
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Város  Képviselő  Testületének  2007.  október  04-én 15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
                         Kosztolányi István tűzoltóparancsnok
  Say Ferenc tervező
  Horváthné Bakcsányi Mária óvónő
  Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
 Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A  polgármester  köszöntötte  a  rendkívüli  testületi  ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy Tóth Győző kivételével a 
többi  képviselő  jelen  van,  így  a  Testület  13  fővel 
határozatképes.  Új  napirend  felvételére  nem  hangzott  el 
javaslat. A polgármester javasolta, hogy a második napirend 
tárgyalására  kerüljön  sor  elsőként,  mivel  az  óvodabővítés 
tervezője  csak  később  érkezik.  A  képviselők  a  napirend 
cserével  egyetértettek  és  a  meghívóban  foglalt  napirendi 
témákat tárgyalásra egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Pályázat az önkéntes tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek

                 amortizációs cseréjére, korszerűsítésére
2./ Összevont Napköziotthonos Óvoda bővítése pályázat keretében
3./ Egyebek

1./ Pályázat az önkéntes tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek
     amortizációs cseréjére, korszerűsítésére

Kosztolányi István:
Ebben  az  évben  eddig  összesen  123  riasztásuk  volt,  ebből  103-szor  voltak  Ácson,  15 
alkalommal Bábolnára, 5 alkalommal pedig Banára vonultak. A tavalyihoz képest 50 %-kal 
emelkedett a vonulások száma. Helyi viszonylatban ez 85 %-os. A napirend témáját képező 
pályázattal 90 %-os támogatás nyerhető 10 %-os önrésszel. Komárom leadja a 30-40 MFt-os 
felújított tűzoltóautóját, mely a pályázat keretében megvásárolható. Erre szükségük lenne. A 
gépkocsihoz  2005.  évben  lett  szívó-nyomó  oldali  felszerelés  véve.  A pályázat  keretében 
továbbá védőfelszerelésekhez is juthatnának, hogy a tűzoltók védőfelszerelése teljes legyen. 
A 10 %-os önrész 4-5 MFt-ot jelent, amely nagy részét a bábolnai önkormányzattól és egyéb 
támogatóktól  szerzik  be.  Az  ácsi  önkormányzattól  a  hiányzó  önrész  pótlását  és  ennek 
határozatban való rögzítését kérik.



Csuka László:
A tűzoltóság  hasznos  és  fontos  tevékenységet  végez,  ezért  támogatja  a  pályázathoz  való 
önrész  biztosítását.  A  környék  cégeit,  vállalkozóit  is  fel  kell  keresni  a  hiányzó  összeg 
megszerzése érdekében.

Kosztolányi István:
Minél  több  támogatás  érkezik,  az  önkormányzatnak  annál  kevesebb  pénzeszközt  kell 
nyújtani.

Varga József Károly:
Támogatja  a  kérelmet.  A tűzoltóautót  jó lenne megszerezni.  A régi  autó eladása mennyi 
összeget jelentene? A megvásárolandó autó hány évig szolgálná ki a tűzoltóságot?

Kosztolányi István:
A  régi  gépjárművüket  sem  kívánják  eladni,  azt  megtartanák  második  vonulós  autónak, 
avartüzekhez  továbbra is  azzal  mennének.  A pályázandó autó gyorsabb,  az  még 10 évig 
megbízható  vonulási  eszköz  lesz.  A  gépjármű  légzőkészülékkel,  övvel,  védőkészülékkel 
ellátott.

Lakatos Béla:
Egyetért  a  tűzoltógépjárműre  tervezett  korszerűsítéssel,  de  meggondolandó,  hogy  40-50 
MFt-ért  milyen  gépjármű  és  eszköz  kerül  beszerzésre.  Javasolja,  hogy  az  országosan 
rendelkezésre  álló  gépjárművek közül válasszanak. Lehet,  hogy az Alföldön felszabaduló 
gépjárművet olcsóbban megkapnák. Nem feltétlenül akkor kell vásárolni autót,  amikor az 
Komáromban felszabadul.

Kosztolányi István:
A  gépjármű  felszerelések  nélkül  olcsóbb  lenne.  18  MFt  a  felszerelések  értéke.  A 
tűzoltókocsit  nem  Komáromtól  vásárolnák  meg,  hanem az  Országos  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon  keresztül, amely bekérte az autót.

Csöbönyei Imre:
Meg kell nézni, máshol nincs-e felszabaduló gépjármű.

