
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. október 30-án 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő- testületi tagok
Dr. Malomsoki István jegyző
Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
Abai Attiláné GESZ vezető
Nagy Sándorné intézményvezető

Vargáné Vasvári Klára intézményvezető
Németh Gyula intézményvezető 
Illés Józsefné Vértes Volán Zrt.
Farkas Péter Vértes Volán Zrt.
Dobsa Mihály Helyi Televízió és képújság szerkesztője
Szűcs Béla Albert Ácsi Hírek főszerkesztője
Kocsis Zoltán mezőőr
Böde Ferenc mezőőr
Róka József mezőőr
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető
Csere Klára Kitti jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csányi Józsefné:
A  polgármester  távollétében  az  alpolgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket. 
Megállapította,  hogy  Csöbönyei  Imre  (aki  beteg)  és  Moncz  Imre  kivételével  (aki  később 
érkezik) a többi képviselő megjelent, így az ülés 12 fővel határozatképes. Ismertette jelen ülés 
témáit.  Javasolja az egyebek napirendek közé az Ácsi Kinizsi  SE. támogatási  kérelmének; 
Műszer beszerzés a komáromi központi ügyelet részére; Ács, Zichy park 2/b. lépcsőházhoz 
kapcsolódó bérlakások vízellátó rendszerének felújítási munkáiról; Ács, Székesi u. 8. sz. alatti 
önkormányzati ingatlanon lévő épület lakhatóvá tételének felújítási munkáinak; Szűrővizsgálat 
az  egészségért  továbbá  az  Ács,  Árpád u.  26/d.  alatt  lévő  bérlakás  felújítási  munkái  során 
tapasztalt épületkárosodásának tárgyalását és kéri a testület állásfoglalását erre vonatkozóan. A 
képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő és a napirendre javasolt pontok tárgyalását 12 
egyhangú igen szavazattal elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
     és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet
     elfogadása
3./ Ács Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet-
     tervezet elfogadása, valamint Ács Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
     Szabályzatának jóváhagyása
4./ A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet
     elfogadása
5./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról
6./ Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok működéséről
7./ Tájékoztatás a mezőőri őrszolgálat működéséről
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8./ A 2009/2010. tanévi szakiskolai oktatás  lehetőségei

9./ A helyi médiák helyzetéről, működéséről szóló beszámoló
10./ Ács Város Nyárfa utca burkolat felújítása tárgyában döntés
11./ Személyszállítási közszolgáltatási szerződés megszüntetése
12./ Egyebek

- Vállalkozó orvosok, védőnők által használt rendelők utáni rezsidíj megállapítása
- Belső ellenőrzési terv módosítása
- LT-PLAN Bt. Tervezési szerződés módosítása
- Sziltop Oktatási Kht. Bérleti szerződése
- Kossuth Lajos Eszmeiségéért Alapítvány kérelme
- Állásfoglalás a Komáromi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
 

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

Az  alpolgármester  által  elmondottakat  tartalmazó  jelentés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A  tájékoztató  alapján  elmondott  információk  ismeretében  a  képviselő-testület  az  alábbi 
határozatokat hozza 12 egyhangú igen szavazattal:

210/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  alpolgármester  által  elmondott 
jelentést elfogadta. 
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

211/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2008.(VIII.28.) sz. határozatát 
visszavonja,  mivel  Rácz  Miklósné  az  adás-vételi  szerződés  megkötése  érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teljesítette. Továbbá
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0238/17.  hrsz.  és a 0238/18.  hrsz. 
ingatlanok  értékesítésére  vonatkozó  pályázati  felhívását  ismételten  meghirdeti, 
változatlan  tartalommal.  A  pályázatok  beérkezési  határidejének  megjelöli  2008. 
november 17-én 16.00 órát, a beérkezett pályázatokat a képviselő-testület 2008. november 
27-re tervezett ülésén bírálja el. 
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

212/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Rostás  Gusztáv  Ács,  Vaspuszta 
0238/8,10  sz.  alatti  lakos  részére  eladja  az  ácsi  0238/7.  hrsz-ú  ingatlant  20.000,-  Ft 
vételáron. 
Határidő: Azonnal
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  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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Varga József Károly:
Tájékoztatja a lakosságot, hogy az egyik civil szervezet élelmiszer csomagosztást szervezett. 
Az utóbbi alkalomról nem kapott tájékoztatást.

Tóth Károly:
A pénzásási pihenőparkban a munkálatok megkezdődtek. Tavasszal a füvesítést, járdaépítést 
tervezik.  A  későbbiekben  pályázni  szeretnének  majd  játékok  beszerzésére.  Megköszöni  a 
lakosság részéről, az anyagi vagy a dologi hozzájárulásokat és kér továbbra is mindenkit, hogy 
akinek módjában áll segítse megvalósítani a kitűzött célt.

Csányi Józsefné:
A Leier Kft-nél már voltak kinn a képviselő úrral, ahonnan támogatásra lehet majd számítani.

Petró Tibor:
Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  „Ács  Fejlődéséért”  Alapítvány  kuratóriumának  döntése 
alapján a lakossági  befizetett  1 %-okból a településen útjelző táblák kerülnek elkészítésre, 
kihelyezésre.
 

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-
      tervezet elfogadása

Dr. Malomsoki István:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  is  tárgyalta  és  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-
testületnek.

Csányi Józsefné:
Régóta várják, hogy ne csak fizessenek a vagyonkataszter felülvizsgálatáért, hanem legyen a 
hivatal által reálisan vezetett ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás.

