
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2009. március 26-án 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő- testületi tagok
            dr. Fülesné Balogh Anita  aljegyző

dr. Forrai Zsolt Komáromi rendőrkapitányság vezetője
Zapletál Zsolt PICK-UP Kft. ügyvezető igazgatója
Gyüre Andrea kistérségi belső ellenőr
Fiknerné Horváth Zita kistérségi belső ellenőr
Szűcs Attila Ács Város Polgárőrségének vezetője
Ladányi Andrea, Sugallat Kft. képviselője
Németh Gyula, a Bartók Béla Műv.Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok igazgatója 
Dobsa Mihály Helyi Televízió és képújság szerkesztője
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csöbönyei Imre:
A  polgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket.  Megállapította,  hogy  Nyéki  Péter  és 
Baracskai Lajos kivételével (akik később érkeztek) a többi képviselő megjelent, így az ülés 12 
fővel határozatképes.  Ismertette  jelen ülés témáit.  Javasolja az 5.  napirendnek a következő 
ülésen való tárgyalását,  a KDOP 5.1.1. pályázat építési beruházásának ajánlati felhívásának 
felvételét,  továbbá a napirendek sorrendjének módosítását,  hogy a beszámolók tárgyalása a 
napirend elejére kerüljenek. 

A  képviselő-testület  tagjai  a  meghívóban  szereplő  és  a  napirendre  javasolt  pontok 
tárgyalásának módosítását 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok:
    1.)  A Komáromi  Rendőrkapitányság  beszámolója  a  város  közbiztonsági,   bűnügyi 
helyzetéről, 2008. évi feladatai ellátásáról, 2009. évi működéséről
2.) PICK-UP Kft. beszámolója a 2008. évi feladatai ellátásáról, 2009. évi működéséről
3.) Beszámoló a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete 
            2008.  II. féléves munkájáról, a Társulási Tanács döntéseiről, azok végrehajtásáról
4.) Tájékoztató Ács város közigazgatási területén működő polgárőrség tevékenységéről
5.) A KDOP 5.1.1. pályázat építési beruházási ajánlati felhívásának elfogadása
6.)  Jelentés  a két ülés  közötti  időszakban történt  fontosabb eseményekről,  intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
7.) A lakások és helyiségek  bérletéről,  valamint elidegenítésükről szóló 21/2008.(X.31.) sz. 
kt. rendelet módosítása.
8.)  2009. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
       9.) Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat projektfejlesztése
   10.) Előirányzat kérése támogatás visszafizetésére
   11.)  Ács  Város Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve
   12.) A Postaköz térségének parkolási koncepciója
   13.) Kérelem a „községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének 
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          támogatására” című pályázathoz
   14.) Egyebek:

a)  „Szigetköz-Felső-Duna mente” térségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tagdíja
b)  Haszonbérleti díjak módosítása

c) Támogatási kérelmek
    -  Bakancsos Klub kérelme 

                -  Nőgyógyászati szűrővizsgálathoz támogatási kérelem
                -  KEM Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Kirendeltség kérelme

    -  Polgár Város Önkormányzat kérelme

Zárt ülés: (Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján)

1.)  Lakásbérleti jogviszony hosszabbítása
2.) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok igazgatói  
     álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 

1./  A Komáromi  Rendőrkapitányság  beszámolója  a  város  közbiztonsági,  bűnügyi 
helyzetéről, 2008. évi feladatai ellátásáról, 2009. évi működéséről