Moncz Imre:
A tűzoltóság jelenlegi autója 20 éves, amit vásárolni szeretnének, az 16 éves. Javasolja, hogy 
hosszútávra gondolkodva a pályázat keretében új autót vásároljanak.

Csöbönyei Imre:
Meg  kell  gondolni,  hogy  újra  vagy  régire  pályázzanak,  de  ehhez  jó  lenne  tudni,  hogy 
pontosan mennyi összeget kellene még hozzátenni. 

Tóth Károly Péter:
Az  önkormányzat  jelen  anyagi  helyzetében  új  gépjármű  vásárlására  nem  gondolhatnak. 
Garancia is csak egy évre szól az új autó esetében. Egy ismert márkájú használt autónál a 
javítás sokkal olcsóbb. Hány km van az autóban? Avartűz milyen sűrűn van?

Kosztolányi István:
103  ezer  km-t  futott  eddig  az  autó.  Örülne  az  új  gépjárműnek,  de  jelenleg  csak  drága 
Mercedest hoznak be, mivel az a cég nyerte a meghirdetett tendert. Avartűzhöz sűrűn kell 
vonulni.



Tóth Károly Péter:
A Mercedest  csak  Budapesten  tudják  szerelni.  Azok  már  számítógép  vezérlésűek,  és  az 
hibásodik meg legelőször.

Lakatos Béla:
Komárom 60 MFt-ért vesz új autót, mi meg majdnem 50 MFt-ért használtat. Önkormányzati 
támogatásként nagy összegben nem gondolkodhatnak.

Varga József Károly:
10 MFt rendelkezésre áll-e az önkormányzatnál az új autó megvásárlásához?

Locsmándi Imréné:
Annyi összeget csak akkor tudnának biztosítani, ha az idén már semmi mást nem vásárolna, 
és nem tenne az önkormányzat.

Moncz Imre:
5 MFt-ot is nehéz lesz összeszedni.

Baracskai Lajos:
Mikor kerülne sor a vásárlásra?

Kosztolányi István:
Pontos időpontot még nem lehet tudni. 

Nyéki Péter:
Az elhangzottak szerint úgy néz ki, hogy meg kell szavazniuk olyan dolgot, amelynél még 
nem is tudni, hogy mennyi összeg  lesz pontosan, így nehéz dönteni.

Kosztolányi István:
Amennyiben megszavaznák a vásárlást, úgy 20 évig nem lenne gondjuk. 

Petró Tibor:
A környező cégektől össze kell szedni az összeget.

Csányi Józsefné:
Pénze  nincs  az  önkormányzatnak,  mégis  arról  beszélnek,  hogy új  vagy régi  tűzoltóautót 
vásároljanak-e? Az önkormányzat kisbusza meg már lassan összeszakad, mert évek óta nincs 
pénz új busz vásárlására. Cifra nyomorúságot játszanak. Új autó is cserben tud hagyni és a 
jól karbantartott használt autó is jól ki tud szolgálni.

Lakatos Béla:
Javasolja, hogy 2 MFt-ot szavazzanak meg erre a célra maximum összegként.

Moncz Imre:
Új autóra könnyebb lenne pénzt összegyűjteni a támogatóktól.

Csöbönyei Imre:
Jelenleg 70 MFt a túlköltekezés az önkormányzatnál. Javasolja, meg kell nézni más autókat 
is és a legkedvezőbbet kell kiválasztani vásárlásra.



Tóth Károly Péter:
Nem biztos, hogy a legolcsóbb használt autó a legjobb megoldás.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A pályázati kiírást nem kapta meg, azt kéri, bocsássák rendelkezésre.

Rohonczi József:
A pályázatot ki írta ki?

Kosztolányi István:
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság írta ki a pályázatot. Holnap reggel behozza a 
kiírást.

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

197/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Csermák  Hugó  Önkéntes  Tűzoltóság  részére  az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz felújított  fecskendőre és nagy értékű 
tűzoltási  és  műszaki  mentési  szakfelszerelésekre  benyújtott  pályázat  sikere  esetén 
2.000.000,- Ft támogatást biztosít az általános tartalék keret terhére.
Ács Város Képviselő Testülete vállalja, hogy sikeres pályázat esetén – amennyiben a 
rendelkezésre  álló  önrész  nem  elegendő  –  újra  megvizsgálja  az  anyagi  támogatás 
lehetőségét.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester”