A képviselő – testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

19/2008.(X.31.) sz. rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ Ács Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
     elfogadása

Dr. Malomsoki István:
A közigazgatási hivatal által már véleményezett példányt kapták meg a képviselők, amelyből a 
párhuzamos szabályozás miatt kerültek ki egyes szakaszok.
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Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Megkéri a jegyző urat, hogy a bizottság által javasolt 
módosításokat ismertesse a testülettel.

Dr. Malomsoki István:
Az Ügyrendi Bizottság a következő észrevételeket tette, amelyek módosítását javasolja a:
3.§ (1) bekezdés „rendelet önkormányzati” helyett „önkormányzati rendelet”,
11.§ (1) bekezdés „időpontjára” helyett „időtartamára”,
26.§ (1) bekezdés „elő előterjesztést, beszámoló” helyett „előterjesztést, beszámolót”,
27.§ (3) bekezdés „határozathozatal nélkül tudomásul veszi” helyett „határozathozatallal
tudomásul vesz”,
28.§ (3) bekezdés „iránt - azok bizottsági előzetes tárgyalása után – a polgármester”
68.§ (2) bekezdés „A képviselő-testület előtt közmeghallgatást kell tartani” helyett

„A képviselő-testület közmeghallgatást tart”

A 22.§ a - közigazgatási hivatal javaslata alapján - a képviselők tiszteletdíjáról szóló külön 
rendeletben kerül szabályozásra. A 3. számú melléklet 10. pontját ki kell húzni a tervezetből.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  és  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a 
képviselő-testületnek.

A képviselő – testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

20/2008.(X.31.) sz. rendelete
az önkormányzati képviselő-testület és szervei

szervezeti és működési szabályzatáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Ács Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Rohonczi József:
A következő észrevételeket tette, amelyeket módosításra javasol:
-  4.  oldalon  található  3.  pontjában  szereplő  „napkészségéért”  szó  helyett  helyesen 
„naprakészségéért” kifejezés szerepeljen.
-  8.  oldalon  található  23.  pontot  azzal,  hogy:  „szükség  esetén  a  polgármester,  jegyző 
intézkedését kezdeményezheti” helyett „szükség esetén a polgármester a jegyző intézkedését 
kezdeményezheti”. 

Csányi Józsefné:
Rövid és kezelhető anyag. Javasolja, hogy amikor teljes lesz, a honlapra is kerüljön fel, hogy a 
lakosok megtudhassák belőle, hogy milyen problémával kihez kell fordulni.

5



A  képviselő-testület  12  egyhangú  igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

213/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti,  módosításokkal 
kiegészített  Ács  Város  Polgármesteri  Hivatala  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát 
jóváhagyja. 
Határidő: 2008. november 01.
   Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./ A lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló új rendelet
     alkotása

Dr. Malomsoki István:
Teljesen új lakásrendeletről van szó, amelyet a közigazgatási hivatal szintén véleményezett. 
Az  általa  kihúzott  rendelkezések  a  lakásbérleti  szerződésbe  be  fognak  kerülni,  így 
polgárjogilag szabályozható lesz, mert elvárható emberi magatartásokról van szó.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  és  egyhangúan  elfogadásra  javasolja  a 
képviselő-testületnek.

Csuka László:
Aktuálisnak találja, hogy az óvadék és kaució fogalma bekerült a rendelet tervezetbe. Javasolja 
a képviselő-testületnek elfogadásra a 15.§ (3). bekezdésben található „válhat” helyett „válik” 
illetve a „kerülhet” helyett „kerül” módosítást. Fontos elem lesz a bérleti szerződés, továbbá a 
folyamatos ellenőrzés, melyre a megfelelő embert meg kell találni.

Rohonczi József:
A  hivatalon  belül  munkabizottságot  kellene  majd  kijelölni  azért,  hogy  a  lakások 
rendeltetésszerűen legyenek használva.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet.

Csányi Józsefné:
Pozitívnak  tartja  a  jegyző  hozzáállását,  hogy  elküldte  a  közigazgatási  hivatalba  a 
rendelettervezetet véleményezésre. Hasznosabb olyanról beszélni, ami bekerülhet a rendeletbe, 
mint  olyanról,  ami  nem kerülhet  bele.  A  rendelet  fontos  azért,  hogy a  jövőben  ne  olyan 
lepusztult lakásokat vegyenek át a bérlőktől, amelyekre százezreket kell később költeni azért, 
hogy  ismételten  kiadható  legyen.  Szigorú  átadás-átvétel  mellett  kell  a  lakáscseréknek  a 
későbbiekben történnie.

Szűcs Béla Albert 15 óra 40 perckor megérkezett a képviselő-
testületi ülésre.

A képviselő–testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

21/2008.(X.31.) sz. rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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Illés Józsefné és kollégája 15 óra 43 perckor megérkezett a 
képviselő-testületi ülésre.

5./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról

Locsmándi Imréné: 
Bevételek és kiadások alakulása szinte megegyezik a I. félévi beszámolóban leírtakkal. A saját 
bevételek nagyon jól alakultak, ezt a helyi adóbefizetések teljesülése okozta. Sajnos a szokásos 
bevételeken kívül további bevételi forráshoz nem jutott az önkormányzat. A többletbevétel a 
2008. negyedik  negyedévben lehetőséget  biztosít  a  kiadási  előirányzatok  megemelésére.  A 
kifizetetlen szállítói állomány lecsökkent, de a kiadások nagysága még magasabb lett.    

