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Készült:  Az  Ács  Város  Képviselő  Testületének  2008.  január  24-én  15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
 dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző
 Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
 Szűcs Béla Albert „Ácsi Hírek” főszerkesztője
 Hajdú János rendőrkapitány, Komáromi Rendőrkapitányság
 Keresztes József tűzoltóparancsnok helyettes, Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság
 Lukács László gazdasági vezető, Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság
 Abai Attiláné  Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője
 Mihácsi István ügyvezető igazgató, Vizák Kft.
Dobsa Mihály Helyi Televízió és képújság adásszerkesztője
 Intézményvezetők
     Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona 

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülésen valamennyi képviselő jelen van, 
így  a  Testület  14  fővel  határozatképes.  Új  napirend 
felvételére  nem  hangzott  el  javaslat.  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 Komáromi Rendőrkapitányság 2007. évről szóló beszámolója
       3./  Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2007. évi működésről
       4./ Ácsi Kinizsi Sportkör beszámolója a 2007. évi működésről
       5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 
           12/1994.(III.21.) számú rendelet módosításáról
       6./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
       7./ Alapító Okiratok módosítása
       8./ Egyebek

Napirend  előtt  a  jegyző  kérte,  hogy  az  Egyebek  napirendbe 
tervezett személyi ügyek tárgyalása nyílt ülésen történjen.

A Testület 9 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

3/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete az Egyebek napirendbe tervezett személyi ügyeket nyílt 
ülésen tárgyalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



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.

Moncz Imre:
A Gombás István Vers- és Prózamondó Versenyen összesen 47 szavaló vesz részt.  A pénteki 
döntőre Bicskey Tibor színművész is elfogadta a meghívást.
Az önkormányzati  személyt  érintő bírósági tárgyalást  végigülte  január 9-én, de hiányolta, 
hogy a többi képviselő nem jelent meg a tárgyaláson, miért nem kaptak erről mindannyian 
értesítést?

Csöbönyei Imre:
Amikor  indultak  a  tárgyalások,  azokat  ő  bejelentette,  a  tanuként  megjelenő  képviselők 
értesítve lettek. Vádlottként ő szerepel, de nem követett el semmit. Február 27-én 9.00 órakor 
lesz a következő tárgyalás, ezt már most be tudja jelenteni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ő  az  alpolgármesternek  írásban,  az  Ügyrendi  Bizottság  elnökének  szóban  jelezte  a 
tárgyaláson tanuként való meghallgatását.

Csányi Józsefné:
A jegyző is, a polgármester is jelezte a tárgyaláson való részvételt. Véleménye szerint a többi 
képviselőnek nem kellett volna a tárgyaláson megjelenni. Amelyik tárgyalásra nem kap az 
ember idézést, oda nem megy.

Rohonczi József:
Neki is jelezték a vezetők a bírósági tárgyaláson való részvételt. Ő sem érezte úgy, hogy erről 
tájékoztatni kellene a többi képviselőt is.

Varga József Károly:
Tudtak róla, hogy tárgyalások folynak. Ha a polgármester a vádlott, akkor a jegyzőnek kellett 
volna erről tájékoztatást adni. Ő elment volna, de nem kapott erről értesítést. Elég gyalázatos, 
hogy ilyen dolgok folynak a város vezetője, a polgármester ellen.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A január 3-i testületi ülésen történtek miatt nem tette meg a tájékoztatást.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete szót adott a jelen lévő hallgatóságnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Szűcs Béla Albert:
Ledöbbent a hallottakon, egy város beszél már erről. A város egyik vezetője vádolva van, 
Bíróságra kell járnia a polgármesternek.  A város ügyét vinni kellene tovább. Meddig megy 
még ez így tovább? Őszintén el kell mondani, mi van a városházán. A széthúzás abszurd, így 
nem  lehet  vezetni.  Mindenütt  erről  beszélnek.  A  jegyző  feladata  összetartani  az 
önkormányzatot. 

2./  A Komáromi Rendőrkapitányság 2007. évről szóló beszámolója

Hajdú János:
Kilencedik alkalommal számol be a város Testülete előtt. Aggodalommal tekintett a várossá 
nyilvánításra, mert előrevetíthető volt a bűncselekmények számának növekedése. Szerencsére 
ez  nem  következett  be.  Örvendetes  a  polgárőrség  megalakulása,  remélhetően  ezzel  is 
csökkenni fog a bűnözések száma. Az év során olyan személyek kerültek rendőrkézre, akik 
idős korúak ellen követettek el bűncselekményeket, továbbá gépjármű-lopások és betöréses 
lopásokért  kerültek  elfogásra.  A  helyi  lakosok  hathatós  segítségét  továbbra  is  várják  a 
felderítésekben. A nemzeti ünnepen nem igazán szakszerűen jártak el, pedig jegyzőasszony 
jelezte azt előre, ezért elnézést kér.

Lakatos Béla:
Nem  látják  a  rendőrséget  a  Gárdonyi  Iskola  előtti  veszélyes  gyalogos  átkelőhelynél. 
Szembetűnő és sajnos rendszeres a fiatalkorúak alkoholfogyasztása vendéglátóegységeknél. 
Egyszeri alkalommal 10 fő 16 év alatti alkoholos állapotban lévő fiatalt talált ott. Ha nagyobb 
rendőri  létszám lesz,  ez ellen is  kell  tenni.  Példa volt  rá,  hogy a tudta  nélkül  vitték ki  a 
rendőrök az iskolából  a tanulót,  és  a  rendőrautóban hallgatták  ki.  Bűnmegelőzési  előadás 
tartásának örülne az iskolában egy közös osztályfőnöki óra keretében, hogy tudja a gyerek, 
mi  jár  azért,  ha  ellop  valamit,  vagy  ha  elszív  egy  marihuanás  cigarettát.  A  rendőrség 
segítségét  kéri  az  M-1-es  út  mentén  szolgáltatásukat  kínálók bírságolásában,  hiszen ezzel 
lehetne megakadályozni az ott folyó tevékenységet, amely csak a győri tábláig tapasztalható. 
A lakosság körében is elítélést váltanak ki az említettek.

Hajdú János:
Javaslata, hogy tartanak a gyerekek részére az iskolában képzést arra vonatkozóan, hogyan 
keljenek át az úttesten, mire vigyázzanak az átkelésnél. A kiskorúak alkoholfogyasztását a 
helyi  fogyasztóvédelemmel  együtt  lehet  ellenőrizni.  A  tanulók  rendőrautóban  való 
meghallgatása csak adatgyűjtés lehetett, mert nem ez a kihallgatás módja, de ennek utánanéz. 
Az  osztályfőnöki  óra  keretében  tartandó  bűnmegelőzési  előadást  időpont  egyeztetéssel 
megszervezik.  Az  M-1-es  út  mentén  lévő  személyek  ellen  legalább  30  esetben  tettek 
feljelentést. A bíróval a jövő héten tárgyal a fennálló állapot megszüntetése érdekében.

Varga József Károly:
Kéri feltüntetni egy lapra, hogy mire kell vigyázni lopás, garázdaság ellen. Azt sokszorosítják 
és a településen eljuttatják minden családhoz.

Moncz Imre:
A rendőrörs visszaállításának lehetőségéről szeretne hallani.

Petró Tibor:
Az elkövetéseket a rendőrörs visszaállításával lehetne megakadályozni legjobban. A település 
külterületére autószám hordják a szemetet. Ebben is kéri a kapitány segítségét.



Hajdó János:
Nem  tudja  megmondani,  mikor  lesz  rendőrörs.  Egyelőre  nem  tudnák  azt  létszámmal 
feltölteni. Gazdaságossági szempontból kérték annak idején, hogy hasznosítsa más céllal az 
önkormányzat az épületet. Két fő leszerelt náluk és a rendőri létszám előre láthatóan tovább 
fog csökkenni náluk.