dr. Forrai Zsolt:
Köszönti az ülésen résztvevőket. Diavetítés keretében prezentálja az elmúlt év történéseit.
Elsősorban  a  város  2008.  év  bűnügyi  helyzetét  mutatja  be.  Az  elmúlt  évben  1561  db 
bűncselekmény  történt,  melyből  226  vált  ismertté.  Ácson  vagyon  elleni,  közlekedési, 
erőszakos bűncselekményeket követtek el, melyeknek százalékos arányait ismertette. 
A felderítéses bűncselekmények száma javulást mutat. A vádemelések száma 24 %-kal nőtt. 
A  településen  összesen  314  főt  sújtottak  helyszíni  bírsággal.  A  leggyakoribb  bírságolási 
okként  említhető  a  passzív  biztonsági  eszközök  használatának  elmulasztása.  A  helyszíni 
bírságok alkalmazásának száma 2008. május 1-től csökkenést mutat, amely betudható az akkor 
hatályba  lépő  objektív  felelősségen  alapuló  közigazgatási  eljárásoknak,  mely  szerint  a 
járművezető távollétében is kiszabható a bírság, ennek következtében az okozott szabálysértés 
megfizetése elkerülhetetlen. A településen bekövetkezett közlekedési balesetek száma 34-ről 
35-re  emelkedett.  Halálos  eredménnyel  végződő  baleset  1  volt,  a  súlyos  balesetek  száma 
csökkent,  a  könnyű  viszont  emelkedett.  Az  ittasan  okozott  balesetek  száma  jelentős 
emelkedést mutat, melyek leggyakrabban 18-22 h között történtek.
Az igazgatásrendészeti osztály alapvető feladata a korábbi évhez viszonyítva nem változott. 
2008.  szeptemberében  együttműködési  megállapodás  került  megkötésre  az  Ácsi 
Vadásztársasággal. A bejelentett társas vadászatok ellenőrzése során hiányosság nem merült 
fel.
A  településen  az  engedéllyel  tartott  fegyverek,  vagyonvédelmi  igazolványok  kérelmei 
ugrásszerűen megnőttek a 2007. évhez képest. 
A  2009.  év  feladatai  közé  tartozik  a  szolgáltatásaik  minőségi  javítása,  a  köztéri  jelenlét 
fokozottabb  védelme,  a  Kapitányság  átszervezése  10  % létszámemeléssel,  hiszen  megyei 
szinten a hiány 107 fő. 273 rendőr jut 100 ezer lakosra, országos szinten rendőri lefedettséget 
tekintve a 17. helyen állnak. Terveik között szerepel továbbá a távolabbi megyékből érkező 
rendőrök letelepedéssel való támogatása, a létszámnövelés érdekében.
Ácson körzeti csoport alakulását tervezik 4 fővel. Bábolnával együttesen 13 + 1 fővel, közös 
szolgálattal fogják óvni a lakosság közbiztonságát.

Petró Tibor:
Kérdése arra  irányul,  hogy Bábolna  lakosságát  tekintve  kisebb település,  mint  Ács,  ennek 
ellenére miért nagyobb létszámú az ottani körzeti csoport.
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dr. Forrai Zsolt:
A két körzeti csoportot egy alegységként fogják kezelni. Az ácsi csoport is oda fog tartozni. 
Kimutathatóan nagyobb lesz a településen a rendőri jelenlét.
Köszönetet mond a helyi polgárőrség munkájáért, és elismerését fejezi ki. 

Tóth Károly Péter:
Pozitív visszhangot kapott a március 15-i ünnepség rendezvénybiztosítása. 
A  10-es  út  mentén  történő  dolgok  megszüntetésére  lenne  szükség.  Továbbá  jó  lenne,  ha 
kiszűrnék a rendszám és lámpa nélkül közlekedő gépjárműveket az utakról.

Dr. Forrai Zsolt:
Már egy állítottak elő 1 főt a 10-es út mentéről, aki ellen eljárás van folyamatban.
Éreztetniük  kell  a  rendőröknek,  hogy  ők  a  lakosokért  vannak.  Fontos,  hogy  tolerálják  a 
becsületes embert és a bűnössel szemben járjanak el.

Lakatos Béla:
Jónak  találja  a  statisztikai  adatok  összeállítását.  Valóban  kevés  a  rendőr,  a  betörések  is 
megszaporodtak. Ezekre intézkedésekre van szükség. 
Véleménye  szerint,  átgondolást  igényelne  az  ácsi  körzeti  csoport  Bábolnáról  történő 
igazgatása, hiszen Ács nagyobb város Bábolnánál.

Nyéki Péter képviselő 16.00 órakor megérkezett az ülésre, így a 
képviselő testület 13 fővel folytatta munkáját.

dr. Forrai Zsolt:
 Az egész megyére koncentrálva kell erősíteni a rendőri jelenlétet. Sajnos nem tudnak jelen 
lenni  mindenhol,  mert  nincs  bérfedezet  a  rendőrök  felvételére,  pedig  a  bűncselekmények 
elkövetési száma egyre nagyobb.

Baracskai  Lajos  képviselő  16  óra  05  perckor  megérkezett  az 
ülésre, így a képviselő testület 14 fővel folytatta munkáját.

Nagy Irén:
Személyesen  és  megfigyelés  alapján  is  tapasztalta  a  rendőri  jelenlét  hiányát  Ácson. 
Fokozottabb védelemre lenne szükség, hiszen az elkövetők menekülési szempontjából sok a 
kivezető út a településről. 

dr. Forrai Zsolt:
A  kivezető  útvonalak  spontán  ellenőrzésére  volt  példa  az  elmúlt  évben,  több–kevesebb 
eredménnyel.