Csuka László:
Az intézményvezetőknek költségtakarékosan kell  gazdálkodniuk.  A Pénzügyi  és Gazdasági 
Bizottság áttekintette az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait annak érdekében, 
hogy  a  2009.  évi  költségvetési  koncepció  novemberi  előkészítéséhez  javaslattal  tudjon 
szolgálni. A hitelek tőketörlesztése kifizetésre kerültek, így ez az elsődlegesen vállalt feladat 
teljesítése megtörtént A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra 
javasolja  a  képviselő-testületnek  az  önkormányzat  III.  negyedéves  gazdálkodásáról  szóló 
tájékoztatót.

Csányi Józsefné:
A lakosság többségének jó az adófizetési morálja. Vannak olyan ügyfelek, akiknek inkasszó 
útján behajtott hátralékuk volt. Sajnos magasak a lakbérhátralékok.

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
az  önkormányzat  gazdálkodásáról  szóló  III.  negyedévi 
tájékoztatót.

6./ Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok működéséről

Németh Gyula:
Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lakatos Béla:
A Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság  tárgyalta  a  beszámolót  és  elfogadásra  javasolja  a 
képviselő-testületnek.  Megállapították,  hogy  a  Művelődési  Ház  megfelelően  működik,  a 
könyvtárprogram  bővítésére  van  szükség  az  iskolákkal  való  szorosabb  együttműködéssel, 
továbbá fontos az Ácsi Ifjúsági Klub további működtetése programok szervezésével.

Csányi Józsefné:
Pályázat  került  beadásra  könyvtári  eszközök  beszerzése  céljából.  A Sportcsarnok  kiadásai 
nagyon  magasak,  ezt  csökkenteni  kell  a  jövőben.  A  művelődési  ház  sok  rendezvényt 
szervezett,  jó  lenne,  ha  azok  iránt  szélesebb  körben  érdeklődnének.  A  fiataloknak  a 
rendelkezésre  álló  pályázati  lehetőséget  ki  kellene  használni.  Az Ifjúsági  Klub fenntartása 
fontos, hogy a fiatalok értelmes elfoglaltságot találjanak helyben.

Nagy Tamás:
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A  közös  rendezvények  szervezése, összehangolása  nem  könnyű,  mivel  főként 
vidékre járó egyetemistákból  áll  az  Ácsi Ifjúsági Klub.  A helybéli  gimnazisták pedig nem 
annyira aktívak az idősebbek nélkül.

Moncz  Imre  16.00 órakor  megérkezett  a  képviselő-testületi 
ülésre.
 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

214/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bartók  Béla  Művelődési  Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2008. évi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: Azonnal
   Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Tájékoztatás a mezőőri őrszolgálat működéséről

Dr. Malomsoki István:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Baracskai Lajos:
Az állattetem elszállítójának szeretné a telefonszámát megkérdezni, hogy van-e elérhetőségük?

Dr. Malomsoki István:
Van telefonszáma az ATEV-nak, amely már az előző havi testületi  ülésen is elhangzott  és 
azóta megjelentetésre is került.

Csányi Józsefné:
Hatalmas területen végzik a mezőőrök a munkájukat. Ha nem lenne a jelenlétük, akkor még 
nagyobb károk történnének a településen. Amennyiben a szemetelésben a felszólítás ellenére 
sincs  eredmény,  akkor  el  kell  jutni  a  szankcionálásig.  A  közérdekű  telefonszámok 
közzétételére van szükség.

Kocsis Zoltán:
A képújságban is meg kellene jelentetni, hogy ne szemeteljenek a lakosok, és hogy megszűnt 
az állati hulladékok elszállítására kijelölt telep.

Csányi Józsefné:
Nem minden esetben az ácsiak hulladéka került lerakásra, mert volt arra is példa, hogy más 
településről szállították át és rakták le.

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
a mezőőri őrszolgálat működéséről szóló tájékoztatót.
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8./ A 2009/2010. tanévi szakiskolai oktatás lehetőségei

Lakatos Béla:
Az elmúlt  időszakban a személyét  érő sok sérelem miatt  lakossági kezdeményezés  történt. 
Aláírásokat  gyűjtöttek,  bizonyítva  a  munkája  iránti  elismerésüket.  Az  erről  szóló  petíciót 
átadják a jegyzőnek.
A  2008.  évi  törvényi  változások  miatt  az  OKJ  átalakításával  a  nyomdai  segédgépmester 
szakképesítés kikerült a nappali képzések közül, így az iskola 2008. szeptemberétől erre nem 
iskolázhatott be tanulót, a műanyag ipari feldolgozóra pedig nem volt kereslet. A szakképzés 
folytatása 2009/2010 tanévben a műanyagipari szakmával, és két új szakma bevezetésével a 
szita,-  tampon- és filmnyomó szakképesítéssel  és a könyvkötő szakképesítéssel  bővülne. A 
szakképzési  hozzájárulást  2008.  szeptember  01-től  közvetlenül  az  intézmények  nem 
igényelhetik, csak a TISZK rendszeren keresztül juthatnak hozzá a támogatáshoz.  Sajnos idén 
nincs arra lehetőség, hogy az önkormányzat TISZK-hez csatlakozzon.

Moncz Imre:
Az Oktatási  Bizottság  tárgyalta  és  többségi  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-
testületnek.

Csányi Józsefné:
Felelősségteljes döntés szükséges az iskolának a szakképzéssel való kibővítésére vonatkozóan. 
Már  sokkal  hamarabb  kellett  volna  a  TISZK-hez  csatlakozni,  pontosan  akkor,  amikor  a 
szakképzési  törvényt  módosították.  Mindenképpen  kell  találni  egy  intézményt,  hogy  a 
szakképzési hozzájárulást fogadhassuk. A petícióhoz csak annyit fűzne hozzá, hogy hallott a 
szülői értekezletről, ami miatt megpezsdült a fórum rovat. 