Csöbönyei Imre:
A településen a rendőri létszám növelése lakossági igény is. Ha kevesebb is az elkövetett 
esetek száma,  az eltulajdonítások pénzösszege viszont nagyobb.  Megnyugtatóbb lenne,  ha 
helyben  lennének  a  rendőrök,  lakást  is  tudnának  biztosítani  a  számukra.  A  polgárőrség 
néhány hónap múlva megkezdheti a működését. Az üdülőövezetet is rodeozók járják be, akik 
mobilon értesítik egymást, így mire kijönnek a rendőrök, már másfelé járnak.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a Komáromi Rendőrkapitányság 2007. évi beszámolóját 
az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./  Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2007. évi működésről

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót, az ülésen kielégítő választ kaptak 
kérdéseikre.  A  tűzoltóság  gazdálkodását  tervszerűnek  látják.  A  beszámolót  elfogadásra 
javasolják a Képviselő Testületnek.  Javasolják továbbá a tűzoltóságot bérmunkavégzéshez 
juttatni. A tűzoltóság kérése, hogy a beszámoltatásuk a jövőben a márciusi közgyűlésük után 
történjen.

Csányi Józsefné:
Jónak tartja a beszámolót. A tűzoltók tevékenysége nemcsak a tűzoltásra korlátozódik, hiszen 
több  veszélyes  üzem  van:  a  vasútnál,  az  autópályánál  történt  baleseteknél  is  a 
közreműködésüket  kérik.  Az  állami  normatíva  nem túl  magas  a  tűzoltóság  tekintetében, 
emiatt kérik a bérmunkavégzést, amely nem menne a főtevékenység rovására. Az esőzések 
során a felgyűlt talajvíz kiszivattyúzásában, garázsbeázásoknál is lehetett rájuk számítani.

Petró Tibor:
A  Városszépítő  Bizottság  nevében  megköszöni  a  parkosításban,  a  zászlótartók 
kihelyezésében nyújtott munkájukat.

Baracskai Lajos:
Az ácsi csárdánál lévő veszélyes tölgyfa kivágására még nem történt intézkedés.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Fát  kivágni  csak  a  tulajdonos  hozzájárulásával  lehet.  A  terület  a  Közútkezelő  Kht. 
tulajdonában van. 

Varga József Károly:
Nehogy leszakadjon az ág, mert akkor baleset  történhet, ebben a kapitány úr segítségét is 
kéri.



Lakatos Béla:
Hogy áll a gépjárművásárlás pályázata?

Lukács László:
Elfogadták  a  pályázatot.  Várják  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  döntését  és 
visszajelzését, hogy melyik gépjárművet kapják meg. Ők a megyében lévő gépkocsit kérték. 

Keresztes József:
Országos közbeszerzési  eljárás  keretében kerülnek  a  gépjárművek  megvásárlásra,  de még 
nem  indították  el  az  eljárást.  A  komáromi  Csepel  típusú  tűzoltógépjárművet  szeretnék 
megkapni.

Moncz Imre:
A Tűzoltóság bizonyította szükségességét.

Csöbönyei Imre:
Bana idecsatolásával, Bábolnával együtt három településen látja el a védelmet a tűzoltóság. 
Jelenleg  csak  a  régi  tűzoltóautóval  rendelkeznek.  A  nyár  eleji  virágosításnál  a  locsolás 
átvállalásával sokat segítettek az önkormányzatnak, hiszen sokszor azon gazdasági egységek 
sem végezték el ezt,  amely elé telepítve lettek a virágágyások. A városavatókor a zászlók 
oszlopra helyezésénél és a karácsonyi díszkivilágításnál is segédkeztek.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolóját az 
előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a következőkben a tűzoltóság beszámolójának 
megtartására a márciusi közgyűlésüket követően kerül sor.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ Ácsi Kinizsi Sportkör beszámolója a 2007. évi működésről

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság tárgyalta  a beszámolót.  Javaslat  hangzott  el,  hogy az 
elmúlt évekhez hasonlóan személyesen keressék fel a cégeket, lakosokat támogatások kérése 
céljából.  Javaslat hangzott el továbbá a bérletrendszer visszaállítására,  és a sport területén 
működő  alapítványok  beszámolójának  megadására,  mivel  a  támogatók  az  alapítványra  is 
fizethették támogatásukat.

Lakatos Béla:
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság is tárgyalta a beszámolót. Sajnálatos módon a kis- 
és középvállalkozók nem tudnak támogatást nyújtani, mivel például a sertéságazatot ért 
gondok miatt a Fiorács Kft. sem tudta az idén a sportot támogatni. Ha Hoczek tanár úr 
vállalja a továbbiakban is a támogatások begyűjtését, akkor felkeresik a lakosokat. A 

sport területén működő alapítványok közül a Labdarúgó Alapítványra 670 eFt támogatás 
értekezett a Hartmann Kft-től, a Pick –Up Kft-től és egyéni befizetőktől.

A legtöbb kiadást az útiköltség, a mosógép- és egyéb anyagvásárlás, karbantartás jelenti. A 
Kézilabda Alapítvány összes bevétele 970 eFt volt, legfőbb kiadás a 380 eFt buszköltség és 
28 eFt felszerelési költség volt.



Moncz Imre:
Nem nézte át részletesen a sportkör leadott számlamásolatait. A Kinizsi Sportkör felhasznált 
pénze nincs arányban a teljesítménnyel, ezért gazdasági felügyeleti ellenőrzés megszavazását 
javasolja.

Lakatos Béla:
Nem játszhat a gyerekek helyett, a teljesítmény tőlük függ.

Varga József Károly:
Több sportolóval beszélt. Heti egy alkalommal tudnak bekerülni a Sportcsarnokba. Jó lenne 
több alkalommal edzést tartani ott, de az igazgató azt mondja, hogy foglalt a csarnok.

Lakatos Béla:
A  Sportcsarnoknak  bevételes  foglalásai  vannak.  A  salakpálya  elkészült  vállalkozói 
segítséggel, világítás is van ott. Fontos, hogy minél több olyam ember kerüljön be a sport 
területére, akik szívvel-lélekkel részt vesznek a sportban. Abai Zoltán is ilyen, aki a sportház 
esztétikai kinézetén is sokat segít.

Csöbönyei Imre:
Képet kaptak a csapatok teljesítményéről, sajnos nem kis összegek kerültek felhasználásra a 
sport területén. Keresni kell a bevételi forrásokat. Sajnos, egyre kevesebb a tenniakaró ember 
a sportban, a kritikát gyakorló viszont annál több. Tiszteletet kell adni annak, aki vállalja a 
munkát a sportban. Az adott pénz felhasználása legyen ellenőrizve. A sportkör végezzen egy 
belső vizsgálatot.

Rohonczi József:
Külső szakbizottság vizsgálja meg először a Kinizsi Sportkör gazdálkodását.