2./ Összevont Napköziotthonos Óvoda bővítése pályázat keretében

Say Ferenc:
Az  előzményekről  annyit  tud,  hogy  a  központi  óvodába  integrálva  bölcsödei  egységek 
kialakítása szükséges úgy, hogy az óvodai helyiségek is megmaradjanak. A tervek szerint az 
első ütemben a 6. számú foglalkoztatót áthelyezik a másik részbe, ezen a területen alakítják 
ki  a  bölcsödei  egységet,  valamint  új  beruházásként  létesítenek  bölcsödei  szobákat.  A 
tervezési előírások alapján elkészítették a tervezési vázlatot,  továbbá egy durva, 2006. évi 
áron készült költségbecslést is. Tervezőként látják, hogy döntést igényelne a 10 MFt értékű 
elképzelés. Az áthelyezések decemberi határidővel, a toldaléképület jövőre való határidővel 
készülne el. A terveket és az engedélyeztetést még az idén elvégeznék. A bölcsöde részére 
külön melegítőkonyha rész kialakítása is szükséges.

Csöbönyei Imre:
Nagy összeg a víz-csatorna munka is.

Say Ferenc:
A legnagyobb munkát képezi a vizesblokk áthelyezése.

Lakatos Béla:
A pályázati kiírás szerint csak óvodabővítésre pályázhatnak, a pályázatban a bölcsödét nem 
lehet megemlíteni sem.

Csányi Józsefné:
A demográfiai mutatók nem növekednek. Az óvodabővítést csak akkor lehet elkezdeni, ha 
kinőtték az óvodát. A bölcsöde létesítést pedig el kell kezdeni most.



 Csuka László:
Korábban az hangzott el, hogy a pályázatot csak óvodabővítésre lehet beadni. Változott-e a 
kiírás?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Nem változott. A pályázat óvodabővítésre szól. A jelenlegi napirend is ezt tartalmazza.

Moncz Imre:
Az Oktatási  Bizottság  is  tárgyalta  a  napirendet  és  javasolja,  hogy  a  Képviselő  Testület 
pályázatot  nyújtson be az óvodabővítésre  vonatkozóan,  amely magába foglalja a Testület 
által korábban megszavazott bölcsöde létrehozását is, amely később integrált intézményként 
fog  működni.  A  bizottság  a  testületi  ülésre  a  bölcsödére  vonatkozó  további  szakmai 
információk beszerzését kérte. A bizottság az óvodát is megtekintette.

Csányi Józsefné:
Májusban  elkezdte  a  bölcsöde  létesítés  szervezését,  arra  testületi  határozat  is  született. 
Beszélt  az  ÁNTSZ-szel  is,  ahol  elmondták,  hogy  első  körben  nem  adnak  ki  végleges 
működési  engedélyt.  Az  étkeztetésről  tárgyalt  a  Süllős  Kft-vel  is.  Nagy  az  igény  a 
bölcsödére. Az óvodaátalakítás nagy felfordulással jár. A pályázat beadását ő is javasolja.

Say Ferenc:
Más  a  közegészségügyi  feltétel  az  óvoda,  és  más  a  bölcsöde  tekintetében.  A  pályázat 
elnyerése esetén ezért az óvodának szánt toldaléképület nem lehet bölcsöde, hanem a régi 
épületből kell bölcsödét kialakítani és a bővítménynek óvodának kell, hogy legyen. Az előző 
tervezési megbízáskor az önkormányzat pályázati szándékáról még nem volt tudomása. Az 
óvoda régi tervei 1991-ben készültek, azóta változtak a tervezési előírások. 

Lakatos Béla:
Az  óvoda  mostani  részéből  kialakítandó  bölcsödét  saját  zsebből  kell  megoldani.  A 
pályázathoz 20 MFt szükséges. Van-e ennyi pénze az önkormányzatnak?

Horváthné Bakcsányi Mária:
Három évvel ezelőtt került bővítésre az óvoda. Két csoportnak kell még hely,  emiatt kell 
bővíteni.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  egyetértett  az  óvodabővítéssel.  Annak  kell  az  első 
lépésnek lennie, mert az óvodásoknak hely kell.

Varga József Károly:
Mindennek rendes jogi úton kell történnie.

Rohonczi József:
A bővítés után marad-e elegendő udvarrész az óvodások részére?

Horváthné Bakcsányi Mária:
A ráépítés két csoport tekintetében 200 m2-t jelent, ekkor már kicsi lesz udvar. 

Nagy Irén:
Egy-két csoportot a pénzásási óvoda is befogadhat.

Horváthné Bakcsányi Mária:
A plusz két csoport nem fér be a pénzásási óvodaépületbe.



Moncz Imre:
Az óvoda mellett kertek vannak, lehetne vásárolni onnan területet az udvarhoz.

