskolaigazgató
               Nagy Ferencné iskolaigazgató

Balassi Bálint Gimnázium Ácsi Tagintézménye 

Csányi Józsefné:
a 2007/2008-as tanévben három osztályt indít: 10., 11. és 12. osztályt. A bérleti díjról szóló 
megállapodást megkötötték.

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

179/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Balassi  Bálint  Gimnázium  Ácsi  Tagintézménye 
tanévkezdéssel kapcsolatos beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

8./ Alapító Okiratok módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  módosítást  elsősorban  a  várossá  válás  miatti  fenntartói  névváltozás  tette  szükségessé. 
Továbbá  a  Gazdasági  Iroda  neve  a  fizikai  állomány  átkerülése  miatt  Gazdasági  Ellátó 
Szervezetté változott.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi  Bizottság  ülésén  átnézték  az  alapító  okiratokat.  A  szükséges  módosításnak 
eleget kell tenni, azokat elfogadásra javasolják a Képviselő Testületnek.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is elfogadásra javasolja az Alapító Okiratokat.



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

180/2007.(VIII.30.) sz. határozata
A köztársasági elnök 127/2007.(VI.29.) számú határozatával Ács nagyközségnek városi 
címet adományozott. A Képviselő Testület Ács várossá nyilvánítását elfogadja.
A városi cím elnyerésével módosításra került három intézmény lenevezése a következők 
szerint:

- Ács Város Polgármesteri Hivatala,
- Gazdasági Ellátó Szervezet, Ács,
- Bartók Béla Művelődési ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok.

Módosításra kerül a felügyeleti szerv, illetve fenntartó elnevezése Ács Város Képviselő 
Testületre.  A  változások  átvezetése  szerinti  intézményi  alapító  okiratokat  ács  Város 
Képviselő Testülete elfogadja:

- Ács Város Polgármesteri Hivatala,
- Gazdasági Ellátó szervezet, Ács,
- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola,
- Jókai Mór Általános Iskola,
- Összevont Napköziotthonos Óvoda,
- Gondozási Központ,
- Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok.

Az alapító okiratok módosítása 2007. szeptember 01-én lép hatályba.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

180/A/2007.(VIII.30.) sz. határozata
A köztársasági elnök 127/2007.(VI.29.) számú határozatával Ács nagyközségnek városi 
címet adományozott. A Képviselő Testület Ács várossá nyilvánítását elfogadja.
A  városi  cím  elnyerésével  a  kisebbségi  önkormányzat  elnevezése  Ács  Város 
Önkormányzatának Cigány Kisebbségi Képviselő Testületre módosul.
          A módosítás 2007. szeptember 01-én lép hatályba.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

9./ Volt orvosi rendelő értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  meghirdetett  pályázati  felhívásra  nem  érkezett  be  egyetlen  pályázat  sem.  Annak  újra 
kiírására van lehetőség.

Lakatos Béla:
Alternatív  javaslatként  a  leromlott  állagú  épület  lebontható  lenne  és  a  terület  vállalkozó 
részére  eladható  lenne  másfélszobás  sorházak  építése  céljából.  A  területen  utca  lenne 
nyitható. A Parképítési Irodától kalkuláció készítése kérhető. Aki beszállna a lakásépítésbe, 
az előre fizetne bele.

Csöbönyei Imre:
Víz, villany, közművesítés költsége felmerül. A beruházás költségigénye nagy. 

Lakatos Béla:
Az előre befizetett összeget a közművesítésre lehetne fordítani.



Csöbönyei Imre:
Meg kell vizsgálni ennek lehetőségét.

10./ Egyebek

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehetőség nyílik 2008. évre vonatkozóan is a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásra a korábbi évekhez hasonlóan.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja az Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is javasolj a csatlakozást.