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

7/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  az  Ácsi  Kinizsi  Sportkör  2007.  évi  beszámolóját  az 
előterjesztés  szerint  elfogadja  azzal,  hogy  végezzenek  belső  vizsgálatot  a  sportkör 
gazdálkodására vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 
12/1994.(III.21.) számú rendelet módosításáról

Deákné dr. Schiffner Márta:
2008. január 01-től módosultak az ÁFA törvények. Az étkezés ÁFA-mentes lett. Az iskolai 
nyersanyagnormák is változtak, ezek miatt került változtatásra a rendelet

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a rendeletet és megállapította, hogy az csak 
formai módosítást okoz a rendeletben.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is megvitatta a rendeletet és azzal egyetértve, elfogadásra javasolja a 
Képviselő Testület részére.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
1/2007.(I.24.) sz. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló
12/1994.(III.21.) számú rendelet módosításáról 

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Locsmándi Imréné:
15 MFt helyett  csak 7 MFt-ot vontak el  az intézményektől.  A várost  érintő költségvetési 
tételeknél  végeztek  átcsoportosítást.  A  bevételek  is  változtak,  a  vizitdíj  csak  rendezetlen 
tételben  könyvelhető.  A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetése  is  módosult.  A 
költségvetésben  benne  hagyták  a  korábban  tervezett  beruházásokat  is  (pld.  Erkel  F.  utca 
aszfaltozása), hogy ha több lesz az állami támogatás a tervezettnél, akkor legyen lehetőség a 
fejlesztésre. 

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság tárgyalta a koncepciót.  Megállapításra került,  hogy az 
állami  bevétel  még  nincs  pontosan  meghatározva,  az  még  változhat.  Nincs  módosítási 
javaslatuk.  A 14.  pontban szereplő  közoktatási  pályázat  23 MFt-ja  meghatározza  a  többi 
fejlesztést. A bevételekre vonatkozóan önkritikusan megállapítható, hogy nem tesznek meg 
mindent annak növelése érdekében. Az előterjesztett koncepciót elfogadásra javasolják.

Csányi Józsefné:
Az államtól lehívható támogatásokat minden esetben ki kell használni. Az iskolánál további 
lehetőség, hogy a normatívát az integrálható gyermekek vonatkozásában is lehívják, bár ez 
plusz adminisztrációval jár. Az óvodánál a 3 év körüli gyerekekre lehívható támogatást kell 
jobban megvizsgálni, ezért is célszerű a bölcsödei csoport megszervezése. Ha lesznek további 
bevételek,  azokat utaknál kell felhasználni.  Pályázati  lehetőségek kihasználásával nagyobb 
fejlesztés is megoldható lenne. Pályázat tekintetében nemcsak az idei évre kell gondolni, mert 
2010-ig nagy mértékű pályázati lehetőség lesz, és aki abba bekerül, annak a későbbiekben is 
nagyobb lehetősége lesz a támogatások elnyerésére. 

Varga József Károly:
Az Egészségügyi  és Szociális  Bizottság részére rendelkezésre  álló keret  elég alacsony,  jó 
lenne azt megemelni, hiszen sok rászorulttal találkoznak.

Moncz Imre:
Egy évvel ezelőtt más utcákra vonatkozóan ígérték a felújítást, mint, amely az anyagban van 
rögzítve. Szakképzési hozzájárulásnál 5 MFt-ot lát, amely nem sok. A Hivatal felújítására az 
előző anyagban nagyobb összeg szerepelt. A közoktatási pályázat 230 MFt-ját meg kellene 
nézni mire megy, mert túlvállalták vele az önkormányzat anyagi lehetőségét.

Lakatos Béla:
A szakképzési hozzájárulás felajánlása az önkormányzati költségvetéshez, ez egy gesztus, azt 
nem is lenne muszáj abba beépíteni.



Locsmándi Imréné:
Ennek tervezése csak akkor lehetséges, ha van ígérvénye. Tavaly 2,5 MFt került tervezésre, a 
tényszáma 10-12 MFt volt. A pluszrészt vissza lehet forgatni a törvényben előírt célokra. A 
segélykeret 5 %-kal emelésre került. Az más kérdés, hogy év közben ki tudják-e majd azt 
fizetni. Jelenleg négyfajta hitelállományt fizet az önkormányzat az eddigi kétfajta helyett. 

Moncz Imre:
Ha a tavalyi évben is olyan magas volt a szakképzési hozzájárulás, akkor miért nem 10-12 
MFt-ot terveznek az idei évre is?

Lakatos Béla:
Kötött  támogatásnak  számít,  ezért  nem  lehet  bármire  felhasználni.  A  zömét  saját 
intézményének szakoktatói foglalkoztatására és beszerzésekre kell fordítani. Ezért csak 5 MFt 
tervezhető az önkormányzat költségvetésébe. 

Nagy Irén:
A következő évi költségvetést az előző év tényadatához szokták viszonyítani, nem a 2007. 
évi tervhez.

Locsmándi Imréné:
Az előző év zárása csak áprilisban történik, a decemberi tételek könyvelése még most folyik. 
Pontos 2007. évi tényt még nem lehet produkálni.

Nagy Irén:
Akkor a ¾ éves adatokhoz kell hasonlítani, az már rendelkezésre áll.

Locsmándi Imréné:
A bevétel tervezését a ¾ éves tényszámokhoz igazították. Az adófizető cégeknek nehézségeik 
vannak,  a  tervezett  adóbevételek  nem  tudni  hogyan  fognak  befolyni.  A  gépjárműadónál 
szerencse, hogy az okmányiroda jelzi a tulajdonoscseréket, mert így olyan adatokhoz jutnak, 
amelyhez  eddig  nem.  Bízik  benne,  hogy  a  lakosok  vásárolnak  majd  autókat,  így  ez  az 
adófajta  befolyik.  A többi  bevétel  csökkentve  lett,  mert  tavaly  nem hozták  a  megfelelő, 
tervezett szintet.

dr. Fülesné Balogh Anita:
A 230 MFt-os közoktatási  pályázathoz részletes költségvetés készült,  a pályázat  keretében 
elvégzendő  munkák  korszerűsítésnek  számítanak,  azok  ablakcsere,  eszközbeszerzések 
lehetnek. A pályázatíró cég a komplett pályázati anyagot elkészítette.

Csányi Józsefné:
A közoktatási pályázatra a 200 MFt-ot is sokallta. Beárazások után ez az összeg 290 MFt-lett, 
ez került aztán lefaragásra 230 MFt-ra. Magas az engedélyeztetési és eljárási díj, a sikerdíj, 
melyeket szintén tartalmaz a meghatározott összeg. Tovább az már nem csökkenthető.

Petró Tibor:
Tíz éve mindig ugyanaz a költségvetés. A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság dolgozzon ki 
kitörési  pontokat.  Jelenleg olyan  is előfordul,  hogy egy nagy cég a súlyadót  nem a helyi 
önkormányzatnak fizeti. A következő évben már annak ide kell jönni, ezt el kell intézni.



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

8/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete elhatározza, hogy a KDOP-2007-3.1.1. számú, a Közép-
Dunántúli Régió Operatív Program keretei között kiírt Kistelepüléseken településkép 
javítása című pályázatra, közösségi célú ingatlanfejlesztés tárgyában támogatási igényt 
nyújt be.
A  közösségi  célú  ingatlanfejlesztés  keretei  között  támogatható  tevékenység  a 
közigazgatási funkciót ellátó (önkormányzat) épület felújítása, rekonstrukciója.
A fejlesztéssel érintett terület:
- Polgármesteri Hivatal – Ács, Gyár u. 23. – 2/37 hrsz.
A pályázat keretében benyújtott támogatási igény: 50.000.000,- Ft.
A támogatás mértéke 90 %-os, a támogatási összeghez biztosított önrész: 5.000.000,- Ft.
Az ingatlanfejlesztés célja:
- a városháza épületének felújítása, bővítése,
- a városháza épületének akadálymentesítése,
-  a  városháza   épületének    energiahatékonysági    korszerűsítése:  ablakcsere, 
fűtéskorszerűsítés.
A  Képviselő  Testület  a  pályázat  elkészítésével  és  pályázati  határidőn  belüli, 
szabályszerű benyújtásával a Magisztérium LMG Humánerőforrás és Térségfejlesztő 
Kft-t bízza meg.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
A  Képviselő  Testület  a  pályázati  kiírás  szerinti  műszaki  előkészítéssel  a  Partner 
Mérnöki  Iroda Kft-t  bízza  meg.  Sikeres  pályázati  első  fordulót  követően a pályázat 
mellékleteit  képező  műszaki  tervek  készítésére,  építési  engedélyek  előkészítésére, 
együttesen továbbtervezési feladatokra külön megbízási szerződést kell kötni a partner 
Mérnöki Iroda Kft-vel.
A Képviselő  Testület  felhatalmazza a polgármestert  és  a  jegyzőt  az  előkészítési  és  a 
továbbtervezési szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

9/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete elhatározza, hogy a KDOP-2007-5.1.1. számú, a Közép-
Dunántúli Régió Operatív Program keretei között kiírt Közoktatási  Infrastruktúrális 
Fejlesztés  című  pályázatra,  közoktatási  intézmény  több  feladatellátási  helyet  érintő 
infrastrukturális fejlesztése tárgyában 230.000.000,- Ft összegben nyújtja be támogatási 
igényét.

A fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek a következők:
- Gárdonyi G. Ált. Iskola és Szakiskola – Ács, Fő u. 88. – 1224/4 hrsz.,
- Jókai Mór Általános Iskola – Ács, Ifjúság u. 1. – 3038/2 hrsz.,
- Összevont Napköziotthonos Óvoda – Ács, Óvoda köz 2. – 29/2. hrsz. alatt.



A Képviselő Testület a pályázat elnyeréséhez szükséges 10 %-os önerőt: 23.000.000,- Ft-
ot a 2008. évi eredeti költségvetésében biztosítja.
A  Képviselő  Testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  pályázati 
dokumentumok aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

10/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  támogatja  a  Közép-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett az Ács Város Önkormányzat törzsvagyonába tartozó Nyárfa 
utca  burkolatának  felújítása  projekt  tárgyú  pályázat  benyújtását.  A  projektelem 
megvalósulása  érdekében  végzett  tevékenység  a  tervező  által  elkészített 
tervdokumentum szerinti részletezéssel:
- burkolaterősítés,  profiljavítás  (műszaki  előkészítés:  kátyúzás,  repedésjavítás, 

szükség esetén profilmarás),
- forgalmi sáv növelését nem eredményező burkolatszélesítés (pályaszerkezet kiépítés 

kopóréteg nélkül),
- közműaknák szintbeemelése.
A Képviselő Testület döntésének legfőbb indoka, hogy a fenti önkormányzati tulajdonú 
Nyárfa utca nagy személy- és tehergépjármű forgalmat bonyolít le és összeköti  a két 
településrészt.
Az önkormányzat a pályázati önrészt a 2008. évi költségvetésének a közutak felújítása, 
kiadása terhére 7.500.000,- Ft összegben megállapított eredeti előirányzatból biztosítja.
A Képviselő  Testület  továbbá kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  felújítandó burkolt 
útszakaszhoz kapcsolódó árkok megfelelő állapotát rendszeres tisztítással, folyamatos, 
közhasznú dolgozók által végzett karbantartással megőrzi.
Felhatalmazza a polgármestert a saját forrás biztosításával kapcsolatos intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

11/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervezetét az 
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Az önkormányzat nem kötelező feladatainak áttekintése

Deákné dr. Schiffner Márta:
Korábbi  testületi  ülésen  már  egy  alkalommal  áttekintették  a  nem  kötelező  feladatait  az 
önkormányzatnak, akkor nem került megszüntetésre egyetlen feladat sem. Az akkori anyag 
került előterjesztésre jelen alkalommal is.



Abai Attiláné:
Az önkormányzati intézmények nem kötelező feladatait is tartalmazza az előterjesztett anyag. 
Az iskola és óvoda csak a kötelező feladatokat látja el. 

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is áttekintette az önkormányzat és intézményeinek nem 
kötelező feladatait tartalmazó tájékoztatót, és azt tudomásul vette.

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

12/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  az  önkormányzat  és  intézményeinek  nem  kötelező 
feladatait tartalmazó tájékoztató anyagot áttekintette, azt tudomásul vette, azok közül 
nem kívánt megszüntetni feladatot.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Alapító Okiratok módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Pénzügyminisztérium tájékoztatója  szerint  2008.  január  01-től  változott  a  költségvetési 
szervek szakágazati besorolási rendje, mely változtatást az intézmények alapító okiratain is 
fel  kell  tüntetni.  Az intézmények nyilvántartási  száma helyett  törzskönyvi  azonosító szám 
szerepel, melyet a Tájékoztató szerint szintén módosítani szükséges az alapító okiratokon.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az alapító okiratok módosítását és azt az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

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

13/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a Polgármesteri Hivatal és önkormányzat intézményei 
alapító okiratainak módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

8./ Egyebek

Vizák Kft. üzemeltetési szerződés

Mihácsi István:
A  Képviselő  Testület  elé  terjesztett  üzemeltetési  szerződéssel  kapcsolatban  többször 
egyeztettek a jegyző asszonnyal.



Deákné dr. Schiffner Márta:
A szerződés kiegészítésre került azzal, hogy a Vizák Kft. vállalja, hogy a szennyvíztisztító 
jelző átviteli rendszer kiépítését a saját költségére megkezdi.

Mihácsi István:
A kiépítés 5 évvel ezelőtt megtörtént, ezért vették ki azt a szövegből.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is áttekintette az üzemeltetési szerződést. Javasolja, hogy 
az  az  egyéni  átemelőkkel  rendelkezőkre  vonatkozó visszatérítéssel  kerüljön kiegészítésre, 
amely nem jelentős összeg.

Mihácsi István:
Ilyen jellegű visszatérítés az egész országban nincsen. Tavaly is megadták a Polgármesteri 
Hivatalnak az átemelőkkel rendelkezők listáját és a Hivatal  fizette ki az összegeket,  mely 
összesen 35 eFt volt. 49 ilyen egyéni átemelő van, ezek 0,55 kW-os szivattyúk, amelyek 8 m3 

mennyiségű  szennyvizet  tudnak  átemelni  12,5  óra  alatt.  Ez  240,-  Ft/év  villamos  energia 
költség. 

Csányi Józsefné:
Valóban  csekély  összegről  van  szó.  A  szerződésnek  tartalmaznia  kell  azt  is,  hogy  a 
karbantartás a Vizák Kft. feladata.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az az 1. pontba a kötelezettségekhez kerül beírásra.

Petró Tibor:
Az  átemelővel  rendelkezők  esetében  meg  kell  határozni,  hogy  a  fizetés  kinek  a 
kötelezettsége, mert ez évek óta nincs rendezve.

Mihácsi István:
Ha a Testület úgy dönt, a Vizák Kft. megfizeti, a nyilvántartást is rendelkezésre bocsátják, de 
nem szeretnék ők kihordani a pénzt az érintetteknek, azt már vállalja át a Hivatal.

Tóth Károly Péter:
A költségvetésnél beszéltek szivattyú cseréről, az mikorra várható?

Mihácsi István:
A szivattyúk karbantartása és javítása a Vizák Kft. feladata, de a szivattyúcsere költsége a 
tulajdonost terheli. Monostoron ők voltak a műszaki ellenőrök és már eleve más szivattyút 
építettek  be,  mint  az  ácsiba  építettek.  De  itt  nem ők  voltak  a  műszaki  ellenőrök,  hiába 
mondták el testületi ülésen, nem hallgatták meg őket.

Csöbönyei Imre:
A bérleti díjból tudná megfizetni a szivattyúcseréket az önkormányzat.