Varga József Károly:
Mikorra várható eredmény, mert vannak problémák a településen? Sokszor a családsegítők is 
igénylik a rendőrségi segítséget.

dr. Forrai Zsolt:
A jelenlegi rendőri létszám mellett  örülnek,  ha nem emelkedik a bűncselekmények száma. 
Akkor tud javulást ígérni, ha nagyobb létszámmal fognak rendelkezni. A jövőben könnyítik a 
rendőri képzést, ez biztosan létszámnövelést fog náluk jelenteni. Sajnos a drog is megjelent a 
településen. Ők mindent megtesznek a bűnözés ellen.
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Nagy Tamás:
Mezőgazdasági  városként  a  gazdasági  járművekre  vonatkozó  útvonalengedély  hatályba 
lépéséről és annak tartalmi vonatkozásáról kér tájékoztatást. 

dr. Forrai Zsolt:
A hatályba  lépésének  pontos  dátuma  még  bizonytalan,  utánajárást  igényel,  ígérete  szerint 
tájékoztatást  nyújt  a  részletekről.  Az engedély  kiállítása  függ  a  jármű  méretétől,  műszaki 
állapotától.

Csöbönyei Imre:
Köszönetet mond a Komáromi Rendőrkapitányság vezetőjének a tájékoztatásért.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
alkotja:

52/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komáromi Rendőrkapitányságnak 
Ács város közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről, a rendőrség 2008. évi feladatai ellátásáról 
és a 2009. évi működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./  PICK-UP Kft. beszámolója a 2008. évi feladatai ellátásáról, 2009. évi működéséről

Zapletál Zsolt:
A szolgáltatás  színvonala  megfelelő,  a  lakosság  részéről  erre  nem érkezett  panasz.  2008. 
decemberétől  telefonos  szolgáltatás  és  digitális  jel  sugárzása  is  igénybe  vehető,  mely 
versenyképessé  tette  a  Kft.-t  a  piacon.  A többi  szolgáltatóhoz  képest  olcsóbbak.  Minőség 
szempontjából HD felbontásra május végétől lesz lehetőség. További fejlesztés, bővítés ebben 
az évben nem várható.
A gazdasági válság a PICK-UP Kft-t is érinti, 30-40 %-kal nőttek a költségeik. Emellett az 
ügyfelek  késnek a  számlák  befizetésével,  ezért  a  kintlévőségek  végrehajtásával  végrehajtó 
céget bíznak meg, erre felhívja a lakosság figyelmét.

Varga József Károly:
A lakosság részéről sok panasz érkezik arra, hogy akadozik a műsorszórás.

Zapletál Zsolt:
A Kft-hez  beérkezett  lakossági  jelzésekre  vonatkozó  hibákat  igyekeznek  rövid  időn  belül 
kijavítani.
A válság hatására növekedett a bűncselekmények száma, a bűnesetek megelőzése érdekében a 
lakosság számára új technikai védelmi rendszert alakítottak ki.
 Az ügyfelek részére a piacon sok a kínálat kábel-tv szolgáltatók között, akik olcsón hirdetik 
magukat,  azonban  ezek  a  szolgáltatások  összességében  helyenként  drágábbak.  Hátrányt 
jelenthet így például az adás működéséhez szükséges dekóderek magas áramfogyasztása, vagy 
néhány helyi tv-műsor adáshiánya.
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Csöbönyei Imre:
Véleménye  szerint  ezek  az  információk  nagyon  fontosak  a  lakosság  számára,  így  ezek 
közzétételét helyesnek tartja.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
alkotja:

53/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  PICK-UP  Kft-nek  a  2008.  évi 
feladatai ellátásáról,  2009. évi működéséről szóló beszámolóját az ülésen elhangzottak 
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
                  

3./  Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoport 2008. évi 
      vizsgálati jelentése 