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

181/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  döntése  alapján  az  önkormányzat  2008.  évben  is 
csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíjpályázathoz,  az  önkormányzat  vállalja 
továbbá az on-line adatbázis használatát.
A Képviselő  Testület  megbízza  a  polgármestert  a  részvételhez  szükséges  nyilatkozat 
megküldésére az OM Alapkezelő felsőoktatási Pályázatok Osztályára.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

Leader Program

Csöbönyei Imre:
A korábban megalakításra került Leader csoport központja a Bartók Béla Művelődési Ház 
lett.  A Leader csoport működésére a kormány más formát határozott,  mely alapján a már 
működő  és  kibővült  akciócsoportok  nagyobb  támogatásokhoz  juthatnak.  A  Bakonyalja 
Akciócsoport megkeresett bennünket társulási lehetőséggel. Ebben a település lélekszáma a 
meghatározó. A csatlakozáshoz a Testület határozatára van szükség. A társulásban 30-35 %-
ban kell önkormányzatoknak lennie, a többit civil szervezetek és vállalkozások teszik ki. Az 
önkormányzaton  kívül  az  ácsi  alapítók  az  Ipartestület,  a  Kossuth  Lajos  Asztaltársaság,  a 
Bakancsos  Klub  és  Dosztál  József  vállalkozó.  A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 



határozatára is szükség van, ők is benne vannak.  Az akciócsoport elnevezésére több ötlet 
merült fel, legtöbben az „Igmándi medence” névre voksoltak. 

Csányi Józsefné:
Örültek,  hogy a Leader csoport alakulása idején megszerezték a gesztorságot.  Most ismét 
szervezkedünk, így lépéshátrányba kerülünk. Bakonyalja sem önzetlenül akar társulni. Ennek 
ellenére támogatja a csatlakozást. A „Concótól a Dunáig” név is felmerült. 

Németh Gyula:
A megállapodás még ezután kerül kimunkálásra. 

Petró Tibor:
Az akciócsoport tagjai között olyan alapítvány, amely a település fejlődését segíti, miért nem 
szerepel?

Csöbönyei Imre:
Az  alakulásra  meghívót  küldtek  az  alapítványnak  is,  de  nem  vettek  részt  az  ülésen.  A 
csatlakozásnál csak az alapítók jegyezhetők.  Később lesz még mód új tagok belépésre.  A 
nagyigmándi nevet nem akarják elfogadni, inkább a Concóval vagy Dunával kapcsolatosat.

Lakatos Béla:
Nagy összegekről beszélünk, de nehogy úgy járjunk, hogy mire mi odajutunk, már nem lesz 
támogatás.

Németh Gyula:
A csoportnak van internet oldala, újságja, van róluk írásos dokumentum. Már az úniós pénzek 
beáramlására lehet számítani, akár 800 MFt is lehet a nyertes pályázat. Eddig csak egymás 
melletti települések alkothattak Leader csoportot, ez most megváltozott.

Csöbönyei Imre:
Első  alkalommal  a  hátrányos  helyzetű  települések  alakíthatták  meg  a  Leader  csoportot, 
később a nem hátrányosok is. A 10 ezer főnél nagyobb településeket kizárták a részvételből. 
Most valóban megvan a nagy pénz elnyerésének lehetősége.

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

182/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete az alábbi döntéseket hozza:

- csatlakozik a 2007-13. közötti Leader program keretében újjáalakuló 
Bakonyalja  Leader  helyi  akciócsoporthoz  –  mely  a  Komárom-
Bábolnai és a Kisbéri kistérség településeinek összefogásával alakul,

- alapító  tagként  részt  vesz  a  potenciális  Leader  helyi  akciócsoporttá 
alakuláshoz szükséges szervezeti forma létrehozásában,

- az önkormányzatot a Leader helyi akciócsoportban Csöbönyei Imre 
polgármester képviseli teljes körűen,

Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Járóbeteg-ellátás

Csöbönyei Imre:
Bábolna  megkeresett  bennünket,  hogy  nyilatkozzunk,  hova  akar  tartozni  a  település  a 
járóbeteg-ellátás  tekintetében.  A  bábolnai  járóbeteg-ellátást  kevesen  veszik  igénybe, 
szeretnék, ha az ácsi betegek odatartoznának, különben fennáll a megszüntetés veszélye. A 
komáromi ellátással nincs gondja településünknek, ezért gondolja, hogy nem akarunk váltani. 
Bábolnára  a  közlekedés  sem  megfelelő,  de  kellemetlen  lenne  a  bábolnai  intézmény 
megszüntetése.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a témát. Megállapításuk szerint a komáromi 
ellátás  kedvezőbb  a  betegek  részére,  mivel  az  utazást  összekapcsolják  a  TESCÓ-s 
bevásárlással stb. 