Rohonczi József:
A 10. pontban szereplő bérleti díj összege nincs szerepeltetve, mert annak 60 %-át köteles a 
tulajdonos a tulajdonában lévő szennyvíztisztító-rendszer értékmegtartó beruházására költeni.

Mihácsi István:
Nem a díj összege a lényeg, azért került ez százalékosan szerepeltetésre a szerződésben, hogy 
biztosítva legyen, hogy a tulajdonos egy bizonyos összeget a rendszerre fordít, nem másra. A 
bérleti díj kb. 7-8 MFt. 



A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a Komárom-Ács Vízmű Kft-vel kötendő az Ács város 
szennyvízcsatorna  és  –tisztítómű  üzemeltetésére  vonatkozó  előterjesztett  megbízási 
szerződést az alábbi módosításokkal fogadja el:

- az 1. pont kiegészítendő azzal, hogy a szivattyúk karbantartása 
                          a Vizák Kft. feladata, de újak vásárlásának költsége a tulajdonost
                          terhelik,
         - az egyéni átemelőkkel rendelkezők részére a villanyáram
           visszatérítést a szolgáltató vállalja oly módon, hogy egy összegben 
  átutalja az összeget Polgármesteri Hivatalba a nyilvántartási            listával együtt. A 
házi  átemelők  rendeltetésszerű  használata   esetében  a  karbantartás  a  szolgáltatót 
terheli,
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A  polgármester  17  óra  30  perckor  szünetet  rendelt  el,  a 
Képviselő Testület 17 óra 50 perckor folytatta munkáját.

Esélyegyenlőségi helyzetelemzés

dr. Fülesné Balogh Anita:
Az önkormányzat által beadandó közoktatási pályázat mellékletét képezi az Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzés,  amely az intézmények általi  adatszolgáltatás  alapján került  összeállításra. 
Ennek elkészítése kötelező. Az anyag a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének feladatait, 
határidejét,  és  felelőseit  tartalmazza.  Ez  egy  helyzetelemzés,  amely  a  pályázat  első 
fordulójában  kötelező.  Az  esélyegyenlőségi  akcióterv  a  következő  üléseken  kerül  majd 
tárgyalásra. Az tartalmazza majd a konkrétabb feladatokat. Az előterjesztés csak tájékoztató 
jellegű.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta az előterjesztett Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést, amely 
egy általános anyag, a konkrétumok kidolgozása még nagy feladatot jelent.

Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme

Locsmándi Imréné:
A zeneiskola részére nyújtandó, költségvetésben is szerepeltetett támogatás létszámarányosan 
került megállapításra. Az iskola kérelmében 4,8 MFt-ot jelölt meg támogatási összegként, de 
40  %  támogatási  mérték  figyelembevételével.  30  %-kal  számolva  viszont  4,2  MFt-ot 
szerepeltettek a költségvetésben. 

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet,  amely  az  önkormányzat  nem 
kötelező  feladatai  közé  tartozik.  A  bizottság  a  tavalyi  4,2  MFt  összeget  és  az  épület 
biztosítását javasolja a Képviselő Testületnek támogatásként elfogadásra.

Csányi Józsefné:
Egyetért a 4,2 MFt összegű támogatás nyújtásával.



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

15/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek a 4,8 
MFt-ra  vonatkozó  kérelmével  szemben   2008.  évre  30  %-os  támogatási  mértéket 
figyelembe véve 4,2 MFt összegű támogatást nyújt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Szigetköz-Felső Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács tagdíja

Csöbönyei Imre:
A Fejlesztési Tanács 30,- Ft/lakos fejkvótát kér, javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 
2008. évre is a 100.000,- Ft összegű tagdíj megfizetését fogadják el.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a 100 eFt összegű tagdíjfizetés elfogadását.

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

16/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a Szigetköz-Felső Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács 
2008. évi tagdíjaként 100 eFt összeget fogad el. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási díja

Csöbönyei Imre:
A társulási díj meghatározására vonatkozókat tavalyi szerződés tartalmazza, amely a település 
állandó  lakosainak  számával  és  228,-  Ft/év  összeggel  számol.  Megfizetése  kötelező  az 
önkormányzat számára.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  a  2008.  évi  társulási  díjként  1.659.612,-  Ft  összeget 
(7.279x228)  javasol  elfogadásra  a  Képviselő  Testületnek.  A  társulási  díj  megfizetését 
szerződés szabályozza.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2008. évi társulási díjaként 1.659.612,- Ft összeget (7.279x228) 
fogad el. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Árajánlat vagyonkataszter elkészítésére

Csöbönyei Imre:
Az önkormányzat vagyonkataszterének elkészítéséhez a bekért árajánlatok megérkeztek. A 
vagyonkataszter évenkénti felülvizsgálatát kötelező elvégeztetni.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  témát.  Felvetődött  a  vagyonkataszternek 
Hivatalon belüli  elvégzése az újonnan alkalmazandó építési  előadó által.  A három ajánlat 
közül a bizottság a Novotech Bt. ajánlatát javasolja elfogadásra.

Csöbönyei Imre:
Az  építési  előadó  pályázati  felhívásába  előnyként  kerüljön  bele  a  vagyonkataszter 
elkészítéshez való képzetséggel való rendelkezést.

Rohonczi József:
Mikorra kell elkészíteni a vagyonkatasztert?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Március 10. a leadási határidő.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete az  önkormányzat  teljes  körű  vagyonkataszterének 
elkészítésével  a  Novotech  Bt-t  bízza  meg  az  árajánlatukban  szereplő  450  eFt+ÁFA 
összegért. A Testület az építésügyi előadói munkakör pályázati felhívásában előnyként 
szerepelteti a vagyonkataszter elkészítéshez való képzettséggel való rendelkezést.
Határidő: 2008. március 10.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Füri László ingatlanvásárlási kérelme

Csöbönyei Imre:
A  kérelmező  Füri  László  Komárom  utcai  ingatlanuk  melletti  önkormányzati  tulajdonu 
ingatlan megvásárlására nyújtott be kérelmet. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
A kérelemre vonatkozóan át kell tekinteni az ingatlan megközelíthetőségét, elhelyezkedését 
stb.
Javasolja, hogy a döntést a következő ülésre halasszák

CBA Áruház építése

Csöbönyei Imre:
CBA Áruház létesítése céljából kért ingatlant az önkormányzattól az IMMO AGORA Kft. A 
víztorony melletti terület nagysága arra megfelelő lenne, de az ingatlanon jelenleg jelzálogjog 
van, annak törlését is kérni kell egyúttal. A kért terület kereskedelmi övezet, ahol 3.500,- Ft + 
ÁFA a meghatározott vételár.



Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a vételi szándékot, a beruházást támogatják, az 
ingatlanon  lévő  jelzálogjog  törlésére  van  szükség.  Javaslata  a  bizottságnak,  hogy  az 
odavezető út építését ne 50 %-ban, hanem 100 %-ban vállalja át a beruházó. 

Nagy Irén:
A terület lakásépítés céljára nem lenne-e megfelelőbb?

Csöbönyei Imre:
Ezt az ingatlant választotta a befektető, mert az út megléte is feltétel volt.

Moncz Imre:
Támogatja  a  vásárlást,  de csak akkor,  ha már  konkrétabb szándéka,  elképzelése  is  van a 
befektetőnek.