Gyüre Andrea:
Ács  Városban  2008.  évben  a  Komárom-Bábolna  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Belső 
Ellenőrzési Csoportja által az alábbi vizsgálatokra került sor:
1. Ács  Város  Polgármesteri  Hivatalánál  a  kötelezettségvállalások  nyilvántartásának, 
naprakészségének és az Ámr. előírásaival való összhangjának vizsgálata;
2. Ács  Város  Polgármesteri  Hivatalánál  a  beruházások,  felújítások,  karbantartások 
vizsgálata;
3. Ács Város Polgármesteri Hivatalánál a pénzkezelés és vagyonvédelem ellenőrzése
4. Ács  Város  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Szakiskola  2007.  évi  közoktatási 
normatív támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése;
5. Ács Város Jókai Mór Általános Iskola 2007. évi közoktatási  normatív támogatások 
igénylésének és felhasználásának ellenőrzése;
6. Ács  Város  Összevont  Napköziotthonos  Óvoda  2007.  évi  közoktatási  normatív 
támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése
A 2007. évi közoktatási normatív támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése a 
nyilvántartásokra  vonatkozóan  teljes  körű,  a  bizonylatokra  vonatkozóan  mintavételes 
módszerrel  történt.  A vizsgálati  jelentésben megállapított  észrevételek és szabálytalanságok 
kijavítására, a hiányosságok pótlására a kötelezett intézmények az előírt határidőre intézkedési 
tervet készítettek. Az előterjesztés mellékletét képezik a vizsgálati jelentések.
Az ellenőrzések során megállapításra került , hogy az intézményekben a normatíva megfelelő 
volt. 

Lakatos Béla:
Kérdezi, hogy az ellenőrzés talált-e szabálytalan pénzfelhasználást a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Szakiskolánál?

Gyüre Andrea:
Észrevételezték a kisebb eltéréseket, de a hibák feltárását követően a módosítást elvégezte az 
iskola.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta,  1  tartózkodással  elfogadásra  javasolja  a 
vizsgálati jelentést.
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Tóth Károly Péter:
A szakképzési hozzájárulás felhasználását vizsgálták-e? 

Gyüre Andrea: 
A  Gazdasági  Ellátó  Szervezettől  kért  számlákat  megfelelőnek  találják.  Visszaélést  nem 
tapasztaltak.

Tóth Károly Péter: 
Véleménye szerint a szakképzési hozzájárulás 15 % -a használható csak fel építkezésre. 

Gyüre Andrea:
A  vizsgálat  témája  a  normatív  támogatások  igénylése  és  felhasználása  volt.  Szakértői 
vizsgálatot rendkívüli ellenőrzés keretében lehet kérni. A beruházásokat nyáron ellenőrizték. 
A vizsgálat mintavételezéssel történt, melynek során szabálytalanságot találtak. Akkor azokat 
be  is  írták  a  vizsgálati  jelentésükbe.  A  beruházások  újbóli  ellenőrzésére  utóellenőrzés 
keretében van lehetőség.

Lakatos Béla:
Az orvosi rendelő felújítása során is keletkezett probléma, amely a Gárdonyi Iskolával nem 
hozható összefüggésbe. 

Gyüre Andrea:
A vizsgálati időszakban valamennyi beruházást áttekintették, vizsgálták.

Csöbönyei Imre:
A belső ellenőrzés kötelező, a vizsgálatok tanulságosak voltak, a problémák megelőzésére kell 
fektetni a hangsúlyt.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
alkotja:

54/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Komárom-Bábolna  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Belső  Ellenőrzési  Csoport  2008.  évi  vizsgálati  jelentését  az 
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
                         

4./ Tájékoztató Ács város közigazgatási területén működő polgárőrség tevékenységéről

Szűcs Attila:
2008. szeptemberében megtörtént a helyi polgárőrség nyilvántartásba vétele, a kezdő létszám 
24 fő volt.  A polgárőrség a Komáromi  Rendőrkapitánysággal  együttműködve őrzi  a város 
közbiztonságát, melynek következtében a statisztikai adatok pozitív eredményeket mutatnak. 
A 2009-es év első negyedében 36 főre bővült létszámuk.
Pénzügy terén az elmúlt  év során az 500 e Ft önkormányzati  támogatásból közjegyzői díj, 
irodaszerek, forma ruha került kifizetésre. Év végét 105 e Ft-tal zárták. Személyi kifizetések 
nem történtek.
2009-ben személygépkocsi vásárlását tervezik.
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Csányi Józsefné:
Köszönetet mond a polgárőrség újbóli megszervezéséért, eddigi tevékenységéért. Kéri, hogy a 
mindenkori költségvetésbe az önkormányzat biztosítsa a működésüket és a tárgyi feltételeket.

Nagy Tamás:
Értesülések szerint  a közeljövőben megrendezésre  kerülő Megyei  Polgárőr Napnak Ács ad 
otthont. 