Lakatos Béla:
Számára bőven elég az a 900 aláírás, amit a munkája elismeréséért kapott. Az lenne a legjobb, 
ha az önkormányzat minél hamarabb döntetne a közös igazgatásról.

Csányi Józsefné:
A  törvény  meghatározza,  hogy  a  szakképzési  hozzájárulást  mire  lehet  felhasználni, 
amennyiben szabálytalan, vissza kell fizetni. A megyei TISZK-hez nem lehet legalább két évig 
csatlakozni, más megoldást kell keresni.

Dr. Malomsoki István:
Megyén belül összesen kilenc regisztrált TISZK van, amelyek közül ki lehetne választani azt, 
amelyikhez csatlakozni lehet.

Lakatos Béla:
Az  Alapító  Okiratot  módosítani  kell  majd,  ha  az  önkormányzat  dönt  a  TISZK-hez  való 
csatlakozásról.
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A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

215/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009/2010.  tanévi szakiskolai 
oktatás lehetőségeire vonatkozóan az intézmény javaslatai közül az alábbiakat fogadja 
el:
- Szakképzés folytatása 2009/2010 tanévben a műanyagipari szakmával, és két 
új  szakma bevezetése  a  nyomdai  segédgépmester  szakma helyett.  1.  Szita,-tampon-és 
filmnyomó szakképesítés 2. könyvkötő szakképesítés 
- Az  önkormányzat  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  megyei  TISZK  vezetésével  a 
csatlakozás érdekében. 
Határidő: Azonnal
   Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

9./ A helyi médiák helyzetéről, működéséről szóló beszámoló

Lakatos Béla:
A Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság  tárgyalta  és  elfogadásra  javasolja  a  helyi  médiák 
helyzetéről szóló beszámolót a képviselő-testületnek.
A főszerkesztő úr egy oldalas beszámolóját eléggé rövidnek találták, de a lap beszél helyette, 
amelyik elismert lap lett a szerkesztése alatt. A főszerkesztő úgy döntött, hogy 2008. december 
31-vel megválik a lap főszerkesztésétől, de ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a pályázatot 
nyert újságírót segíteni fogja, amiben csak lehet. A bizottság továbbá javasolja a testületnek, 
hogy a Művelődési Házban lévő szervezetek helyiségigénye kerüljön felülvizsgálatra,  hogy 
minél  nagyobb  kihasználtság  legyen.  Erre  azért  is  van  szükség,  mert  a  helyi  televízió 
felvételére nagyobb helyiségre lenne szükség.

Csányi Józsefné:
A főszerkesztő által  10 évig szerkesztett  újság arculata sokat változott.  Jelenleg már olyan 
színvonalú, amellyel bármikor ki lehetett állni akárhová. Aki közéleti szerepet lát el, az kap 
kritikát is, dicséretet is. Reméli, hogy nem tüskével a szívében távozik a posztjától. Segítségére 
továbbra is számítanak. Az újságnak az eddigi 10-i helyett a 15-i megjelenése célszerű lesz. 

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

216/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi médiák helyzetéről szóló 
beszámolókat.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
Határidő: azonnal

Szűcs Béla Albert:
Semmi tüske nincs benne, de eljön az idő, amikor az embernek a csúcson kell abbahagyni és 
átadni a fiatalságnak a helyet.

Szűcs  Béla  Albert  17  óra  45  perckor  távozott  a  képviselő-
testületi ülésről.
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A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

217/2008.(X.30.) sz. határozata
 A) Pályázati Felhívás
 Ács  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  mint  alapító  pályázati  felhívást  tesz 
közzé az Ácsi Hírek című időszakos helyi lap felelős szerkesztői feladatainak ellátására:

I. Ellátandó feladatok: 
- Az Ácsi Hírek című időszakos helyi lap szakmai irányítása. 
- A felelős szerkesztő az Ácsi Hírek c. helyi média szakmai vezetője. Egy személyben
felelős a lap tartalmi, a sajtótörvénynek és sajtóetikai követelményeknek megfelelő 
megjelenéséért,  a cikkek megírásáért vagy megírattatásáért, a lap nyomdai kivitelezésre 
történő előkészítéséért, valamint a lap havonta történő rendszeres megjelenéséért. 
Alapvető feladata az önkormányzattól érkező információk, illetve az Ács városával 
kapcsolatos egyéb cikkek megjelentetése a lapban. Együttműködik a lap kiadójával a 
hirdetésszervezésben. 
- Felelős a lap pontos megjelenéséért, a lapban megjelenő anyagok tárgyilagos, pártatlan, 
tényszerű és időszerű, sokoldalúan megfogalmazott tartalmáért, vizuális megjelenéséért, 
valamint az eltérő nézetek, vélemények, álláspontok és a kiegyensúlyozott tájékoztatás 
biztosításáért. 

II. Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet,
-  újságírói gyakorlat (időtartamának igazolásával  együtt), 
- kreativítás,
- az önkormányzati vagy közszolgálati médiában szerzett gyakorlat, valamint nyomdai 
háttér lehetősége a pályázat elbírálása során előnyt  jelent. 

III. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó legfontosabb személyi adatait, 
- részletes, kézzel írott szakmai önéletrajzát, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 
- a képzettségét igazoló okiratok másolatát, 
- feladatai ellátására vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- referencia anyagot a korábbi munkáiból,
- a megbízási díjra vonatkozó  igényét. 