Csányi Józsefné:
Korábban csak egy csoport részére beszéltek bővítésről.

Csöbönyei Imre:
Szükség van a  bölcsödére,  bár  annak fenntartása  magas  éves összeget  jelent.  A jövő évi 
költségvetésben  ezzel  számolni  kell.  Ha pályáznak,  ahhoz kell  saját  erő is.  Csak  a  saját 
lehetőségekhez képest lehet előrelépni. Az óvodaépület nagy, ott kialakíthatóak a tervezettek. 
Csak egy helyiséget kell építeni. Így is hitel felvételére van szükség.

Say Ferenc:
Az új  építésnek  mindenképpen  óvodának  kell  lenni.  A  hátsó  traktuson  még  egy óvodai 
csoport  részére  alakítható  ki  helyiség.  Le  kell  rögzíteni,  hogy milyen  létszámot  akarnak, 
ahhoz kell megtervezni a bölcsödei részt (4 gyerekszobához 2 gazdasági egység szükséges).

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
198/2007.(X.04.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  támogatja  a  Közép-Dunántúli  Operatív  Program 
keretében  Közoktatási  Infrastrukturális  Fejlesztés  támogatására  kiírt  pályázat 
benyújtását  óvodabővítésre  vonatkozóan,  amely  magában  foglalja  a  Testület  által 
korábban megszavazott bölcsöde létrehozását is, amely később integrált intézményként 
működne. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester”

3./ Egyebek

Helyi televíziós csatorna gondjai

Csöbönyei Imre:
A helyi tévécsatorna kábeltévéjének zenei aláfestése emelés után havi 28 eFt-ba kerül, ez évi 
300-350 eFt-ot jelent, amelyet az adásszerkesztő saját zsebből már nem tud vállalni, ezért azt 
lemondta.  Jó lenne,  ha az említett  összeget az önkormányzat  át tudná vállalni,  mert  zene 
nélkül furcsa a hirdetési csatorna.

Tóth Károly Péter:
Ha nem lesz aláfestő zene, azt nem fogják nézni. A műsorok is hosszadalmasak. Sokszor 
probléma,  hogy  nem  hallják  az  önkormányzati  műsor  közvetítése  során  a  hozzászóló 
képviselőket mikrofon-problémák miatt.

Nyéki Péter:
Ennek megoldására nyolc csiptetős mikrofonra lenne szükség (két személyre számítva egy 
mikrofont). Amikor a képviselő meg akar szólalni, meg kell nyomnia a mikrofon gombját. 
Erre  három  ajánlatot  tud  adni  különböző,  100-300  eFt-os  árakon.  A  technikai  kiépítést 
ingyenesen felajánlja. 

Rohonczi József:
A képviselő testületi ülésekről vágott anyagot kellene közvetíteni.



Csöbönyei Imre:
A következő ülésen az elhangzottakról dönteni kell.

Óvodai létszám emelése

Deákné dr. Schiffner Márta:
A közoktatási  törvény szerint  az óvodai csoport maximális  létszáma 25 fő. Jelenleg több 
csoportban ennél magasabb a gyermeklétszám. Az OKÉV engedélye  alapján a Képviselő 
Testület a meghatározott létszám 20 %-kal való emelését engedélyezheti. A létszám 30 főre 
való emelésére van javaslat.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság javasolja a csoportlétszám emelését.

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

199/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács Város  Képviselő  Testülete  a  2007/2008.  nevelési  évben OKÉV engedélyt  kér az 
Összevont Napköziotthonos Óvoda létszáma maximum 20 %-kal való túllépésre. 
A létszám emelését a kötelező felvételis gyermekek száma indokolja:

 –  ha a gyerek a harmadik életévét betöltötte, szülei dolgoznak, 
– ha a gyerek az ötödik életévét betöltötte, és tankötelessé válik,
– abban az esetben, ha a gyerek védelembe vétele teszi szükségessé, nem lehet 

elutasítani óvodai felvételét.
Ebben a nevelési évben a 10 tanuló csoport közül 7 csoportban 25 főnél több gyerek 
került felvételre. 4 csoportban 27 fővel, 2 csoportban 26 fővel, 1 csoportban 28 fővel 
indult a 2007/2008. nevelési év.
Az óvodában a nevelési  év indításakor két óvodai csoportnál több működik, ezért  a 
fenntartó nem engedélyezheti a létszám túllépését, ehhez OKÉV engedély szükséges.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester”

Alapító okiratok módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A TÁH módosításokat kér három intézmény alapító okiratára vonatkozóan:

- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola alapító okiratának 19. pontja: az 
intézmény típusa: összetett iskola.

- Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának 14. pontja hatályon kívül kerül.
- Összevont  Napköziotthonos  Óvoda  alapító  okiratának  1.  pontjában  a 

tagintézmény telephelyeként is szerepeltetendő.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság egyetért az alapító okiratok módosításával.

Csányi Józsefné:
Ha a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának 14 pontja hatályon kívül kerül, akkor ki 
felügyeli az intézményeket?



Abai Attiláné:
Csak a Képviselő Testület felügyelheti az önkormányzati intézményeket.

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

200/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  az  alábbi  alapító  okiratokat  a  következők  szerint 
módosítja:

- Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Szakiskola  alapító  okiratának  19. 
pontjában az intézmény típusa: összetett iskola,

- Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának 14. pontja hatályon kívül 
kerül, az utána következő sorszámok eggyel előre lépnek,

- Összevont  Napköziotthonos  Óvoda  alapító  okiratának  1.  pontja  a 
kiegészül, a telephely címe: 2941 Ács, Kinizsi Pál u. 21.

Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz nyilatkozat

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által benyújtandó KEOP 
pályázathoz  polgármesteri  hozzájárulást  és  nyilatkozatot  kér  a  győri  szolgáltató  cég  a 
rekultiválandó hulladéklerakóra vonatkozóan.

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

201/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  ácsi  048/10 
helyrajzi számú ingatlanon lévő rekultiválandó hulladéklerakó tulajdonviszonya 2020. 
december 31-ig nem változik. Az önkormányzat a fenti területet a fenti területet a fenti 
időpontig bérbe sem adja.
A Képviselő Testület hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a fentiekre vonatkozó 
meghatalmazás és nyilatkozat aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester”

Ezüst Kastély Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az Ezüst Kastély Kft. ingatlanvásárlási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz üzletlánc 
építése céljából. 

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a korábbi határozat visszavonásával a lakópark 
kialakítása céljára szánt ingatlan eladását.



Deákné dr. Schiffner Márta:
Az önkormányzat vagyonrendelete alapján versenytárgyalás kiírására van szükség.

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

202/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete korábbi, 60/2007.(III.29.) számú határozatát visszavonva 
versenytárgyaláson keresztül meghirdeti megvételre az ácsi 5/3 helyrajzi számú 4.940 
m2 nagyságú  (belmajor),  valamint  az  ácsi  17/5  helyrajzi  számú,  8.400  m2 nagyságú 
(búcsútér) ingatlanokat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Runyai András hagyatéka

Deákné dr. Schiffner Márta:
1,- Ft-os vételáron született döntés a Runyai András hagyatékának rendezésére.  Úgy volt, 
hogy a költségeket Molnár Lajosné közös képviselő vállalja, de a magas illeték miatt azt nem 
tudja vállalni, ezért a szerződés 6. pontja kibővítésre kerül és a vételár az illeték összegének 
megállapításával 82.083,- Ft összegre módosul.

Varga József Károly:
Amennyiben  elrendeződik  az  adásvétel,  az  ingatlan  eladását  javasolja,  mivel  annak 
felújítására nincs pénze az önkormányzatnak.

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

203/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  korábbi,  35/2007.(II.15.)  számú  határozatát 
visszavonva, a Runyai András hagyatéka során az örökösöktől felajánlott Ács, Székesi 
u. 8. szám alatti ingatlant 82.083,- Ft-os vételáron megveszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mészáros György és neje ingatlanvásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Komáromi  kérelmezők  a  Concóháti  utcában  lévő  önkormányzati  építési  telket  szeretnék 
megvásárolni. Egyösszegben való fizetéssel van csak mód az eladásra.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a kért építési telek eladását.

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

204/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Mészáros György és felesége, Mészárosné Szabó Katalin 
komáromi  lakosok  részére  az  ácsi  3202/28.  helyrajzi  számú ingatlant  1.500,-  Ft/m2 

vételáron eladja egyösszegben való megfizetéssel családi ház építésére.
Határidő: Azonnal         Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Dózsa György utcai lakosok panasza

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Dózsa György utcai lakosok az esőzések miatt kialakult helyzet miatt fordultak panasszal 
az önkormányzathoz. 

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  javasolja,  hogy  az  utcában  felmerült  vízelvezetési 
problémák megoldására egyöntetűen kerüljön sor, a szükséges munkákról a Polgármesteri 
Hivatal műszaki dolgozói adjanak írásos véleményt.

Varga József Károly:
A probléma megoldásáig nagy esőzések alkalmával homokzsákokkal célszerű védekezni.