Nagy Irén:
Bábolnán kulturáltabb a betegkiszolgálás. Komáromban ultrahangra 10-14 napot kell várni, 
Bábolnán már másnap mehetnek vizsgálatra. A szemészetnél ugyanez a helyzet.

Csöbönyei Imre:
Aki Bábolnára akar menni, ezután is odamehet 1.000,- Ft fizetése mellett, amíg nem szüntetik 
meg. A betegellátás minden téren romlott.

Csányi Józsefné:
Aki  személygépkocsival  rendelkezik,  annak  nem  gond  az  átjutás  Bábolnára. 
Megállapíthatóan jobb mind a szemészeti,  mind a fül-orr-gégészeti,  mind a nőgyógyászati 
ellátás, a bábolnai szakrendelőből a győri kórházba is előbb be lehet jutni.

Varga József Károly:
Az a probléma, hogy ha valaki átmegy és 1.000,- Ft-ért megvizsgáltatja magát, arra nem kap 
az intézmény fejkvótát.

Rohonczi József:
Jó lenne ismerni számszerűen, hogy a lakosok milyen mértékben vették igénybe a Komáromi 
ellátást, mert arra nincs számadat.

Csöbönyei Imre:
A  komáromi  ellátásról  azért  nincs  adat,  mert  nem  merült  fel,  hogy  váltunk,  hiszen 
településünk a komáromi kórházért is kiállt.  Ha Komáromtól eljönnénk, a kórház sorsa is 
eldőlne.

Lakatos Béla:
Bábolnán sokkal profibb a betegellátás.

Moncz Imre:
A komáromi  kórháznak sem végleges  a helyzete.  Ha bezárják,  hova kerülnek a település 
betegei?

Csöbönyei Imre:
Ha  Komáromra  szavazunk  és  Bábolna  megszűnik,  még  több  várakozási  idő  lesz 
Komáromban.



Tóth Károly Péter:
Kb.  tízszer  annyi  ember  jár  Komáromba,  mint  Bábolnára.   Sokan  rendszeresen  járnak 
orvoshoz, a bábolnai ellátás esetén azok át lennének kényszerítve más orvoshoz.

A Képviselő Testület 10 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

183/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  betegek  eddigi  megoszlását  és  a  közlekedési 
lehetőséget  figyelembevéve a járóbeteg-ellátás  tekintetében továbbra is  Komáromhoz 
kíván tartozni, így a Bábolnai szakrendelőhöz való tartozást elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mistral Kft. projekt cégei részére engedély önkormányzati utak használatához

Csöbönyei Imre:
2007. áprilisában a szélpark telepítést tervező Mistral Kft. részére a Testület hozzájárult az 
önkormányzati utak használatához. Most a kft. a projektcégei részére is kéri ezen jogokat. A 
kft. a földtulajdonosokkal már megkötötték a szerződést.

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

184/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete hozzájárul önkormányzati  utak használatához a 
Mistral Kft. projektcégei részére is.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Dohovits Károlyné kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Dohovits Károlyné Árpád u. 32. szám alatti lakos értékesítené szeretné ingatlanát, de az ott 
lévő árok miatt a bejárás nem biztosított.

Csöbönyei Imre:
Jelenleg  lakatlan  az  ingatlan,  javasolja,  hogy  oldja  meg  az  önkormányzat  a  bejárás 
biztosítását, hogy az ingatlan eladhatóvá váljon, akkor azt rendbetenné az új tulajdonos, mert 
jelenleg nagyon elhanyagolt.

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

185/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Dohovits Károlyné győri lakos kérelmét elfogadva, 
a  tulajdonát  képező  Ács,  Árpád  u.  32.  szám  alatti  ingatlanhoz  az  önkormányzat  a 
bejárást biztosítja szolgalmi jog bejegyzése ellenében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Papp Beáta és Németh Zoltán kérelme

Csöbönyei Imre:
Kérelmezők a Székesi úton lévő, az önkormányzathoz hagyaték útján jutott romos ingatlan 
megvásárlását kérték.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az ingatlant más célra kívánják hasznosítani.