IV. Egyéb információk:
-A pályázatokat 2008. december 1-jén 1600 óráig postai úton vagy személyesen lehet 
benyújtani Ács Város Önkormányzata címére (2941 Ács, Gyár u. 23.) és Csöbönyei Imre 
polgármester nevére. 
-A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. 
-A borítékon kérjük feltüntetni: „Ácsi Hírek, Felelős szerkesztői pályázat". 
-A pályázatok elbírálási határideje: a képviselő-testület 2008. december 11. napjára
 tervezett ülésén várható. 
-A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést 
kapnak.
- A felelős szerkesztői feladatok 2009. január 1. napjától láthatók el. 
-A felelős szerkesztői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A
  megbízás határozatlan időtartamra szól. 
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-A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal titkárságán, a 06-
 34/595-141-es telefonszámon kérhető. 
Kiíró fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát azzal, hogy 
ebből kifolyólag semmiféle kártalanítási kötelezettséget a pályázók felé nem vállal.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
Határidő: a közzétételre azonnal

B)
   Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  felelős 
szerkesztői  megbízásra meghirdetett  pályázat  érvénytelensége vagy eredménytelensége 
esetén  -  a  folyamatosság  fenntartása  érdekében  -  a  Bartók  Béla  Művelődési  Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnokot, mint kiadót megbízza meg 2009. január 1. napjától 
a  felelős  szerkesztői  feladat  ellátásával  mindaddig,  amíg  a  pályázati  eljárás 
eredményesen lezárul és a képviselő-testület a szerkesztői feladat ellátására a pályázat 
nyertesével megbízást köt.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
Határidő: 2009. január 1.

C)
   Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ácsi  Hírek  című  helyi  lap 
célkitűzéseit az alábbiak szerint határozza meg:

Időszakosan megjelenő helyi lap - az Ácsi Hírek –
Ács Város Önkormányzata, mint alapító által
meghatározott főbb célkitűzései, irányvonala

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: alapító) a sajtóról szóló 1986. 
évi II. törvény 8.§ (2) bekezdés a) pontjában foglalt  felhatalmazás alapján az időszakosan 
megjelenő  helyi  lap  (a  továbbiakban:  lap)  célját,  jellegét,  irányvonalát  az  alábbiakban 
határozza meg.
A lap elnevezése: Ácsi Hírek
A lap irányvonala, jellege  :   a helyi közélet eseményeiről beszámoló, tudósító lap.
A lap célja: A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon 
szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben.
Ezen alapvető gondolat szem előtt tartásával  a lap alapítója azzal céllal hozta létre a lapot, 
hogy-a hírközlés más eszközeivel összhangban- hiteles,  pontos  és gyors tájékoztatást 
nyújtson,  segítse  elő  a  különböző  helyi  társadalmi  jelenségek  közötti 
összefüggések  megértését.  A  lap  szolgálja  a  településen  élők  jószándéku, 
valós  tájékoztatását,  mutassa  be  helyi  közélet  történéseit,  biztosítson  teret 
minden természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezetnek  álláspontja  kifejtésére,  Ács  város  lakóinak tájékoztatása 
érdekében.  A  lap  szolgálja  a  település  informatív  fejlődését,  a 
köznyugalmat, töltse be az egyik helyi média szerepét.
A  lap  megjelenése  és  annak  tartalma  nem  valósíthat  meg  bűncselekményt  vagy 
bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat 
mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.
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D)
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ácsi  Hírek  c.  időszakos  lap 
megjelenésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Az Ácsi  Hírek c.  időszakos lap rendszeresen,  minden hónap 15.  napjáig jelenik meg, 
berlini méretben, 14 oldal terjedelemben, 1.000 példányban, az első és az utolsó oldal 
színes nyomásával.
Felelős: a közlésért Csöbönyei Imre polgármester
Határidő: azonnal

10./ Ács Város Nyárfa utca burkolat felújítása tárgyában döntés

Dr. Malomsoki István:
Az ajánlattételi  felhívások  kiküldésre,  majd  a  beérkezett  pályázatok  felbontásra  kerültek  a 
közbeszerzési munkacsoport október 27-i ülésén. A bíráló bizottság általi pontozást követően a 
COLAS-EGER  Zrt.  nyert.  A  Geotek  Kft.-nek  és  a  Széles  Út  Kft-nek  hiánypótlásra  volt 
lehetősége, amellyel nem élt, így érvénytelennek minősült a pályázatuk.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Nyárfa utca burkolat felújítását és egyhangúan 
javasolja a COLAS-EGER Zrt.-t  elfogadásra a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

218/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete Ács  Város  Nyárfa  utca  burkolat 
felújítására  szerződést  köt  a  COLAS-EGER  Zrt.-vel,  bruttó  11.571.869,-  Ft  ajánlati 
árért, a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
     Határidő: Azonnal
        Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

11./ Személyszállítási közszolgáltatási szerződés megszüntetése

Csuka László:
A  Vértes  Volán  Zrt.  által  végzett  személyszállítás  jelenleg  ráfizetéses,  így  annak  közös 
megegyezéssel történő megszüntetését javasolja. Az utasszállítás a jövőben helyközi járattal 
megoldható lenne. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a szerződés felbontását.