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

19/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzat Képviselő Testületének az IMMO AGORA Kft. (1063 Szinyei 
M. P. u. 8. II. em.) részére szándékában áll értékesíteni az ácsi 2/39 helyrajzi  számú 
ingatlan megosztása  után mintegy 2.500 m2 nagyságú telekrészt  740 m2 alapterületű 
áruház építése céljából azzal, hogy az áruházhoz vezető út tervezését és kivitelezését a 
kft.  100  %-ban  vállalja  át.  A  Testület  a  kiméretés  után  pontosan  meghatározott 
ingatlan-területre 3.500,- Ft/m2 + ÁFA vételárat állapított meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20/2008.(I.24.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete megbízza a polgármestert az ácsi 2/39 helyrajzi számú 
ingatlanon jelenleg fennálló jelzálogjog törlése érdekében a bankoknál való eljárással, 
mivel az IMMO AGORA Kft. (1063 Budapest, Szinyei M. P. u. 8. II.em.) az ingatlan 
megvásárlásával ott CBA Áruház építését tervezi.
     Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Európa Medicina Alapítvány támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
Az alapítvány a halálos kórral küzdők részére kért támogatást, de az önkormányzat anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé a támogatás nyújtását.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  az  önkormányzat  jelenlegi  anyagi  helyzetében  nem 
javasolja a támogatás nyújtását.



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

21/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város  Képviselő  Testülete  az  Európa Medicina Alapítvány támogatási  kérelmét 
elutasítja, mivel az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében támogatást nyújtani nem 
tud.     
Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Komárom-Esztergom Megyei Többcélú Kistérségi Társulás jelentése

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Kistérség által készített jelentés azt tartalmazza, hogy 2007. évben milyen ellenőrzéseket 
tartottak a Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél.

Csöbönyei Imre:
Az ellenőrzésekről készült jelentésben csak 1-2 olyan megállapítás van, amely intézkedések 
megtételét indítványozza.

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

22/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  egyetért  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Többcélú 
Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési  Csoportja által a Polgármesteri Hivatalnál és a 
költségvetési  intézményeknél  2007.  évben  végzett  vizsgálatokról  készült  jelentésben 
foglaltakkal.
Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Kábeltévé minőségi javítása

Dobsa Mihály:
Panaszok vannak arra vonatkozóan, hogy a kábeltévé tartalmát nehéz végignézni. 120 eFt-os 
beruházással  a képújság áttekinthetőbbé  válhatna,  a lakosok is  jobban hozzájuthatnának a 
fontosabb hírekhez.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  témát.  Megállapították,  hogy  a  lakosok 
részéről  felmerülő  igény  jogos,  mert  kivárhatatlanok  a  fontosabb  hírek.  Forrást  ennek 
megvalósítására  nem találtak,  de Nagy Tamás,  Tóth Károly Péter és saját  tiszteletdíjának 
felajánlásával, valamint Nyéki Péter ingyenes beszerelésével még egy számítógép beállítható, 
amellyel  megoldható  a  jelzett  probléma,  mert  a  fontosabb  híreket  minden  páros  órakor 
megismételtethetők.

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



23/2008.(I.24.) sz. határozata
Nagy  Tamás,  Tóth  Károly  és  Csuka  László  képviselők  februári  tiszteletdíjukról  az 
önkormányzat  javára lemondanak. Ács  Város  Képviselő Testülete  a  fenti  képviselők 
által  felajánlott  tiszteletdíjakat  a  kábeltévé  minőségi  javítása  céljából  számítógép 
beszerzésére fordítja. 
Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Bencsikné Józsa Éva lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Kérelmező a Gyár u. 79/15. számú önkormányzati bérlakásra vonatkozóan december 31-én 
lejárt bérleti jogviszony meghosszabbítását kérte.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a jogviszonynak fél évvel, 2008. július 31-
ig való meghosszabbítását.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Bencsikné Józsa Éva bérlőnek a Gyár u. 79/15. számú 
önkormányzati  bérlakásra  vonatkozóan  2007.  december  31-én  lejárt  bérleti 
jogviszonyát fél évvel, 2008. július 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Hegedüsné Taár Teodóra lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Kérelmező a Gyár u. 79/9. számú önkormányzati  bérlakásra vonatkozóan november 30-án 
lejárt bérleti jogviszony meghosszabbítását kérte.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a jogviszonynak 2008. március 31-ig való 
meghosszabbítását, mivel fennálló hátralékát rendezi.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

25/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Hegedüsné Taár Teodóra bérlőnek a Gyár u. 79/9. számú 
önkormányzati  bérlakásra  vonatkozóan  2007.  november  30-án  lejárt  bérleti 
jogviszonyát 2008. március 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Bagócsi László lakáskérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Kérelmező  a  Gyár  u.  27.  számú  önkormányzati  bérlakás  szomszédságában  lakik,  lakása 
felújításának időtartamára, két hónapra kéri a bérlakás kiutalását 2008. március 01-től.

Csöbönyei Imre:
Amennyiben a jelzett időpontig a jelenlegi bérlő kiköltözik a bérlakásból, utalják ki a kért 
időtartamra a lakást kérelmezőnek.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

26/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Bagócsi László Ács, Gyár u. 29. szám alatti lakos részére 
kiutalja a szomszédos, Gyár u. 29. számú önkormányzati bérlakást 2008. március 01-től 
a  lakása felújításának idejére,  két  hónapra,  amennyiben a bérlakás jelenlegi  bérlője 
addigra kiköltözik a lakásból.
Határidő: 2008. március 01.
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Téglás Zoltán beadványa

Deákné dr. Schiffner Márta:
Levelet  intézett  a  Képviselő  Testülethez,  melyhez  a  mezőőri  járulékkal  kapcsolatban  kér 
információkat,  adatokat,  továbbá  a  zajvédelmi  rendeletre  és  műszaki  megoldásokra 
vonatkozóan kér felvilágosítást. 
A mezőőri járulék megfizetését tartalmazó önkormányzati rendelet, a levelében kért mezőőri 
beszámoló előterjesztő anyaga, valamint a kért adatok egy része a kérelmező rendelkezésére 
bocsátandók.  A  város  egyes  pontjaira,  utak  állapotára  vonatkozóan  felvetett  műszaki 
problémákkal kapcsolatban már szóbelileg kapott tájékoztatást.
Már  több  város  megalkotta  a  vendéglátó  egységeket  korlátozó  zajrendeletét,  az  év  első 
félévében önkormányzatunk is elkészíti azt. 

Rohonczi József:
A zajrendelet megalkotására szükség van.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Téglás Zoltánt írásban is értesítik az elhangzottakról.

Személyi ügy

Rohonczi József:
Bár az ülés elején elhangzott, hogy nyílt ülésen kívánja a jegyző tárgyalni a személyét érintő 
személyi ügyet, azért megkéri, nyilatkozzon, igényli-e a zárt ülést?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Nem igényelte.

Csányi Józsefné:
Képviselőtársai  őt  kérték  meg,  hogy  adjon  tájékoztatást  a  jegyzővel  kapcsolatos  ügyről, 
melynek  tárgyalását  Lakatos  Béla  képviselő  a  január  03-i  ülésen  indítványozta,  de 



csatlakozott hozzá több képviselő is. Bizalmi kérdésről van szó. A téma nem most merült fel 
először, azóta kicserélődött a Testület. A régi képviselők azt mondták, nem igazán mennek 
jól a dolgok, de ismerjék meg valamennyien a jegyző munkáját. 2006. őszétől bírósági eljárás 
zajlik. Folyamatosan feljelentések érkeztek a polgármester ellen, de erről sok mindent nem 
tudtak. Nagyfokú bizalmatlanság volt már tapasztalható, de aztán elnyerték a városi címet. A 
városi címmel aljegyző alkalmazására nyílt lehetőség. Korábban már alkalmaztak aljegyzőt, 
de azt  mondták rá, hogy nincs feladata és problémák vannak vele,  ezért  a munkakörének 
megszüntetésével  el  lett  küldve.  A  közterületfelügyelői  státuszt  is  megszüntették,  pedig 
szükség lett volna arra. Az építész sem úgy dolgozik, ahogy kellene, ezért felmentették őt is. 
Vannak  a  Polgármesteri  Hivatalban  jó  hivatali  dolgozók,  akik  tisztességgel,  határidőre 
megoldanak mindent. Szeretnének a hivatali dolgozók is több információt megtudni, hogy a 
legtökéletesebben menjenek a dolgok. Az információáramlásnak tökéletesnek kellene lenni, 
jó légkörben kellene dolgozni. Zárt ülésen már beszéltek ezekről a dolgokról, nyílt ülésen is 
el  lehet  ezeket  mondani.  Nem  óhajtanak  senkinek  rosszat  tenni.  Békességgel,  közös 
megegyezéssel  lenne  jó megválni  a  jegyzőtől,  ezt  a Testület  támogatja.  A Testület  tagjai 
négyévente megmérettetik magukat, most elmondták, hogyan szeretnének dolgozni.