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

186/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete döntése alapján a Papp Beáta és Németh Zoltán 
által meg vásárolni kívánt, az önkormányzathoz hagyaték útján jutott romos ingatlant 
nem adja el, mivel azt más célra kívánja hasznosítani.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Császár Lajos ingatlan felajánlása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Császár Lajos felajánlotta megvételre az önkormányzatnak a cipészműhelye épületét. 

Csöbönyei Imre:
Meg kell becsültetni az épület érékét. Lebontásra vennék meg.

Nagy Irén:
A vételárat is meg kellene határozni.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja az eladást. Felmerült, hogy az épület mögötti 
üzletek tulajdonosait be kell vonni a vásárlásba parkolóhely kialakítása céljából.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
187/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Császár Lajos Ács, Vasút sor 28.szám alatti lakos 
által felajánlott Fő u. 13. szám alatti cipészműhelyre értékbecslést kér.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lehoczki Róbertné lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ismételten  kérik  a  lakásbérletük  meghosszabbítását.  Az  elutasító  határozatot  a  Testület  a 
július 20-i rendkívüli ülésén hozta, melyről az értesítést megkapták a kérelmezők.

Petró Tibor
Kérelmezők megkezdték egy családi ház építését,  melyet jövőre fejeznek be, erre az időre 
kérik a lakásbérlet meghosszabbítását.



Varga József Károly:
A háznak még csak az alapja van letéve. Megvolt az ok, amiért nem került meghosszabbításra 
a lakásbérleti jogviszony, de az már rendezésre került. Egy évnél tovább semmiképpen ne 
hosszabbítsanak.

Csöbönyei Imre:
Nehezen kiadható lakásról van szó, ezért javasolja az egy évre történő hosszabbítást.

Lakatos Béla:
A fennálló hátralékukat rendezték a bérlők, ezért nincs ok, amiért ne hosszabbítanák meg.

A Képviselő Testület 13 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
188/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  korábbi,  164/2007.(VII.20.)  számú  határozatát 
visszavonva Lehoczki  Róbert  és  neje  Ács,  Gyár u.  51/A.  szám alatti  önkormányzati 
bérlakásra vonatkozóan fennálló, 2007. augusztus 31-én lejáró lakásbérleti jogviszonyát 
egy  évvel,  2008.  augusztus  31-ig  meghosszabbítja,  mivel  fennálló  lakbértartozásukat 
rendezték.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Varga Ildikó és Kovács László lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Bérlőknek már több alkalommal meghosszabbításra került a lakásbérleti jogviszonyuk.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  a  bérlőknek  fennálló  nagyobb  összegű 
lakbérhátraléka  miatt  nem  javasolja  a  lakásbérleti  jogviszony  meghosszabbítását.  Három 
hónapon belül rendezze a tartozást.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Akinek lakbérhátraléka van, annak rendezéséig nem lehet a lakásrendelet szerint megújítani a 
jogviszonyt.

Lakatos Béla:
Valamit meg kell próbálni tenni értük, hogy ne kerüljön a család gyerekekkel az utcára.

A Képviselő Testület  12 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza:

189/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Varga Ildikó és Kovács László Ács, Árpád u. 2/A. szám 
alatti  önkormányzati  bérlakásra  vonatkozóan  fennálló,  2007.  augusztus  31-én  lejáró 
lakásbérleti  jogviszonyát csak abban az esetben hosszabbítja meg 2008. június 30-ig, 
amennyiben a fennálló lakbértartozásukat rendezik.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Zichy park 1. 2/5. számú bérlakás kiutalása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Herczig Norbert kiköltözésével üressé vált önkormányzati bérlakás új bérlőjére két jelölt van.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a témát és Szabó Anita részére javasolja 
elsősorban  kiutalni  a  bérlakást.  Amennyiben  kérelmező  valami  miatt  nem  fogadja  el, 
másodikként javasolja Góger Ferencné részére a kiutalást. A kiutalásnál a beadott kérelem 
idejét is figyelembe vették.