Csányi Józsefné:
Megnyugtató  megoldásra  van  szükség  a  témában.  Több  lakostól  megkeresés  érkezett,  azt 
szeretnék,  ha a  járatok kimennének az Újbarázda  utca  végéig,  mivel  nem a Zöldfa  utca a 
település vége. Nem akarja kizárni azt a lehetőséget, hogy amennyiben szükséges, napirendre 
lehessen  tűzni  a  buszmenetrendet,  módosítás  érdekében.  Jó lenne,  ha  az  Egészségháztól  a 
pénzásási  ABC-ig,  az  állomásra,  majd  onnan  menne  Szőnybe  a  helyközi  járatú  busz.  A 
viteldíjat mennyiért lehet majd megvásárolni, helyi vagy helyközi jegy áron?
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Illés Józsefné:
Köszöni a képviselő-testület  pozitív hozzáállását.  Az Újbarázda, Zöldfa utca tekintetében a 
helyközi  üzletág  igazgatójával  kell  egyeztetni,  menetrend  módosítást  kérni.  Különösebb 
akadálya  ennek nem lehet.  A tanulói havibérlet  ára helyközi járatnál 500,-Ft, helyi  járatnál 
400,- Ft. A helyi járat megszüntetésével a helyi járat tarifa sem létezik többé, csak a helyközi, 
kedvezmények viszont  itt  már  vannak, mivel  a  helyközi  járatok vonatkozásában magasabb 
kedvezményt kap a Volán is.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

219/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete elfogadja  a  Vértes  Volán  Zrt.-vel 
2007. augusztus 23-án kötött közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel és 
akarattal,  2008.  október 31.  napjával  megszüntessék azzal,  hogy a helyi  igények és  a 
szerzett  tapasztalatok  figyelembevételével,  ha  kell  ismételt  tárgyalások  lefolytatására 
legyen lehetőség.
A képviselő-testület a megszüntető szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
     Határidő: Azonnal
        Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

12./ Egyebek

Vállalkozó orvosok, védőnők által használt rendelők utáni rezsidíj megállapítása

Csányi Józsefné:
Többször tárgyalták a napirendet.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

220/2008.(X.30.) sz. határozata
1./  Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vállalkozó,  illetve  megbízott 
orvosokkal, védőnővel kötött feladat-átvállalási vállalkozási, ill. megbízási szerződéseket 
kiegészíti az alábbi ponttal: 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozási, valamint a megbízási 
szerződés alapján működő orvosok, védőnő által használt rendelők után, 2009. január 1-
től  rezsidíjat  állapít  meg,  amelynek  mértékét,  az  orvosok  valamint  a  védőnő  által 
használt – közös - és mellékhelyiségek nélkül figyelembe vett – rendelő alapterületének 
m2 egységre  jutó  rezsiköltsége  alapján  állapítja  meg.  A  képviselő-testület  a  rezsidíj 
mértékét   -  határozati  formában -   minden év január 1.  napjával  felülvizsgálja  és  a 
közüzemi  szolgáltatások  árának,  valamint  a  fogyasztás  mennyiségének  változása 
függvényében módosíthatja.
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2./ A képviselő-testület a rezsiköltség mértékét 2009. január 1. napjától 5.000 Ft/m2/év-
ben határozza meg, amelyet a Gazdasági Ellátó Szervezet a tárgyhónapot követő hónap 
10.  napjáig  kiszámláz  a  vállalkozó,  illetve  megbízott  felé,  aki  annak  megfizetésére  a 
számla szerint és módon köteles.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Belső ellenőrzési terv módosítása

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

221/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2008.  IV.  negyedévére 
vonatkozó módosított belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

LT-PLAN Bt. Tervezési szerződés módosítása

Dr. Malomsoki István:
Az önkormányzat az IMMO Agora Kft.-vel 2008. június 18-án megkötött előszerződésében 
vállalta,  hogy  2009.  március  31.  napjáig  a  települési  szabályozási  tervet  és  helyi  építési 
szabályzatot  a vevő igényeinek megfelelően módosítja.  Ha az LT-PLAN Bt.-vel megkötött 
eredeti  tervezői  szerződésünk  marad  érvényben,  akkor  a  rendezési  terv  módosításának 
csúszása miatt késedelembe esünk. A módosítás lényege, hogy a munkák ütemezésénél külön 
választottuk a kül- és belterületi részeket érintő változtatásokat úgy, hogy elsőbbséget élvez a 
belterületi  változtatás,  így  az  IMMO  Agora  Kft.  előszerződésében  vállalt  határidő  elvileg 
tartható.

Tóth Károly Péter:
A  pénzásásban  szabadidő  parkot  szeretnének  létrehozni,  amire  a  későbbekben  pályázni 
szeretnének. Ehhez viszont az szükséges, hogy a területe átminősítésre kerüljön, mert jelenleg 
lakóingatlanként szerepel, így ennek is bele kellene kerülnie a rendezési tervbe.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  A  bizottság  további  javaslata,  hogy  további  igényeket  ne  vegyenek  már 
figyelembe.

Csányi Józsefné:
A  település  rendezési  tervet  nem  kell  hosszúra  nyújtani,  hiszen  90  %-a  érinti  a 
településfejlesztési tervet. Később majd csokorba kell szedni a módosításra szánt javaslatokat. 
Most már határt kell húzni, hogy ne lehessen bővíteni a tervezési szerződést.
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A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

222/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az 
LT-PLAN  Bt-vel  kötendő  –  a  2008.  május  5-én  kelt  8/2008.  munkaszámú  szerződés 
helyébe lépő – tervezői szerződést kiegészítve azt az alábbi n) ponttal:
n) Az ácsi 2741 hrsz-ú ingatlan átminősítése zöldterületté
Ács  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy a  lakossági  és 
egyéb  külső  gazdasági  kezdeményezések  átvezetési  költségeit  a  kérelmező  vállalja. 
Amennyiben  a  kérelmező  nem  vállalja,  vagy  nem  nyilatkozik,  úgy  az  kerüljön  ki  a 
módosítandó tételek közül.
A képviselő-testület a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

 Sziltop Oktatási Kht. Bérleti szerződése

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta,  a  bérleti  szerződés  tervezet  1.  pontja  abban 
módosulna, hogy az Ács, Gyár u. 23. számú cím Ács, Fő u. 88. számra változna a bizottság 
ezzel a változtatással egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