Szűcs Attila:
Felkérést kaptak a rendezvény szervezési munkájára - amely 2009. 07. 11-én kerül megtartásra 
-  a  költségvetés  és  a  program  elkészítésére.  Ígéret  szerint  áprilisban  gépkocsihoz  jut  a 
polgárőrség. 

Petró Tibor:
Örvendetesnek tartja, hogy a polgárőrség létszáma folyamatosan növekszik, a jegespusztai és 
vaspusztai lakosok jelentkezését is várja.

Szűcs Attila:
A település minden pontjáról jelentkeznek önkéntesek, a velük folytatott elbeszélgetések után 
tagsági szavazással döntenek a felvételükről. A közeljövőben további 5 jelentkező kerül majd 
az egyesület elé, szavazásra. Ezzel már 41 főre bővülhet a létszámuk.

Csöbönyei Imre:
Nehéz volt a polgárőrség megalakítása, jónak találja a rendőrséggel való együttműködésüket. 
Az önkormányzat jelentős összegű támogatása mellett, további támogatók felkeresésére lenne 
szükség.

A  tájékoztató  alapján  elmondott  információk  ismeretében  a  képviselő-testület  az  alábbi 
határozatokat hozza 14 egyhangú igen szavazattal:

55/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ács  Város  Polgárőrségének 
tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

5./  KDOP 5.1.1. pályázat építési beruházása ajánlati felhívásának elfogadása

dr. Fülesné Balogh Anita:
A Képviselő-testület  a  KDOP 5.1.1.  pályázat  közbeszerzési  eljárásának  lebonyolításával  a 
Sugallat Kft-t bízta meg. Az ülésen jelen van a Sugallat Kft. képviselője, Ladányi Andrea. Az 
előterjesztés szerint az ajánlati felhívás elfogadását javasolja.

Tóth Károly Péter:
Az ajánlattételi biztosíték kikötését szimpatikusnak véli.

Ladányi Andrea:
Az ajánlati biztosíték törvényes betartását reméli, azonban volt már olyan kivitelező, aki nem 
teljesítette a vállalt munkát. 
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Moncz Imre:
Fontosnak tartja az ajánlati biztosítékot, de felhívja a figyelmet arra, hogy ha az önkormányzat 
hibájából hiúsul meg a közbeszerzés, akkor a biztosíték kétszeresét kell visszafizetni. 

Ladányi Andrea:
Az ajánlati biztosíték tájékoztatója a mellékletben megtalálható.

Nyéki Péter:
Milyen összeget takar az ajánlati biztosíték?

Ladányi Andrea:
Ez az összeg általában 200-300 e Ft-ot jelent.
Javasolja megvárni a VÁTI válaszát a biztosíték kikötésére vonatkozóan.
A  testület  visszaigazolását  kéri  március  31-e  előtt,  mivel  április  1-vel  a  közbeszerzési 
szabályok módosulnak.

Csányi Józsefné:
Az együttműködés fontosságára hívja fel a figyelmet.

A képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot 
alkotja:

56/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Komplex  közoktatás-fejlesztés 
Ácson  tárgyú  projekt  (Projektazonosító:  KDOP.5.1.1.2/F  2008  0047  sz.)  építési 
beruházásának ajánlati felhívását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

6./ 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.

Nagy Irén:
A  Kossuth  szobor  a  Kossuth  Emlékparkba  került  elhelyezésre,  a  szobornak  Ács  Város 
Önkormányzat kezelésébe kell kerülni. 

A  köztéri  padokra  árajánlatok  érkeztek.  A  padok  kivitelezését  tekintve  javasolja  az  ácsi 
vállalkozók előtérbe helyezését.

Tóth Károly Péter:
Vasárnap motorcross verseny kerül megrendezésre 10-14 h között.
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A tájékoztató  alapján  elmondott  információk ismeretében  a  képviselő-testület  az  alábbi 
határozatokat hozza 14 egyhangú igen szavazattal:

57/A/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
„Kossuth Lajos Emlékparkban” elhelyezendő köztéri padok és kandeláberek beszerzése 
érdekében árajánlat kérésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ A lakások és helyiségek  bérletéről,  valamint elidegenítésükről szóló 21/2008.(X.31.) 
sz.kt. rendelet módosítása.
         
dr. Fülesné Balogh Anita:
Az alaplakbér mértékének emelésére két alternatívát dolgoztunk ki.