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

205/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testület a Dózsa György utcában az esőzések alkalmával felmerült 
problémák  megoldását  egyöntetűen,  komplexen  kívánja  megoldani,  amikor  lesz  rá 
anyagi fedezet. Addig a Polgármesteri Hivatal műszaki dolgozói készítsenek felmérést a 
szükséges munkákról.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Szolgálati kerékpár vásárlása

Abai Attiláné:
Szőnyi Lajosnak az egész települést járnia kell, ezért részére szolgálati kerékpár vásárlására 
van szükség.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a kerékpárvásárlást.

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

206/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  támogatja  a  Gazdasági  Ellátó  Szervezetnél  dolgozó 
Szőnyi Lajos részére szolgálati kerékpár vásárlását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Magyar Almanach Kiadó kiadványa

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehetőség  van  az  önkormányzatnak  a  Magyar  Almanach  Kiadó  által  megjelentetett 
kiadványban való szereplésre a korábbi adatok felfrissítésével 48 eFt összegért.



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

207/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  egyetért  az  önkormányzatnak  a  Magyar  Almanach 
Kiadó által megjelentetett kiadványban való szerepléséért, frissített adatokkal 48 eFt 
áron.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Kürthy Veronika  kiadvány megjelentetéséhez való támogatási kérelem

Deákné dr. Schiffner Márta:
A szlovák művésznő megjelenő albumának megjelentetéséhez kér segítő támogatást.

Csöbönyei Imre:
Támogatás nyújtani a jelenlegi helyzetben nem tudnak, de az albumából magánszemélyek 
vásárolnának

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

208/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  Kürthy  Veronika  részére  megjelenő  albumához 
támogatást nyújtani az önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi helyzete miatt nem tud. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

id. Lakatos Béla lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
id.  Lakatos  Béla  a  Fő  u.  43.  szám alatti  önkormányzati  bérlakásra  fennálló  lakásbérleti 
jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a kérelmet. Megállapították, hogy a bérlő 
által  lakott  épületet  más  célra  kívánják  hasznosítani,  ezért  a  bérleti  jogviszony 
meghosszabbítását csak addig az időpontig javasolják meghosszabbításra.

Csányi Józsefné:
A Postagalamb  Egyesület  részére  ígérték  az  épület  egyik  részét,  a  másik  az  állatorvosi 
rendelő részére lenne megfelelő, hiszen az régen is ott volt.

Csöbönyei Imre:
Meg kell érdeklődni, hogy a központi konyha közelsége miatt lehetnek-e ott a galambászok.



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

209/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  id.  Lakatos  Bélának  a  Fő  u.  43.  szám  alatti 
önkormányzati  bérlakásra  fennálló  lakásbérleti  jogviszonyát  2008.  június  30-ig 
meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakatos Béla a következő napirendi pont általi érintettsége 
miatt távozott a teremből, így a Képviselő Testület 12 fővel 
folytatta munkáját.

Lakatos Béla kamatmentes lakáskölcsön kérelme

Deákné dr.Schiffner Márta:
Kérelmező, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatója lakást épít, és ehhez 
kér 400 eFt összegű munkáltatói kölcsönt. Az iskola Kollektív Szerződésében szerepel-e a 
lakáskölcsön nyújtásának módja?

Rohonczi József:
Volt-e  már  rá  példa,  hogy köztisztviselők,  közalkalmazottak  részesültek  lakáskölcsönbe? 
Más cégeknél sokkal magasabb összegű támogatásokat kapnak a dolgozók.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Igen, már többen kaptak, kb. évente egy fő részesül ebben.

A Képviselő Testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

210/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Lakatos Béla iskolaigazgató részére 400.000,- Ft összegű 
kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújt 20 havi törlesztőrészletben.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakatos Béla képviselő visszatért a terembe, így a Képviselő 
Testület 13 fővel folytatta munkáját.

Kastélyfelújítás folytatása

Petró Tibor:
Köszönetet  mond  azoknak,  akik  részt  vettek  a  Kastély  felújítási  munkáiban.  Pozitív  a 
visszajelzés  ebben a  dologban.  Továbblépésként  a  településen  lévő  100 db kereskedelmi 
egységben  pénzgyűjtő  dobozok  kerülnek  elhelyezésre  az  „Ács  Fejlődéséért”  Alapítvány 
által,  melybe  a  felújítás  folytatására  gyűjtenének  pénzösszegeket.  A  dobozok  felbontása 
szabályosan történne, 3-4 fő jelenlétében. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az  „Ács  Fejlődéséért”  Alapítvány  nem  önkormányzati  alapítvány,  hanem  közhasznú 
szervezet,  így  végezhet  adománygyűjtést  írásbeli  meghatalmazással.  Az  adománygyűjtő 
dobozok kihelyezésére vonatkozóan megállapodást kell kötnie a boltokkal. 