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

190/2007.(VIII.30.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  Szabó  Anita  Ács,  Klapka  Gy.  u.  17.  szám  alatti 
kérelmező  részére  kiutalja  az  Ács,  Zichy  park  1.  2/5.  szám  alatti  önkormányzati 
bérlakást 2007. szeptember 01-től három év időtartamra, 2010. augusztus 31-ig.
Határidő: 2007. szeptember 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Gyár u. 79/6. számú bérlakás kiutalása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A szociális bérlakásban megüresedett lakásra szintén két jelölt van.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  a  témát  és  Zsebők  Erzsébet  részére 
javasolja  elsősorban  kiutalni  a  bérlakást,  aki  régen  beadta  már  kérelmét.  Amennyiben 
kérelmező  valami  miatt  nem fogadja el,  másodikként  javasolja  Szőnyi  Nikolett  részére  a 
kiutalást. 

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

191/2007.(VIII.30.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  Zsebők  Erzsébet  Ács,  Széchenyi  u.  43.  szám  alatti 
kérelmező részére kiutalja az Ács, Gyár u. 79/6. szám alatti önkormányzati bérlakást 
2007. szeptember 01-től három év időtartamra, 2010. augusztus 31-ig.
Határidő: 2007. szeptember 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ácsi Hírek októberi számának bővítési kérelme

Csöbönyei Imre:
Az Ácsi Hírek főszerkesztője az újság októberi számában Ács történetét szeretné közölni, 
amely 4 oldal többlet terjedelmet, összegben pedig 20 eFt többletköltséget jelentene. Ehhez 
kéri a Testület hozzájárulását.



Petró Tibor:
Javasolja az újságbővítést  azzal,  hogy a többi oldalon is helyi  hírek legyenek,  ne megyei 
események.

Csöbönyei Imre:
Megyei anyag csak akkor kerül az újságba, ha nincs elegendő helyi cikk, helyi esemény.

Rohonczi József:
Jó lenne lektorálni is az újságot.

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

192/2007.(VIII.30.) sz. határozat

Ács Város Képviselő Testülete hozzájárulását adja az Ácsi Hírek októberi számának 4 
oldallal  bővebb  terjedelemben  való  megjelentetéséhez,  20  eFt  többletköltséggel  Ács 
történetének közlése céljából.
Határidő: Azonnal
         Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csöbönyei Imre:
A főszerkesztő összeállította az „Ácsi arcok, ácsi emberek” című könyvsorozatának újabb 
kötetét, amelyet saját költségén ad ki. Az ára 1.500-2.000,- Ft körül lenne. Amennyiben az 
önkormányzat  igényt  tart  ajándék célra,  most  kellene  jelezni  a  szükséges  példányszámot. 
Amennyiben  többet  tud  rendelni  a  könyvből,  akkor  olcsóbban  tudja  kinyomatni.  Az 
önkormányzat minden könyvéből szokott rendelni. 50 példányt javasol belőle.

Nagy Tamás:
Csak akkor vegyenek belőle, ha ténylegesen szükséges ajándékba.

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

193/2007.(VIII.30.) sz. határozat

Ács Város Képviselő Testülete Szűcs Béla Albert az Ácsi Hírek főszerkesztőjének saját 
költségén kiadásra kerülő „Ácsi arcok, ácsi emberek” című könyve második kötetéből 
50 db-ot rendel 105 eFt értékben az önkormányzat vendégeinek ajándékozása céljára.
Határidő: Azonnal
         Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Varga József Károly:
A mai nappal élelmiszerszállítmány érkezett, amelyet hétfőtől osztanak ki a rászorulóknak. 
Mintegy 350 család részére tudnak tésztát, lisztet, tarhonyát stb. biztosítani. Az ideszállítás 
költségét a Bazax Kft. vállalta. Idén még egy alkalommal lesz lehetőség élelmiszerosztásra.

Petró Tibor:
Két  hét  múlva  lesz  a  városavató.  Az  elvégzett  munkák  nyomán  már  nagy  a  változás  a 
településen.  Nagy  Irén  képviselő  sokat  tesz  a  Fő  utca  virágosításáért.  Az  egyes 



településrészek is vegyék ki a részüket a csinosításból. Jövő csütörtökön bejárást tartanak. A 
képviselők is vállaltak virágosítási munkát a területükön.

194/2007.(VIII.30.) 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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