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági  Bizottság a  szociális  és költségelvű  lakbérek egységes  10 %-os 
emelését javasolja április 01-től.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet módosítja:

6/2009.(III.27.) sz. rendelete

A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 21/2008.(X.31.) 
számú rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

8./ 2009. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

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

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
alkotja:

57/B/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozó Közbeszerzési 
Tervet az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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9./ Közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat projektfejlesztése

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

A képviselő – testület 13 egyhangú igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
alkotja:

58/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Magisztérium  LMG 
Humánerőforrás  és  Térségfejlesztő  Kft.  ajánlatát  a  KDOP  –  2007  –  5.1.1./2F  jelű 
„Közoktatás  Infrastrukturális  Fejlesztés  támogatása”  c.  pályázat  két  forduló  közötti 
projektfejlesztési  feladatainak  ellátására  és  a  2.  fordulós  pályázati  dokumentáció 
elkészítésére 1.200.000 Ft  + Áfa értékben, amelynek fedezete az általános tartalék.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

10./ Előirányzat kérése támogatás visszafizetésére

dr. Fülesné Balogh Anita:
A  2007.  évi  központi  költségvetési  támogatások  felülvizsgálata  során  feltárt  mutatószám 
eltérés  miatti  támogatási  összeg  visszafizetése  a  pénzmaradvány  terhére,  míg  a  késedelmi 
kamat az általános tartalékból finanszírozható.

A  képviselő  –  testület  13  egyhangú  igen  szavazattal  és  egy  ellenvéleménnyel  az  alábbi 
határozatot alkotja:
                                         59/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2007.  évi  központi  költségvetési 
támogatások  és  hozzájárulások  felülvizsgálata  során  megállapított,  az  időskorúak 
nappali intézményi ellátása jogcímen feltárt mutatószám eltérés 2.250.000.-Ft támogatási 
összegét a pénzmaradvány terhére, a 336.087.-Ft késedelmi kamatot az általános tartalék 
terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző

11./ Ács Város Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve

Varga József Károly:
A közfoglalkoztatási terv összegyűjtött dokumentuma véleménye szerint megfelelő, átlátható.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a közfoglalkoztatási tervet tárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére. 

10



Csuka László: 
A  közmunka  programban  résztvevő  munkások  létszáma  pozitív  értelemben  jelentősen 
növekedett  Ácson,  javasolja  a  program  színes  tartalommal  való  feltöltését.  A 
közfoglalkoztatottak munkájának ellenőrzése nagy felelősséget igényel.

Csányi Józsefné:
Ácson  a  csak  általános  iskolát  végzettek  száma  jelentős,  ezen  személyek  szakképzését 
fontosnak tartja.

Csöbönyei Imre:
A közeljövőben a közmunkások száma eléri a 95-100 körüli létszámot, melynek fő célja, a 
hasznos  munka  megteremtése,  amely  a  város  előnyére  fog  válni.  A  munkáról  való 
véleményeket a lakosságtól is várja. A terv költségvetését tekintve, 30 millió Ft kiadásból csak 
2,6 millió Ft önkormányzati finanszírozású.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

60/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv.  37/A.  §.  (1)  bekezdése  alapján  az  előterjesztett 
tartalommal elfogadja a 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester, 
              dr. Malomsoki István jegyző

12./ A postaközi térségének parkolási koncepciója

dr. Fülesné Balogh Anita:
Az előterjesztést, valamint a hátoldalán található térképet kéri tanulmányozni.

Szabóné Kemény Andrea: 
Az  ügyben  érintettek,  üzlettulajdonosok  értesítése  hosszú  időt  vett  igénybe,  amelyre 
észrevételek érkeztek. Az egyik problémát jelenti, hogy a pékség korláttal elkerített részét, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság rendelkezése szerint meg kell tartani, illetve vele szemben a 
párhuzamosan elhelyezkedő platánfákat is.
Másik problémát jelenti még a Gyár utcában levő OTP Bank előtt, út szélén való parkolás, 
melyre  megoldást  26  parkoló  kialakítása  nyújtana  az  OTP  Banktól  egészen  a  katolikus 
templomig.
Az OTÉK előírása szerint nem lehet üzletet kialakítani anélkül, hogy a tulajdonos parkolási 
lehetőséget  ne  biztosítson.  10  m2  területhez  minimum 1 parkoló  szükséges.  Ez  azonban  a 
Postaközben nem kivitelezhető, ezért a Posta köz parkolási koncepciójának megteremtése volt 
szükséges.

Nyéki Péter:
A Montázs Bt. CBA kereskedelmi üzlete előtt, a Fő utcán parkoló kialakításának lehetőségét 
veti fel.