223/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét a javasolt 
módosítás  szerint  elfogadja  a  bérleti  szerződést  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Kossuth Lajos Eszmeiségéért Alapítvány kérelme

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hosszasan megtárgyalta és 5 nem 2 tartózkodással nem 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Nagy Irén:
Már  négy  éve  járja  a  cégeket,  és  felajánlásokat  kér,  hogy  támogassák  a  Kossuth-szobor 
kivitelezésének munkáit. Móron megtörtént a 2. szobor bírálat. Soha nem kért a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság  buszos  kirándulásokra  támogatást  és  semmi  olyat  sem,  ami  nagy  érvágást 
jelentett volna az Önkormányzatnak. A szobor felállítása a településen élő embereké lenne, 
amely javítaná a település arculatát is. Mindig is úgy gondolta, hogy az adott szó kötelezi az 
embert, továbbá mindig törekedett a mértékletességre

Téglás  Zoltán  17  óra  55  perckor  megérkezett  a  képviselő-
testületi ülésre.  
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Csányi Józsefné:
Igaz, hogy minden fillérnek megvan a helye, és meg kell gondolni, hogy mikor mire költ az 
önkormányzat,  de a szoborra ebben a készültségi fokban már nem kellene nemet mondani. 
Módosító javaslata 300 eFt-ra vonatkozik.

A képviselő-testület 8 igen, 3 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

224/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő-testülete  300.000,-Ft-tal  támogatja  a  „Kossuth  Lajos 
Eszmeiségéért”  Alapítvány  Kossuth  szobor  öntési  munkálatait.  Az  önkormányzat  a 
pénzösszeget az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

 
 Állásfoglalás a Komáromi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően az információk ismeretében az alábbi 
határozatot hozza 13 egyhangú igen szavazattal:

225/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzati Képviselő–testülete egyetért és támogatja Dr. Forrai Zsolt r. 
alezredes  2008.  november  1-jei  hatállyal  történő  kinevezését  a  Komáromi 
Rendőrkapitányság élére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ácsi Kinizsi SE. Támogatási kérelme

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

A képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

226/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzati Képviselő–testülete 500.000,- Ft-tal támogatja az Ácsi Kinizsi 
Sportegyesület. Az önkormányzat a pénzösszeget az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csányi Józsefné:
Felkér mindenkit, hogy akinek módjában van, támogassa Nemes Attila gyógykezelését.

Nagy Irén:
A Kossuth Lajos Asztaltársaság által idén az 5. alkalommal kerül megrendezésre a Mikulás 
est. Az ott befolyó pénzösszeget a kisfiú gyógykezelésére fogják felajánlani.
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Műszer  beszerzés  a  komáromi  központi  ügyelet részére 

Dr. Malomsoki István:
Két különböző gép beszerzésének a lehetőségéről van szó, amelyek közül az egyik 369.360,- 
Ft-ba, a  másik pedig 615.600,-Ft-ba kerülne. Ez a teljes összeg 18 %-a, mivel az alapellátási 
ügyelet finanszírozását, illetve a lakosságarányokat figyelembe véve Ácsnak ekkora mértéket 
kellene finanszíroznia.

Csuka László:
Az idei  évben rossz  az  anyagi  helyzet.  Ha nem nyújtunk  támogatást,  akkor  is  kell,  hogy 
fogadjanak ácsi beteget.

Dr. Malomsoki István:
Komárom is csak a jövő költségvetési évben tervezi az eszköz beszerzését.

Lakatos Béla:
Az emberélet a legfontosabb. A drágább készülék beszerzését támogatja. Az ácsi költségvetés 
mindig alacsonyan van megtervezve.

Varga József Károly:
Ha a következő évre lehetne tervezni, akkor javasolja a támogatást Ács részéről is. Bár az is 
igaz,  hogy a Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  részére is  jó lenne egy személygépkocsit 
beszerezni az ételkihordás megoldása érdekében, vagy ugyanilyen jó lenne a vérvételi helyiség 
kialakítása az orvosi rendelőben.

Nyéki Péter:
A következő évre legyen betervezve, és ha lesz rá lehetőség, akkor kerüljön kifizetésre.

Baracskai Lajos:
Támogatja  a  beszerzést,  de  nem lakossági  létszám arányában  kellett  volna  a  hozzájárulás 
megállapítani, hanem a települések vagyonarányában.

Csányi Józsefné:
Az alacsonyabb összegű műszer vásárlásának támogatását javasolja. 

Tóth Károly Péter:
Eléggé súlyosan érinti a világválság Magyarországot is. Valószínűleg jövőre sokkal kevesebb 
pénzből lehet majd gazdálkodni. Nem kellene mindenhová adakozni.

Rohonczi József:
A települések vagyonarányában lett volna jobb valóban a hozzájárulás megállapítása. Ildomos 
lenne  egyszer  fönn  jobb  döntéseket  meghozni,  gondoljunk  csak  a  TISZK  rendszerre,  a 
szakképzés elosztására.

Locsmándi Imréné:
Azzal nem ért egyet, hogy a költségvetés alacsonyan lenne tervezve. Ha az adók jól alakulnak, 
örülni kell neki. Az elmúlt napokban látszott igazán, hogy a feltöltések miatt a nagy vállalatok 
sem tudják megmondani,  hogy hogyan  fog alakulni  a  következő  évük.  Véleménye  szerint 
támogatható az eszközbeszerzés a jövő évre történő betervezésével.
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A képviselő-testület 7 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

227/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzati  Képviselő–testülete  az  alapellátási  ügyelet  finanszírozását, 
illetve  a  lakosságarányokat  figyelembe véve  615.600,-  Ft-tal  támogatja  a  Lifepack 20 
műszer beszerzését a komáromi központi ügyelet részére a 2009. költségvetési évben. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ács Zichy park 2/b. lépcsőházhoz kapcsolódó bérlakások vízellátó rendszerének felújítási  
munkái

Nagy Irén:
Már régen is szó volt róla, hogy rossz a vízvezetékrendszer.