Lakatos Béla:
Ő  vetette  fel  a  javaslatot,  amelyben  semmilyen  személyes  dolog  nem  vezérelte.  Ács 
településen  nem  mindegy,  hogy  milyen  viszonyban  végzik  a  munkájukat  a  vezetők.  A 
polgármesteri  választáskor a polgármester  döntő fölénnyel  nyert.  Javasolja meggondolni  a 
jegyző vonatkozásában a közös megegyezéssel való távozást. Ezt tudná támogatni.

Deákné dr Schiffner Márta:
A településért amit lehetett, megtett, akkor is, ha ez nem is tűnt ki. Jó hangulat volt 2006-ig a 
Polgármesteri  Hivatalban,  ment  a  munka.  Jegyzőként  sokat  kellett  tevékenykednie.  A 
polgármester a 2002-ben történő megválasztását követően még hónapokig nem dolgozott a 
Polgármesteri Hivatalban, csak 2003. márciusától járt be naponta a Hivatalba. Ezen hónapok 
alatt ő párhuzamosan, fennakadás nélkül vitte a polgármesteri feladatokat a jegyzőivel.
A településen a tömegközlekedés beindítását is ő szorgalmazta az akkori alpolgármesterrel. 
Ugyancsak kettejük munkájával valósult meg a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság is 2005-
ben.  A  Közbeszerzési  Bizottság  munkájában  részt  vett,  ott  törvényes  pályázatokat  és 
közbeszerzéseket készítettek. Közbenjárásukra intéződött el, hogy a gyorsvonatok megállnak 
a településen.  Az Ipari park megvalósításában is az akkori alpolgármesterrel  ketten vettek 
részt,  amely jogszabály szerint működik is. Többféle vizsgálatok zajlottak a Polgármesteri 
Hivatalban, mind az ÁSZ, mind a Kistérésig Társulás részéről, de kisebb megjegyzésektől 
eltekintve, mindig megfelelőnek, hibátlannak értékelték az itt folyó munkát. 
A polgármester  ellen  folyó  feljelentési  ügyben  őt  is  meghallgatták  tanuként  a  bíróságon. 
Megvádolták  a  feljelentéssel,  de  ő  egyetlen  feljelentést  sem tett.  Lakatos  Béla  legutóbbi 
képviselői magatartásáról viszont megteszi a feljelentését.

Két alapítványt is elindítottak, egyik a Gárdonyi Iskola alapítványa, a másik a Kinizsi SC. 
labdarúgó alapítványa. Több ingatlanértékesítési szerződést készített, amely mind törvényes 
volt.

Lakatos Béla:
A jegyző asztalára vágott, azt elismeri, de a magánszférájába történt olyan dolog a Hivatal 
részéről, amely nem hiányzott.

Csányi Józsefné:
Mindent  megőriz  korábbról.  Egy  két  évvel  ezelőtti  polgármesteri  hivatali  beszámolóban 
szerepel, hogy egy ellenőrzés felhozta, hogy az építési tervek nyilvántartását nem vezetik a 
Hivatalban. Azt a mai napig sem vezetik, pedig város vagyunk. Erre vonatkozóan intézkedni 



kellett  volna.  Szakképzett  építészre  is  szükség  van.  Van,  ahol  probléma  volt,  ott 
megszüntettek állásokat. Közbeszerzési Bizottság elnökeként jószándékkal igyekezett eljárni 
a jegyző távollétében. Előre semmi tájékoztatást nem kapott, utólag kiderült, hogy meg sem 
szavazhatták volna a közbeszerzést. Jelenleg komoly feladatok állnak előttük, a Polgármesteri 
Hivatal felújítására vonatkozó pályázat beadási határideje március vége. Fontos az is, hogy az 
intézmények jól működjenek. 

Tóth Károly Péter:
Hogy mit tett a városért a jegyző, azt látják, hiszen az utakkal is, a szennyvízcsatornával is 
problémák vannak. Ha garanciaidőn belül tettek volna a megoldásért,  most  nem lennének 
ekkora gondok. 

Moncz Imre:
Az itt elhangzott munkakörök megszüntetésére vonatkozóan jelen Testület hozta a döntést. 
Az  utakat  nem lehetett  garanciában  javítani,  mert  annyi  kötbér  halmozódott  fel.  Minden 
kifizetésre vonatkozó döntést a Képviselő Testület hozott. 
A csatornaberuházás elvégzésére vonatkozó döntést is a Testület hozta. Arra rendelkezésre 
állt állami támogatás, vállalták az önerőt. Javasolták akkor műszaki ellenőrnek a Vizák Kft-t, 
de  a  Hivatal  részéről  szavaztak  meg  műszaki  ellenőröket.  A  rossz  testületi  döntések 
jelentkeznek folyamatosan problémaként. A Gárdonyi utcában a szennyvízből eredő bűzök 
terjengenek, mely kamerázással megoldható lett volna, de olyan döntést hoztak, amellyel nem 
lehetett kamerázni.
Három éve folynak a mocskolódások, már a fiatal képviselő is ki van képezve erre. Van egy 
képviselő, aki azt mondja, ő jelentette fel a polgármestert, de nem ő volt. Olyan képviselő 
mocskolódik, aki a saját gyereke feje fölül akarja eladni a lakást. 
A bíróságon folyó tárgyalás alaphelyzete 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő. 
Ha 10-11 képviselő megszavaz valamit, attól az még nem lesz törvényes.
A  Közbeszerzési  bizottsági  tagságról  mindnyájan  lemondtak,  hogy  miért?  Mert  nem 
szabályosan akarták azt végeztetni, ezért mondtak le. Van, akit nem lehet megvenni.
A kisbusz beszerzés is közbeszerzés-köteles. Ha később megvizsgálják, és hibát találnak a 
közbeszerzésbe, akkor a céget 5 évre kizárhatják a közbeszerzésekből.
A Testület  nem fogadja el  saját  korábbi  döntéseit.  Az iskolapályázat  során nem kerültek 
betartásra,  hogy miről  döntöttek.  Ő csak a törvényesség betartását  akarja.  Szóvá tett  több 
mindent.
2002-ig a Pénzügyi Bizottságban dolgozott. 2002. és 2006. között különösen sokat dolgozott. 
Sok mindent beszélnek róla, azt is, hogy jóba van a jegyzővel, ami nem igaz. Amíg nem volt 
kocsija a jegyzőnek, évekig ő hordta az autóján, akkor nem voltak jóba, csak most? Azt is 
mondják, hogy feljelentéseket tett, ez sem igaz. A Testület a sportot is ellehetetlenítette, az 
összeférhetetlenséggel sem törődik. 
Megszavazták a törvénytelenséget a képviselők, utána meg kirúgják a jegyzőt.