11



Szabóné Kemény Andrea:
A  Posta  közből  kanyarodó  forgalom  kilátásának  zavarása  miatt  nem  engedélyezhető  a 
parkolás.

Rohonczi József:
A megoldást a forgalom egyirányúsítása jelentené, csak a behajtás lenne engedélyezett.
Körforgalmak  kialakítását  ajánlja,  baleset  megelőzés  céljából  a  következő  kereszteződési 
csomópontoknál: Mackó Büfé, Kegyeleti, Bartók Béla sarok

Szabóné Kemény Andrea:
A körforgalom kialakításához  a rendezési  terven való átvezetés  és a  Nemzeti  Közlekedési 
Hatósággal való egyeztetés szükséges.

Lakatos Béla:
Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  parkolási  koncepció  szerint  a  gyógyszertár  előtti  parkolás 
balesetveszélyes.

Csányi Józsefné:
A B-8 üzletnél levő területen parkoló kialakításának lehetőségét veti fel.

Szabóné Kemény Andrea:
A Fő utca korszerűsítésére van terv, ez tartalmazza a B-8 üzlet előtti kialakítandó parkolókat 
is.

Csuka László:
A megoldást a Posta köz forgalmának lezárásában látja. 

Szabóné Kemény Andrea:
Nincs  erre  lehetőség,  mert  az  üzletek  árufeltöltése  csak  ezen  az  útvonalon  lehetséges.  Az 
üzletvezetők tiltakoztak ezzel a megoldással szemben.

Petró Tibor:
Rendelet megalkotását kéri az üzletek számára kötelezően előírásra kerülő parkolók számáról.

Tóth Károly Péter:
Egyirányúsítás és zsákutcák kialakításával a parkolás megoldható lenne.

Szabóné Kemény Andrea:
A VAKOM Rt. 104. sz. boltjának bővítési terveivel ez a megoldás nem összeegyeztethető. 
Kéri a képviselőket, hogy 1 hétig még tekintsék át a benyújtott koncepciót, amennyiben olyan 
változtatást kérnek, amely átvezethető, akkor ennek beépítésével küldi vissza a tervezőnek.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:
61/2009.(III.26.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő-testülete  támogatja  a  Postaköz  térségére  vonatkozó  közlekedési 
koncepció előterjesztett tervezet szerinti kialakítását azzal, hogy 2009. április 02-ig még 
áttekinthető  legyen  a  koncepció  és  amennyiben  olyan  változtatást  kérnek,  amely 
átvezethető, akkor annak beépítésével kerüljön visszaküldésre a tervezőnek.
Határidő: 2009. 04. 02.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester,
              Dr. Malomsoki István jegyző
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13./  Kérelem  a  „községi  és  városi  könyvtárak  állománygyarapítási  összegének 
támogatására” című pályázathoz

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

A képviselő – testület 11 egyhangú igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
alkotja:

62/2009.(III.26.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a  Bartók  Béla 
Művelődési  Házban  működő  könyvtár  a  Nemzeti  Kulturális  Örökség  Minisztériuma 
által könyvtárállomány gyarapításra kiírt pályázaton részt vegyen. A Testület a 2009. évi 
költségvetésben  jóváhagyott  könyvbeszerzési  keretet  75.000,-  Ft-tal  kiegészíti  az 
általános tartalék terhére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

14./ Egyebek

a) „Szigetköz- Felső-Duna mente” térségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tagdíja

Csöbönyei Imre:
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  tárgyalásai  során  megállapodott  abban,  hogy  a  tagdíj 
összege 2009. évben a lakosságszám alapján fizetendő tagdíj helyett csak 100 eFt legyen.

Moncz Imre:
Miért nem a 183 eFt tagdíjat fizetjük?

Csöbönyei Imre:
A 20/2008.  (XII.4.)  SZTFT számú  határozat  értelmében  Ács  Város  Önkormányzatának  a 
működési  terület  lakónépessége  után  fizetendő  fejkvóta  szerint  25  Ft/fő  összegű  tagdíjat 
kellene fizetnie – ennek összege 7.353 fő * 25 Ft = 183.825.-Ft – A Tanács hozzájárult, hogy 
ezen összeg helyett az önkormányzat fizetési kötelezettsége 100.000,-Ft legyen. 
A tanács tagjaként pályázat benyújtására van lehetőség, ennek keretében térfigyelő kamerák 
felszerelésére kerülhetne sor.

Tóth Károly Péter:
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskolánál sebességmérő óra szükségességére hívja 
fel a figyelmet.

Csöbönyei Imre:
Ennek megvalósítására is pályázni kellene.
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A  képviselő  –  testület  14  egyhangú  igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

63/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szigetköz-Felső  Duna  Mente 
Térségi Fejlesztési Tanácsnak az önkormányzat által fizetendő, 2009. évi tagdíj jogcímén 
100.000.-Ft összeget határoz meg. A tagdíj összegére a költségvetésben az önkormányzati 
igazgatás szakfeladatán a dologi kiadás egyéb üzemeltetés kiadása nyújt fedezetet. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

b) Haszonbérleti díjak módosítása

Csuka László:
A bérleti  díjak meghatározása még 2001-ben történt,  ezért  felülvizsgálatra  szükség van.  A 
Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet.  A  bizottság  kéri  annak 
felülvizsgálatát, hogy a tényleges földhasználók száma és a fizetők száma megegyezik-e.
A bizottság 2,06 Ft/m2 -t javasol a bérleti díjra.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

64/2009.(III.26.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beépítetlen földterületeinek bérleti 
díját 2,06,- Ft/m2 összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

c) Támogatási kérelmek

- Bakancsos Klub kérelme

Csuka László:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Bakancsos Klub támogatására 200 eFt-ot javasol. 

Petró Tibor:
A Kastélypark felújítási munkálataihoz a segítségüket kéri.

A  képviselő–testület  13  egyhangú  igen  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot alkotja:

65/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Természetjáró  Bakancsos  Klub 
részére  200.000,-  Ft,  azaz  kettőszázezer  forint  összegben  támogatást  nyújt  pályázati 
önrész fedezete céljából. A támogatási összeget a működési célú pénzeszköz átadás egyéb 
szervezetek részére meghatározott keretéből biztosítja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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- Nőgyógyászati szűrővizsgálathoz támogatási kérelem

dr. Fülesné Balogh Anita:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatásra alkalmasnak ítélte. A szűrővizsgálat költségét 
számla  ellenében  a  GESZ költségvetéséből  javasolja  finanszírozni.  2009-ben  maximum  3 
alkalommal való vizsgálat megszervezése 60.000,- Ft összegű kiadást jelent.

A képviselő–testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

66/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péntek és Társa Humán Szolgáltató 
Bt-nek  (Ács,  Fő  u.  58.)  helyben  tartandó  nőgyógyászati  szűrővizsgálat  tartására 
vonatkozó bejelentését tudomásul veszi  és 2009. évre legfeljebb 3 alkalommal történő 
vizsgálat finanszírozását engedélyezi összesen 60.000,- Ft összegű kiadással. Amennyiben 
további igény mutatkozik vizsgálatokra, akkor ismételten a testület elé kell terjeszteni 
annak  pénzügyi  igényét.  A  vizsgálatok  ellenértékét  számla  ellenében  közvetlenül  a 
Gazdasági Ellátó Szervezet fogja fizetni. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

- KEM Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Kirendeltség kérelme

dr. Fülesné Balogh Anita:
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége támogatást kér a működési 
kiadásaihoz (technikai feltételek megteremtésére, gépjárművek üzemeltetésére). 2008-ban 20 
eFt támogatási összegben részesültek.

A képviselő – testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

67/2009.(III.26.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő-testülete  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Komárom  Székhelyű  Polgári  Védelmi  Kirendeltsége  részére  20.000,-  Ft 
összegben a 2009. évi költségvetésükhöz hozzájárul. A hozzájárulási összeget a működési 
célú pénzeszköz átadás egyéb szervezetek részére meghatározott keretéből biztosítja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

- Polgár Város Önkormányzati kérelme

Csuka László:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság szűkös anyagi helyzetre hivatkozva nem javasolja a 
Képviselő-testületnek a támogatást.

A képviselő – testület 14 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

68/2009.(III.26.) sz. határozata
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Ács  Város  Képviselő-testülete  az Önkormányzat  jelenlegi  szűkös  anyagi 
helyzetére  való  hivatkozással  Polgár  Város  Önkormányzatának  támogatási  kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Petró Tibor:
Értesíti a lakosságot, hogy a 2009. évi lomtalanítás várható időpontja május 11-13.

A képviselő–testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  az alábbi határozatot 
alkotja:

69/2009.(III.26.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b./ pontja 
értelmében zárt ülést rendel el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

K.m.f

Dr. Malomsoki István                           Csöbönyei Imre
jegyző                               polgármester
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