Állattartási problémák

Petró Tibor:
Kun László állattartó udvara irritáló a lakosok részére, erre megoldást kell találni. Javasolja 
az állattartó mielőbbi beidézését és a bizottság kijelölt tagjaival: Varga József Károllyal és 
Nagy Irénnel az együttes meggyőzést. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
Korábban már beidézte őt, de nem volt eredményes.

Varga József Károly:
Meg kell győzni az állattartót, hogy a Lovadi rétre vigye ki az állatokat.

Rohonczi József:
Sok  ember  tart  állatot,  hogy  megéljen,  de  neki  is  élni  hagyni  kell  a  környezetében  élő 
embereket.  Az állattartókkal  be kell  tartatni  a  rendeletben  foglaltakat.  Véleménye  szerint 
szükség lenne a helyi állattartási rendelet átdolgozására is.

Petró Tibor: 
A városavató előtt tartott bejáráson megállapítható volt, hogy a település ilyen rendezett még 
sosem volt. Annál inkább is fontos az állattartás rendezése.

Sportbüfé üzemeltetési problémája

Lakatos Béla:
Korábbi  testületi  ülésen  szó  volt  róla,  hogy három kijelölt  képviselő  átnézi  a  Sportbüfé 
üzemeltetőjével  kötött  szerződést,  hogy  az  abban  foglaltak  az  üzemeltető  által 
maradéktalanul betartásra kerültek-e. A szerződést átnézték, a valóságban nem történtek meg 
a Sántik Marianna általi  vállalások,  pld. a tekepálya felújítása,  sportrendezvények tartása, 
klubjelleg kialakítása stb. Az épületben rossz állapotok uralkodnak, a hátsó WC szét van 
verve  stb.  Tárgyalni  kell  az  üzemeltetővel  és  amennyiben  továbbra  sem  tesz  eleget 
vállalásainak, fel kell mondani vele a szerződést, és a büfét ismételten pályáztatni.

Csöbönyei Imre:
Felesleges tárgyalni vele, most mondjanak fel az üzemeltetőnek.

Lakatos Béla:
Egy hónap a felmondási idő. Egyoldalúan is felmondható a szerződés a megállapodásban 
foglaltak be nem tartása esetén. Az előtte való tárgyalást fontosnak tartja.

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

211/2007.(X.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Sántik Mariannal,  a Sportbüfé üzemeltetőjével a vele 
kötött  megállapodásban  foglaltak  be  nem  tartása  miatt  a  szerződés  felmondását 
határozza  el,  amennyiben  a  vele  való  tárgyalás  után  sem  teljesíti  a  szerződésben 
vállaltakat.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Városavatói észrevételek

Csányi Józsefné:
A  városavatóra  készített  érmekből  24  megmaradt,  javasolja,  hogy  abból  1-1  db-ot  a 
képviselőknek is adjanak emlékbe.

Nagy Irén:
A  városavatón  a  gyermekekre  nem  gondoltak.  Lehetett  volna  olyan  műsort  tervezni, 
amelyben az 5-6 éves gyerekek szerepelhettek volna. A városavató napján a kastélyudvari 
rendezvényen  jelentkezett  a  szemétgyűjtők  és  a  WC-k hiánya,  hiszen nem kevés  embert 
etettek,  itattak.  Továbbá probléma volt  a világítás  biztosításával,  pedig villanyszerelők is 
tettek  felajánlásokat.  Sajnálatos,  hogy  a  képviselők  nem  voltak  kíváncsiak  erre  a 
rendezvényre. A városavatói ünnepség után a templomban tartott ünnepségen sem jelent meg 
a testületi tagok többsége. Meg kell említeni, hogy a meghívott vendégeket nem fogadták 
megfelelően és nem is foglalkoztak velük az elvárható módon.

Csöbönyei Imre:
Sokat volt a vendégekkel. Neki a miniszterrel kellett foglalkozni, az alatt nem lehetett a többi 
vendéggel. A programot többször átbeszélték. A tapasztaltakból a tanulságokat le kell vonni.

Csányi Józsefné:
Eddig  csak  jót  hallottak  a  városavatói  ünnepségről.  A kisvonatot  pontosan a  gyermekek 
kedvéért szervezték. Minden elhangzott ötletet megvalósítottak. Külön játék azért nem volt a 
gyermekeknek, mert másnap ott volt a búcsú. A városavató délelőttjét ők is üresnek érezték, 
ezért  lett  az  ünnepi  közgyűlés  megrendezve.  A  világítás  megoldása  valóban  nem  volt 
könnyű, de a büfé és a zenekar megvilágítása sikerült. Probléma volt, hogy az ÁNTSZ későn 
jött ki az ellenőrzést elvégezni. 5 db konténeres WC került megrendelésre. A képviselők és a 
hivatal  dolgozói  a  kitűzőjüket  megkapták.  A hivatal  dolgozói  fogadták  a  vendégeket.  A 
képviselők próbálták előre beosztani, hogy melyik vendég kihez tartozik.  Biztosan voltak 
hibák.  Hogy egetlen  jó  pont  sem volt  a  szervezésben,  azt  nem lehet  mondani.  A „Civil 
vigasság”  megrendezésének  gondolata  későn  jött,  korábban  arról  szó  sem  volt,  előtte 
csónakázási lehetőségről beszéltek. A rendezvényt így lehetett csak a városavatóba beépíteni. 
A vadászok, halászok és Szalai Bálint vállalkozó estig szolgálta a megjelenteket.

Petró Tibor:
Megköszöni azoknak, akik sokat tettek a városavatóért, többek között Szőnyi Lajos GESZ és 
Novák Géza hivatali dolgozónak, továbbá Csuka László képviselőnek és cégének, a Forduló 
Kft-nek,  akik  problémát  nem  ismerve  dolgoztak.  Köszönetet  mond  Csányi  Józsefné 
alpolgármesternek, aki lehetetlent nem ismerve, sok telefont bonyolítva mindent elintézett, 
Nagy Irén képviselőnek, aki a településszépítés területén bizonyított,  Varga József Károly 
képviselőnek,  akinek a település központi  részének szépítésében volt  nagy szerepe,  Nagy 
Tamás  képviselőnek,  akire  az  ifjúsági  klub  10-15  tagjával  együtt  mindenben  lehetett 
számítani  és  Lakatos  Bélának,  aki  az  iskola  környékének  rendbetételének  szervezésében 
végzett nagy munkát. Véleménye szerint a városavatón a pozitívom sokkal több volt, mint a 
negatívum.  Nikicser  Béla  ígéretet  tett  a Művelődési  Ház palateteje  lecserélésének anyagi 
segítésében.

Varga József Károly:
A  kastélyudvarban  tartott  rendezvény  esti  megvilágítása,  valamint  vízzel  való  ellátása 
érdekében valóban nagy problémákat kellett leküzdeni. Felelősnek mindenütt kellett volna 
lenni. A felmerült problémákat meg lehetett volna előzni, ha jobban odafigyelnek a dolgokra. 
Forgatókönyvre lett volna szükség.



Csöbönyei Imre:
A  Sportcsarnok  bejárati  járdájának  rossz  minősége  nagyobb  probléma  volt  véleménye 
szerint. Annak javítására nem gondoltak.

Csányi Józsefné:
A Művelődési Ház termébe függönyök hiányoznak, mivel nem nyertek azon a pályázaton, 
amelyen arra pénzt szerezhettek volna. 190 eFt lenne mindösszesen. Jó lenne, ha valamilyen 
forrásból  arra  lenne  lehetőség,  hogy  a  karácsonyi  ünnepségek  alkalmával  már 
megszépülhessen a terem.

Varga József Károly:
Javasolja, hogy a Művelődési Ház vezetője szerezzen erre támogatást.

Tóth Károly Péter:
A kastélypark is  sötét,  pár lámpa elhelyezésére lenne szükség. Jó lenne,  ha a képviselők 
minden bizottsági ülésre kapnának meghívót, hogy azokra is elmehetnének, amelyeknek nem 
tagjai. A testületi anyagok e-mailen való eljuttatását is szeretnék.

Csöbönyei Imre:
A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületei közé került lámpa felszerelésre, mely 
nem kis összeget jelentett. A kastélypark sötétjének a padon ülő szerelmespárok örülnek. Az 
E-onnal kellene egyezkedni a világítás megoldásában.

Petró Tibor:
A kastélyparkot magasról lenne célszerű megvilágítani.

Csöbönyei Imre:
Korábban felmerült  a  templom kívülről  történő  megvilágítása,  mely  fél  millió  forint  lett 
volna.

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 19 óra 10 perckor bezárta a rendkívüli ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester
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