Petró Tibor:
Már hónapok óta folyik a víz, halasztást nem tűr a javítása.

Varga József Károly:
Az elmúlt  bizottsági ülésen volt szó erről és már benn is van az anyag, ez értékelendő. A 
problémát meg kell oldani.

Lakatos Béla:
Lassan már ¾ éve  folyik el a víz, a mosdóhelyiségek vízben állnak.

Rohonczi József:
Jó gazda szemével oda kellene figyelni mindenre.

A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

228/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzati  Képviselő–testülete  az  Ács,  Zichy  park  2/b.  lépcsőházhoz 
kapcsolódó  bérlakások  vízellátó  rendszerének  felújítási  munkáiról  szóló  165.000,-
Ft+ÁFA költségkalkulációt elfogadja a kárelhárítás elvégzése céljából. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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Ács,  Székesi  u.  8.  sz.  alatti  önkormányzati  ingatlanon  lévő  épület  lakhatóvá  tételének  
felújítási munkái

Csányi Józsefné:
Az eddigiek alapján felmerült 300.000,-Ft költségkalkuláció kiegészülne + 60.000,-Ft-tal.

A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

229/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzati  Képviselő–testülete  az  Ács,  Székesi  u.  8.  sz.  alatti 
önkormányzati ingatlanon lévő épület lakhatóvá tételének felújítási munkáiról szóló + 
60.000,-Ft költségtöbbletet elfogadja a felújítás elvégzése céljából. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csányi Józsefné:
Tájékoztatta a képviselő-testületet,  hogy az I.C.C.- Dr. Pohl Kft.  arteriográfos érvizsgálatot 
szeretne elvégezni a településen, amelyekről a lakosság szórólapok útján fog értesülni.

A  Testület  a  szűrővizsgálathoz,  annak  meghirdetéséhez 
hozzájárult.

Ács, Árpád u. 2/d. alatt lévő bérlakás felújítási munkái során tapasztalt épületkárosodás

Dr. Malomsoki István:
A bérlakás felújítási munkái elkezdődtek. A padozat megsüllyedését követően kiderült, hogy a 
szoba alatt pince volt, amit a lakók földdel eltömtek. Az épület vízellátó rendszerénél 4 éve 
csőtörés volt, az akkori vízelfolyásból kerülhetett a pincébe is. A pince végfalának süllyedése 
azóta felgyorsult, így az épület jelenleg lakhatatlan.

A képviselő-testület  a napirend megtárgyalását  követően és az információk ismeretében az 
alábbi határozatot hozza 13 egyhangú szavazattal:

230/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzati Képviselő–testülete az Ács, Árpád u. 2/d. alatt lévő bérlakás 
további épület süllyedésének tisztázása érdekében, statikus tervezőt bíz meg, az épület 
állagromlásának felszámolásával kapcsolatos intézkedések kidolgozására. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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Református Lelkészi Hivatal kérelme

A képviselő-testület  a napirend megtárgyalását  követően és az információk ismeretében az 
alábbi határozatot hozza 13 egyhangú szavazattal:

231/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzati  Képviselő–testülete  az  ácsi  Református  Lelkészi  Hivatal 
épület támfal süllyedésének tisztázása érdekében, statikus tervezőt bíz meg márciusig, 
hogy folyamatosan mérje a támfal dőlésszögét. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Petró Tibor:
Piac rendtartás elkészítése szükséges lenne, mivel a jelenlegi állapot balesetveszélyes.

Rohonczi József:
A településen csak az általános iskola előtt van zebra. A városközpontba is fel kellene még 
festeni a Lottózó és a Posta köz környékére, mivel a nagy forgalom miatt nehézkes a gyalogos 
átkelés.

Csányi Józsefné:
A Közút Kezelő Kht-vel kell egyeztetni, miután az igények összegyűjtésre kerültek.

Varga József Károly:
 Lehet, ha a közmunkások oldanák meg a felfestést, sokkal olcsóbb lenne.

A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

232/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzati Képviselő–testülete a jelenlévő hallgatóság soraiból szót adott 
Téglás Zoltánnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Téglás Zoltán:
Közölte,  hogy lekéste  annak  a  napirendnek  a  tárgyalását,  amelyhez  hozzá  szeretett  volna 
szólni,  de  közölte,  hogy  majd  az  ülésről  készült  jegyzőkönyvet  és  a  mezőőri  őrszolgálat 
működéséről szóló előterjesztést el kívánja olvasni, illetve a mezőőri járulékok alakulásába is 
betekintést szeretne nyerni.

Csányi Józsefné:
Tájékoztatta  a  lakosságot  arról,  hogy  2008.  november  13-án  Ács  Város  Önkormányzat 
képviselő-testülete közmeghallgatást tart, amelyre mindenkit tisztelettel meghív. 
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A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

233/2008.(X.30.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzati  Képviselő–testülete  az  Ötv.  12.§  (4)  bekezdés  b./  pontja 
értelmében zárt ülést rendel el személyi ügyek tárgyalására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több  hozzászólás,  több  napirend  nem  lévén  az  alpolgármester 
megköszönte  a  részvételt  és  19  óra  05  perckor  bezárta  a 
képviselő-testület ülését.

K.m.f

Dr. Malomsoki István              Csányi Józsefné
jegyző                  alpolgármester
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