Csöbönyei Imre:
Ő hibát  nem követett  el.  A sértődöttség  beszél  Moncz  képviselőből,  mivel  nem nyert  a 
polgármester  választáson.  Ő alpolgármesterként  először  megbízott  benne.  Ő senkire  nem 
szokott mocskolódni. 

Lakatos Béla:
Ő négy éve  jött  vissza  a  településre,  emelt  fővel  járhat.  Mindig  a  sportra  beszél  Moncz 
képviselő, vegye át az elnökséget, ha akarja, neki az nem hiányozna, van épp elég más jellegű 
feladata,  gondja.  Azt  nem  titkolja,  hogy  heves  vérmérsékletű,  különösen,  ha  a  családi 
dolgaiba kívánnak beavatkozni, amikor a magánépítkezésére kivonul a munkafelügyelőség, a 



rendőrség.  Álljon  fel  a  jegyző,  ezt  szeretné.  A közös  megegyezésre  szeretné,  ha  igennel 
szavazna Moncz képviselő is. Ha nem lesz fejlődés, ez a falu eltesped. 

Rohonczi József:
Nem  szívesen  szól  hozzá  a  témához.  Szomorú,  hogy  eddig  fajultak  a  dolgok.  Mint  az 
Ügyrendi  Bizottság  elnöke,  felhívta  zárt  ülésen  az  érintett  képviselő  figyelmét  az 
összeférhetetlenségre,  de  azt  a  képviselőnek  kell  jelezni.  Most  is  vannak 
összeférhetetlenségek.  A  képviselőknek  ismerni  kellene  az  eljárásjogot.  Komoly  vádak 
hangzottak el a Testületre vonatkozóan, ami nem biztos, hogy az ő hibájuk. A Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak felmentésével kapcsolatban megjegyzi, hogy egyik felmentettnek sem a 
Testület volt a munkáltatója, az előterjesztéseket sem ők készítették, hanem a jegyző. Moncz 
képviselő,  mint  a Pénzügyi  Bizottság elnöke,  a kifogásolt  testületi  döntések előterjesztője 
volt. A Testület elé jól megalapozott, érthetően megfogalmazott előterjesztéseket kell tenni. 
A Testület, hol meggyőzően, hol meggyőzötten döntött. Biztosan törvénytelenül is döntöttek, 
de az elhangzott vádak nem állnak. Mindig őszintén a jogi, a műszaki, pénzügyi terület általi 
alátámasztásokra  tették  fel  a  kezüket  szavazáskor.  Nem jó szívvel  mondja,  de soha ilyen 
megalázóan, lehajtott fejjel ebbe az épületbe nem jött, mint az utóbbi két évben. A Testület az 
általa hozott döntéseket a település érdekében hozta, azok nem lehettek olyan rossz döntések, 
mert  a település fejlődött,  az emberek jobban érzik itt  magukat.  Lehet, hogy hoztak rossz 
döntéseket is, de nem készakarva, a jószándék vezérelte őket. A város látja a kárát annak, ha 
nem őszintén, nem jó légkörben dolgoznak. A város élén jó vezetőknek, jó szakembereknek 
kell állni.

Moncz Imre:
Sajnálatos, de minden esetben radikális javaslattal jött pénzügyi  bizottsági elnökként, de a 
Testület nem úgy fogadta el a bizottság javaslatait, ahogyan ő előterjesztette, de a Testületnek 
joga van dönteni. Olyan az épület, amilyenre engedték, hogy legyen. A sportra soha ennyi 
pénz nem került elköltésre, eredmény meg semmi. Márkus Bélát, aki által volt valamilyen a 
sport,  elüldözték.  Összeférhetetlenség  és  struccpolitika  jellemzi  a  Testületet.  Szembe  kell 
nézni  az  igazsággal.  Az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke  nem  tudja,  ki  az  összeférhetetlen  a 
Testületben.  A  Testület  meg  úgy  intézi,  hogy  a  képviselő  cége  kapja  az  önkormányzati 
munkákat. A felelősség meg le van söpörve az asztalról.

Rohonczi József:
A képviselő rébuszokban beszél, nem lehet megérteni, mire gondol. A felelősség alól senki 
nem akar kibújni.

Petró Tibor:
A Pénzügyi  Bizottságnak fontos döntéseket kell  hozni.  Úgy tudtak előre lépni,  hogy nem 
fogadta el a Testület a Moncz képviselő által előterjesztetteket, hogy amit javasolt, azt nem 
tették meg. Moncz úr az aszfalt útnak is ellene szavazott, nem a település érdekét nézte. Más 
képviselők meg lépéseket tettek annak érdekében, hogy a költségvetésen túli összegeket is 
szerezzenek, hogy boldoguljon a település.

Csányi Józsefné:
Ha valaki  azt  teszi,  ami  a  feladata,  azért  a  fizetést  adják.  Ha azon felül  tesz egy csomó 
mindent  valaki,  az  az  igazi.  A  Hivatalba  sokan  azért  jönnek,  mert  segítséget  kérnek.  A 
szabályzat elkészítéséhez ma már internetről sok mindent le lehet tölteni, és csak adaptálni 
kell. Régen napokig a tollat rágták, mire összehoztak egy rendes szabályzatot. 

Deákné dr. Schiffner Márta:



Amiket elmondott, hogy megtett, azok nem közigazgatási, hanem önkormányzati feladatok 
voltak,  amelyek  nem  az  ő  munkaköréhez  tartoznak.  A  közbeszerzéseket  néha  otthon 
készítette el, egyéb munkákat is hazavitt.

Moncz Imre:
A  bizottsági  elnök  által  irányított  sportház  felújításánál  is  volt  elszámolási  hiba.  Ha  a 
termálkutat el lehetett volna adni az önkormányzatnak, megtörtént volna. A sportegyesület 
gazdálkodása is sok kívánni valót hagy maga után. 

Csöbönyei Imre:
Javasolja, hogy a jegyzőnek közös megegyezéssel való felmentésében titkos szavazás legyen. 

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

27/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  Deákné  dr.  Schiffner  Márta  jegyzővel  a  jegyző 
közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában titkos 
szavazással kíván dönteni.
Határidő: Azonnal
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A szavazócédulák kiosztása, a titkos szavazás lebonyolítása, 
valamint  a  szavazatoknak  az  Ügyrendi  Bizottság  által  való 
összeszámlálása  megtörtént,  melyről  az  aljegyző 
közreműködésével  külön  jegyzőkönyv  készült,  amely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

28/2008.(I.24.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete tárgyalást kíván kezdeni  Deákné dr.  Schiffner Márta 
jegyzővel  a  jegyző  közszolgálati  jogviszonyának  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetése tárgyában.
A  szükséges  intézkedések  megtételére  felhatalmazza  az  alpolgármestert  és  a 
polgármestert.
Határidő: 2008. január 31.
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csányi Józsefné:
A tárgyalást a bizottságok vezetőivel együtt folytatják. Mi a gyakorlat ennek során?

Deákné dr. Schiffner Márta:
A jegyzővel, illetve annak jogi képviselőjével kell tárgyalni.



Csöbönyei Imre:
Amennyiben  a  tárgyalások  eredményre  vezetnek  a  jogviszony közös  megegyezéssel  való 
megszüntetése tárgyában, akkor a Testületnek határozat formájában dönteni kell.

Több  hozzászólás,  több  napirend  nem  lévén  a  polgármester 
megköszönte  a  részvételt  és  20  óra  10  perckor  bezárta  a 
testületi  ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester


	a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló
	Az önkormányzat nem kötelező feladatainak áttekintése
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	Téglás Zoltán beadványa
	Személyi ügy

	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
	     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester


