
J E G Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-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

Böröczné Kőszegi Zsuzsa könyvvizsgáló
Kosztolányi István tűzoltóparancsnok
Dr. Tewodros Demissie gyermekorvos
Dr. Csekő Elemér háziorvos 
Dr. Gery Margit háziorvos
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 Lakatos Béla, Nyéki 
Péter  és  Baracskai  Lajos  kivételével  a  többi  képviselő  megjelent,  így  az  ülés  11  fővel 
határozatképes. Ismertette jelen ülés témáit. Javasolja az Egyebek napirendbe a CBA Áruház 
létesítésével  és  a  Sportkoncepció  elfogadásával  kapcsolatos  napirendnek  tárgyalásra  való 
felvételét. A képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő és a napirendre javasolt pontok 
tárgyalásának módosítását 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről,  
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2./ Az  önkormányzat  vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló  19/2008.  
(X.31.) kt. rendelet módosítása
       3./ Szennyvízcsatorna és tisztítómű 2009. évi felújítási és beruházási terve
       4./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 
   5./ Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2008. évi működéséről 
        6./ A háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvos és a védőnők beszámolója a település  
            egészségügyi helyzetéről
       7./ Beszámoló Ács Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi működéséről 
       8./ Beszámoló a 2008. évi ellenőrzésekről
       9./ Az önkormányzat kezelésében lévő közutak 2009. évi kátyúzása
10./ Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok költségvetési  
pótelőirányzati kérelme
      11./ Egyebek
                - ÁMK szakértő kiválasztása
    -  A Gárdonyi Géza Általános és Szakiskola bérleti szerződés megkötésére        
        vonatkozó kérelme
                - Tulajdonosi hozzájárulás
                - A „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme 
                - „Kossuth Lajos Eszmeiségéért” Alapítvány támogatási kérelme
                - Szőnyi Palánkdöngetők Köre támogatási kérelme
                - Ingatlanértékesítési kérelmek
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1./  Jelentés  a  két  ülés  közötti  időszakban történt  fontosabb  eseményekről, 
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Csöbönyei Imre:
A polgármester által elmondottakat jelen jegyzőkönyv melléklete 
tartalmazza.

Csányi Józsefné:
A Komáromi Napok keretében tájékoztatást hallott a települést bemutató Nemzeti Vágta című, 
rendezvényre  való  benevezés  lehetőségéről.  Tájékoztatta  a  Testület  tagjait,  hogy  Leader 
program  keretében  április  29-én  pályázatokkal  foglalkozó  előadás  lesz  a  Bartók  Béla 
Művelődési  Házban.  A  Katolikus  Templomban  országosan  ismert  fiatal  orgonista  tart 
ismételten hangversenyt, amelynek bevételét a templom felújítására fordítják. 

Nagy Irén:
Dunahetényben  kórustalálkozón  vett  részt,  ahol  16  kórus  tartott  dalbemutatót  háromórás 
műsor keretében.

dr. Malomsoki István:
Az írásbeli tájékoztató harmadik pontjában jelzett fogorvosi álláshelyre kiírt pályázati felhívás 
eredménytelensége esetén kéri a Testület jóváhagyását ahhoz, hogy a pályázati felhívás újra 
kiírásra kerülhessen.

A képviselő–testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

74/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben 
az  I.  fogorvosi  körzet  fogorvosi  álláshelyére  kiírt  pályázatra  nem  kerül  pályázat 
benyújtásra, akkor a pályázati felhívást ismételten, folyamatosan közzétegyék.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./  Az   önkormányzat   vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodásának  szabályairól  szóló 
19/2008. (X.31.) kt. rendelet módosítása

Dr. Malomsoki István:
A rendeletmódosítás önkormányzati ingatlanoknak forgalomképessé tételét tartalmazza eladás 
céljából.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

A képviselő–testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2009.(IV.29.) sz. rendelete
Az  önkormányzat  vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló  19/2008. 

(X.31.) kt. rendelet módosítása

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./   Szennyvízcsatorna és -tisztítómű 2009. évi felújítási és beruházási terve  

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A munkát a Vizák Kft. elvégezte. A 
beépített szivattyúk árát tavaly a cég nem számlázta ki az önkormányzat részére. A bizottság 
döntése, hogy kerüljön átutalásra a kért összeg a kft. részére.

A képviselő–testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

75/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ácsi szennyvízcsatorna 2009. évi 
beruházási-felújítási  tervét  elfogadja,  amely  6  db  korszerű  házi  átemelő  vásárlását 
tartalmazza.  A  Képviselő-testület  elhatározza,  hogy  a  fejlesztés  810.000,-  Ft  +  ÁFA 
összegét a 2008. évi pénzmaradvány terhére finanszírozza meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 

Locsmándi Imréné:
A  decemberi  adóbevételek  jól  alakultak.  A  kötelező  feladatokra  vissza  tudták  tervezni  a 
pénzmaradványt.  Ennek  felosztását  a  Testületnek  tárgyalni  szükséges.  Jelenleg  12  MFt  a 
szabad pénz, ennek lekötése már megtörtént. 

Böröczné Kőszegi Zsuzsa:
A  zárszámadási  anyagról  a  véleményét  a  jelentésében  leírta.  A  könyvvizsgálói  jelentés 
javaslatokat  is  tartalmaz.  Problémát  az  jelentett,  hogy  néhány  intézménynél  a  kiadások 
tekintetében  túllépés  volt.  2008  az  első  év,  hogy  az  intézmények  belefértek  a  tervezett 
költségvetésükbe.  A  zárszámadási  rendelet  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelel,  azt 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Csuka László:
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet.  Próbálják  hasznosítani  a 
könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.   Az adófizetési  morál jó a településen, a jó évzárás 
ennek tudható be.  A korábbi  beruházásokra felvett  hitelek visszafizetése még folyamatban 
van.  A  bizottság  elfogadásra  javasolja  a  zárszámadási  rendeletet  és  a  pénzmaradvány 
felosztást azzal, hogy ha 2009-ben lehetőség adódik rá, akkor valósuljon meg a járdafelújítás 
is, mivel azt mindig betervezik, végül mégis mindig kihúzásra kerül.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet.

Csányi Józsefné:
Az adóbefizetés megfelelő, de a hivatal munkája is dicsérendő, mert a behajtásból is jól jöttek 
bevételek. A költségvetésbe mindig hitelt is terveznek, először 30 MFt-ot, aztán 50 MFt-ot, 
aztán mégsem volt rá szükség. A korábban felvett hitelnek a kamatkiadása is sok. A hitelt még 
néhány  évig  fizetnie  kell  az  önkormányzatnak.  Örvendetes,  hogy  a  tavalyinál  lényegesen 
kisebb a kintlévő szállítói állomány is. 

Moncz Imre:
A  bevételek  jól  alakultak  az  önkormányzatnál,  mégsincs  fejlesztés.  Az  intézmények  sok 
pótelőriányzatot  kaptak,  így  könnyen  belefértek  a  tervezett  költségvetésükbe.  Emiatt  nem 
történnek beruházások a településen. 

Petró Tibor:
A tavalyi  évben  jegyzőváltás  volt,  új  aljegyző  kezdte  meg  működését  és  a  polgármester 
betegsége  is  közbejött.  Az adott  lehetőségekkel  ezért  nem tudtak  élni.  Bízik  abban,  hogy 
ezentúl jobban ki tudják használni a lehetőségeket. Szeretné ezek mielőbbi pótlását.

Csöbönyei Imre:
Probléma, hogy az intézmények felélik a beruházásra fordítható pénzösszeget, mert  mindig 
kifizetésre  kerülnek  a  költségvetési  túllépéseik.  Szigorúbb  gazdálkodásra  van  szükség.  Jó 
lenne,  ha a  jövőben nem lennének túllépések.  Az iparűzési  adóbevételek  jól  alakultak,  de 
voltak cégmegszűnés miatti visszafizetések, amelyeket teljesíteni kellett. Több támogatást is 
nyújtott az önkormányzat, ingyenes tankönyvekre is többet fordítottak. Az étkezők száma is 
megnőtt,  amely  az  önkormányzatnak  magasabb  fizetési  összeget  jelentett.  Segítették  a 
gyermekétkeztetést  is.  Útépítésre  már  nem  maradt  pénzösszeg.  Szerencsés,  hogy  eddig 
hitelfelvételre még nem került  sor. A nagyberuházásból  adódó hitelvisszafizetés törlesztése 
folyamatosan történik. Már 320 MFt-ot visszafizetett az önkormányzat,  ez azt jelenti, hogy 
ismét  hitelképesek  vagyunk,  de  a  hitelfelvételt  továbbra  is  el  kell  kerülni.  Ez  évben 
mindenképpen kell építeni járdát is, mert arra szükség van. 

A képviselő–testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2009.(IV.29.) sz. rendelete
Ács város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

A képviselő–testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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76/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  költségvetés 
végrehajtásáról készült beszámolót és a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

5./ Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2008. évi működéséről

Kosztolányi István:
A  beszámolóban  szereplő  adatok  tények.  Jó  évet  zárt  a  tűzoltóság,  új  tűzoltóautóhoz  is 
jutottak.  Problémáik is vannak: a szertár beázik,  de nincs a javítására pénzük, pedig ebből 
káruk  keletkezik.  Az új  gépjármű  nem fért  be  a  szertárba,  ezért  annak  magasítására  volt 
szükség, ezt ideiglenesen megoldották. A megalakulásuk óta ugyanannyi támogatási összeget 
kapnak  az  önkormányzattól.  Felújításokat  pénz  hiányában  nem  tudnak  végezni,  pedig 
szeretnék  az  épület  állagát  folyamatosan  megóvni,  ez  fontos  is,  mivel  az  épület  a  város 
központjában van.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót. Gratulál a tűzoltóság egész évben 
végzett nehéz munkájához. A Megyei Katasztrófavédelem is jóra értékelte munkájukat.

Varga József Károly:
A tűzoltóság személyi állománya még a pihenő idejében is dolgozik: festenek, járólapoznak, 
villanyt  szerelnek  a  tűzoltóság  épületében.  A  beázás  megszüntetésére  is  biztosan  találnak 
lehetőséget.

Locsmándi Imréné:
A tűzoltóság részére a Képviselő-testület  évi 2 MFt összegű támogatási  összeget szavazott 
meg.

Kosztolányi István:
A  támogatási  összeget  a  gépjármű  szállítására,  eszközök  utáni  befizetések  teljesítésére 
fordították.  Fizetést  emelni  sem tudott  a  tagoknak.  A  kapott  önkormányzati  támogatásról 
minden évben elszámolnak.

Csöbönyei Imre:
A lehetőségeken belül igyekeznek támogatás nyújtani a tűzoltóság részére. A jelenlegi nehéz 
anyagi  helyzetben  a  költségvetésbe  tervezetteken  túli  támogatást  nem  tudnak  nyújtani.  A 
gépkocsi  beszerzésére  szükség  volt,  mert  a  régi  elavult.  Az  épületjavítás  lehetőségeit 
megnézik. A beszámolót szépen elkészítették. A tűzoltósághoz már Bana és Bábolna területe 
is odatartozik, ezen települések önkormányzatait is meg kell keresni támogatásért.
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A képviselő–testület  11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

77/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Csermák  Hugó  Önkéntes 
Tűzoltóság 2008. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

6./ A háziorvosok, fogorvos, gyermekorvos és a védőnők beszámolója a település  
     egészségügyi helyzetéről

Csöbönyei Imre:
A település orvosai a kért beszámolóikat leadták.  Személyesen dr. Zilahy doktor és Zilahyné 
védőnő üdülésük miatt, valamint dr. Salamon Ágnes fogorvos nem tud résztvenni, dr. Péntek 
Zsuzsanna doktornő pedig ügyeletet látja el.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  az  orvosok  és  védőnők  beszámolóit. 
Megállapították, hogy sok gond van. Ezek közül van, amit a jegyző segítségével meg tudnak 
oldani.  Fontos  lenne  a  pénzásási  rendelő  felújítása.  A  meszelések  megoldása  nem  lehet 
probléma. A beszámolókat elfogadásra javasolja.

Csöbönyei Imre:
A pénzásási rendelő nyitvatartásával kapcsolatban probléma, hogy amíg a gyermekorvos nincs 
ott, addig kint kell várakozni a gyermekekkel a szülőknek, mert nincs nyitva a rendelő. Ennek 
megoldása szükséges.

Dr. Tewodros Demissie: 
A pénzásási 11-12 órai rendelés előtt a városban van rendelés. Pénzásásra akkor tud kimenni, 
amikor  elfogy a  beteg.  Van, amikor  sok a beteg gyermek,  ilyenkor  később jut  csak ki.  A 
védőnő szokta kinyitni a rendelőt, de van, amikor neki el kell mennie. Már másoltak kulcsot, 
hogy más is ki tudja nyitni a rendelőt, így megoldódik a probléma.

Csányi Józsefné: 
Célszerű lenne egy félórás  eltéréssel  állapítani  meg a  két  településrészen  a  rendelési  időt. 
Laptoppal  az  is  megoldható,  hogy a  számítógépes  adatbázis  miatt  ne  kelljen  pénzásásból 
kijönni a városközpontba a szülőknek. Mert ez is nagy gond. Sok a magas  vérnyomásban 
szenvedők száma, hogyan lehetne ez ellen tenni? A két iskolából 160 gyermek mozgását kell 
vizsgálni, hogy gyógytornára szorulnak-e. Ennyi gyerekre nem adnak órakeretet. 

Dr. Tewodros Demissie:
Ha ülés előtt  megkapta volna a kérdéseket,  akkor pontosabban tudna válaszolni.  Járványos 
időszakban van úgy, hogy még 12 óra után is a városközpontban rendel, és csak utána jut ki 
pénzásási  városrészbe.  Az általános  az,  hogy időben odaér.  A beutalók,  receptek  írásához 
számítógépre  van szükség.  A két  rendelő gépezetének összekötésével  egyszerűsödhetne  az 
eljárás.  Egyéb  esetben  a  MEP-től  büntetések  jönnek.  Sok  az  adminisztrációs  teher  az 
orvosokon. A gyógytornával kapcsolatban egyeztetésre lenne szükség.
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Dr. Geri Margit:
A pénzásási orvosi rendelő minőségét vizsgálni holnap jönnek az ÁNTSZ-től. Szerette volna, 
ha előtte megtekintik a rendelőt az önkormányzattól is, mert gondok vannak: süllyed a rendelő 
aljzata, potyog a csempe stb.

Varga József Károly:
Ő az  unokájával  kétszer  járt  az  orvosi  rendelőben  és  megnézte  annak  állapotát.  Valóban 
felújításra  szorulnak  a  helyiségek.  A  doktornő  által  leadott  anyagból  is  kitűnik,  hogy 
pénzásásban nagyon magas a daganatos megbetegedések száma. Egy évben egy alkalommal 
az  orvosokkal  való  konzultációra  lenne  szükség,  hogy  megbeszéljék  az  egészségügyi 
problémákat,  megvizsgálják  a  betegségeket  alakító  tényezőket.  A  betegek  számának 
csökkenése egyedül Csekő doktor körzetében tapasztalható.

Dr. Malomsoki István:
A  rendelő  rossz  állapota  valós,  az  a  legelhanyagoltabb.  Az  ÁNTSZ-nek  nyilván  lesznek 
felvetései.  A  következő  testületi  ülésre  arról  kellene  összeállítani  anyagot,  hogy  milyen 
felújítási munkákra van ott szükség.

Csöbönyei Imre:
A pénzásási orvosi rendelőre nemrég készültek el a védőrácsok 565 eFt összegben.

Varga József Károly:
Csekő  doktor  úr  hosszú  évek  óta  a  cukorbetegekkel  foglalkozik,  ezt  megköszöni.  A 
szomszédos  rendelőben  dolgozó  doktornővel  jól  együttdolgoznak.  Csekő  doktor  úr 
beszámolóját is elfogadásra javasolja. A labor új helye milyen állapotban van?

Csöbönyei Imre:
A váró kiépítése folyamatban van,  lehet,  hogy az kicsi  lesz,  mert  abból a labor megfelelő 
kialakításához el kellett venni.  

Csányi Józsefné:
A kislabor falleválasztása folyamatban van. Az akadálymentesítést is komolyan kell venni. A 
délutáni  rendelésnél  meg kell  oldani,  hogy a földszinten rendeljen majd a másik  orvos.  A 
központi ügyelet kérdése rendeződött. 

Varga József Károly:
A laborhelyiség  átköltöztetése  azért  merült  fel,  mert  egy betegnek az autóban vettek  vért, 
mivel nem tudott az emeletre felmenni.

Rohonczi József:
A beszámolókban szereplő problémákat orvosolni kell.

Dr. Malomsoki István:
A Fő utca orvosi rendelő akadálymentesítését akkor kell végiggondolni, ha már rendeződött, 
hogy onnan mi kerül át a másik rendelőbe.

Varga József Károly:
A Fő utca rendelőépület mögötti kihasználatlan területen parkoló kialakítására lenne szükség, 
hogy az ott dolgozók beállhassanak oda gépjárműveikkel. Az épület előtti parkolót pedig a 
betegek számára szabadon kell hagyni.

Csöbönyei Imre:
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Megnézik,  hogy a lehetőségekhez képest  mit tudnak  tenni.  Igyekeznek  megbecsülni 
orvosaikat. További jó munkát kíván.

A képviselő–testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

78/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  háziorvosok,  fogorvosok, 
gyermekorvos és a védőnők beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Beszámoló Ács Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi működéséről 

Csöbönyei Imre:
A beszámoló már tartalmazza a Polgármester Hivatal átszervezett részlegeit is.

Dr. Malomsoki István:
A beszámoló  tartalma  kiterjed arra  is,  hogy melyik  hivatali  dolgozó mivel  foglalkozik.  A 
Polgármesteri Hivatalban folyó munka hatással van az egész településre.

Rohonczi József:
Végigolvasta  a  beszámolót  és  kigyűjtötte  a  fontos  dolgokat.  Az  anyag  lényegretörő, 
problémamegoldó.  A  Hivatal  minden  évben  eleget  tesz  beszámolási  kötelezettségének.  A 
lakosság érdeke,  hogy pontos  kiszolgálást  kapjon az ügyintézőktől.  Különösebb probléma, 
panasz nincs a Hivatallal szemben. A hivatali dolgozóktól a képviselők is megkapnak minden 
segítséget. A munka minőségét nagyban befolyásolja a szükséges eszközök megléte.  Igény 
lenne  további  informatikai  gépek  bővítésére,  a  meglévő  szervergép  lecserélésére.  Szükség 
lenne továbbá a még szebb, még ügyfélbarátabb környezet megteremtésére. Bútorcserére már 
nagyon rászorulnak az irodák. Nyáron hiányzik a légkondícionáló berendezés. Figyelemmel 
kell  lenni  az  Eu-szintű  követelmények  meglétére,  a  munkaegészségügyi  feltételek 
megteremtésére is. Másutt ezekre a dolgokra többet áldoznak. 

Csányi Józsefné:
Végigolvasta  a  komoly,  23  oldalas  anyagot.  Közelről  ismeri  a  Hivatal  munkáját,  ahol  14 
ezernél több ügyirat átfut. Ezt a statisztikából látja. Megnyugtató az ácsi Polgármesteri Hivatal 
munkája,  jó  összetételű  csapat  dolgozik  benne.  Tavaly  ilyenkor  voltak  aggodalmai,  de 
zökkenőmentesen sikerült átvészelni a nehéz helyzetet, a vezetőváltást. A Hivatal vezetőjének 
és aljegyzőjének is érdeme az itteni olajozott munka. Még a belső munkateher elosztásának 
változtatására van szükség, hogy a dolgozók ki tudják venni a szabadságukat is. Korábban az 
építési hatósági munkánál sok probléma volt, jelenleg már ez is megszűnt. A nyilvántartások 
vezetése  is  megnyugtató.  Az anyakönyvvezető  az  ácsi  emberek  születését,  halálukat  tartja 
nyilván,  nagy  rálátása  van  a  település  életére.  A  Hivatal  állaga  nagyon  leromlott,  ez  az 
érdeklődő befektetők részére is rossz véleményt nyújt a településről. A bútorzatot próbálják a 
legolcsóbb  cserével  megoldani.  Probléma,  hogy  némely  irodában  már  három  ügyintéző 
dolgozik, de oda az ügyfeleknek is be kell jutni. 
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A többi önkormányzati intézménynél már volt nyílászárócsere,  még  a  Hivatalnál  kellene 
ennek megvalósulnia. Akadálymentesítésre is szükség van, felvonó építésére is. Pályázatokkal 
is  sokat  kell  foglalkozniuk  a  hivatali  dolgozóknak akkor  is,  ha  pályázatíró  állítja  össze  a 
pályázatokat, hiszen sok adatot kell szolgáltatni ahhoz.

Csuka László:
Megköszöni azok munkáját, akik a bizottsági üléseken résztvesznek. Azon is kell dolgozni, 
hogy az alkalmazottak korszerű épületben végezhessék munkájukat.

Lakatos Béla képviselő 17 óra 45 perckor megérkezett az ülésre, 
így a Képviselő-testület 12 fővel folytatta munkáját.

Dr. Malomsoki István:
A dolgozók a felmerülő problémákat megoldják.

Csöbönyei Imre:
A napirendek során a pénz szükségessége vetődik fel. A hivatalt valóban korszerűsíteni kell. 
Sajnos az erre irányuló korábbi pályázat nem nyert, idén ismételten be kell azt nyújtani. Talán 
ebben  az  évben  jobb  elbírálást  kapnak.  Jó  irányban  halad  az  átszervezésekkel  a  hivatali 
munka. Fontos, hogy minden beadvány megválaszolásra kerüljön.

A képviselő–testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

79/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ács  Város  Polgármesteri 
Hivatalának 2008. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

8./ Beszámoló a 2008. évi ellenőrzésekről

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  a  2008.  évi  ellenőrzésekről  szóló  beszámolót  az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a beszámolót.

Csöbönyei Imre:
Az ellenőrzések hasznosak olyan szempontból, hogy a kisebb hibákat feltárják, ezek kijavítása 
fontos. Nagyobb problémák nincsenek a Hivatalnál.

A képviselő–testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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80/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  ellenőrzésekről  szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

9./ Az önkormányzat kezelésében lévő közutak 2009. évi kátyúzása
         
dr. Malomsoki István:
A belterületi utak kátyúzására az ajánlatok bekérésre kerültek. Az előterjesztés négy ajánlatot 
tartalmaz, ki kell választani a legmegfelelőbbet.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  is  tárgyalta  a  napirendet.  A bizottság  tájékozódott  az 
árakról és a Colas Építő Zrt-t javasolta a kátyúzással megbízni azzal, hogy a munkát az útalap 
erősítésével együtt végezzék el. Határidőnek 2009. május 30, legkésőbb június 30-at javasol a 
bizottság. Az útkátyúzási munkálatokra felhasználható maximális keretösszeg bruttó 2.000 eFt

A képviselő–testület 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

81/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  önkormányzat  kezelésében  lévő 
közutak karbantartásával, kátyúzásával - a mellékelt utcajegyzékben szereplő utcában a 
polgármesteri hivatal által előzetesen  felmért hibák alapján - megbízza a COLAS  Építő 
Zrt-t (2890 Tata, Környei u. 24.), hogy összesen 222 m2 nagyságú útjavítást, kátyúzást 
végezzen el Ács város területén 5.938,- Ft/m2, illetve útalap erősítés szükségessége esetén 
7.095,-  Ft/m2 egységáron.  Az  útkátyúzási  munkálatokra  felhasználható  maximális 
keretösszeg  bruttó 2.000 eFt.  A munkálatok elvégzésének határideje  2009.  május 31., 
műszaki átadás-átvétel véghatárideje: 2009. június 30.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Csöbönyei  Imre  polgármestert  a  vállalkozási 
szerződés aláírására jegyzői ellenjegyzés mellett.
Határidő: 2009. május 31., 2009. június 30.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző

10./ Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok költségvetési 
pótelőirányzati kérelme

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Indokoltnak találta a kérelmet és 
költségtérítés  formájában  javasolja  a  pótelőirányzat  nyújtását.  A  Nyugdíjas  Klub  tagjai 
hasznos munkát végeznek, az önkormányzati rendezvényeken is mindig résztvesznek.  2009. 
évben 150 eFt összeget javasolnak.

Nagy Irén:
Megjegyzi, hogy több civilszervezet is működik a településen, akik nem jutnak ilyen jellegű 
támogatáshoz. Milyen formában kapja a támogatást a Nyugdíjas Klub?
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Dr. Malomsoki István: 
Költségtérítésként kapja a Bartók Béla Művelődési Ház.

Lakatos Béla:
Vezetőként ő nagy intézményt vezet, mégsem vesz igénybe költségtérítést. A Művelődési Ház 
részére már másodszor szavaznak meg támogatást. Költségtérítés csak a polgármesternek és 
alpolgármesternek jár egyedül, másnak nem. Amennyiben ezt megszavazzák,  akkor a többi 
szervezet is jöhet költségtérítésért.

Csányi Józsefné:
A Nyugdíjas Klub nem új dolgot kér, eddig is részesültek költségtérítésbe, csak a Gondozási 
Központ  költségvetésébe volt  beépítve.  Most a Klub átkerült  a Művelődési  Házba,  ezért  a 
költséget a Művelődési Háznak kell adni. Ő támogatja a kérelmet. 

Locsmándi Imréné:
A költségvetés  készítésekor  beszéltek  erről.  Eddig  a  Gondozási  Központ  költségvetésében 
szerepelt a Városi Nyugdíjas Klub vezetőjének költségtérítése. Probléma, hogy a Klub még 
nem került bejegyzésre, ezért részükre nem nyújtható támogatás, csak a Művelődési Házon 
keresztül,  ahova tartoznak.  Elfogadás  esetén jogos  lenne,  hogy más  szervezet  is  benyújtsa 
kérelmét.

Csöbönyei Imre:
Azért van szükség a pótelőirányzat elfogadására, mert a költség nem szerepel a Művelődési 
Ház költségvetésében. A tartalék terhére van lehetőség a támogatás nyújtására.

Lakatos Béla:
A Művelődési Ház részére szavazzák meg, aztán ők arra költik, amire akarják.

A képviselő–testület 9 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

82/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 150.000,- Ft összegű költségvetési pót-előirányzati 
kérelmét, amelyet a Városi Nyugdíjas Klubnak a Művelődési Házhoz való visszakerülése 
indokol.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

11./ Egyebek
      
ÁMK szakértő kiválasztása

Moncz Imre: 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangú szavazattal Koczó László szakértőt 
javasolja megbízni a Képviselő-testületnek.

Csuka László:
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Dr. Bíró Árpádot javasolja megbízni  a szakvélemény 
elkészítésével, mivel ő adta a legolcsóbb ajánlatot.

A képviselő–testület 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

83/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  42/2009.  (III.  5.)  számú 
határozatban  foglalt  ÁMK  intézmény  létrehozásának  előkészítésével  kapcsolatos 
szakértői  tevékenység  ellátásával,  illetve  a  képviselő-testület  által  mellékletben 
meghatározott  kérdések  megválaszolásával  dr.  Bíró  Árpádot  bízza  meg,  maximum 
bruttó 150.000,- Ft összegű díjazás ellenében.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  nevében,  jegyzői  ellenjegyzés 
mellett a szakértői tevékenység ellátásáról szóló szerződést aláírja. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester, dr. Malomsoki István jegyző

A Gárdonyi Géza Általános és Szakiskola bérleti szerződés megkötésére  vonatkozó kérelme

Moncz Imre:
Az  Oktatási  Bizottság  többségi  szavazással  elfogadásra  javasolja  az  előterjesztés  tárgyát 
képező bérleti szerződés megkötését.

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

84/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Gárdonyi  Géza 
Általános és Szakiskola, valamint a Szegedi Felnőtt Oktatás Gimnázium és Szakképző 
Iskola közötti bérleti szerződés megkötéséhez, mely alapján a két iskola közreműködhet 
a kistérségben felnőttképzés hiányainak megoldásában, és a munkaerő piacról kikerült 
emberek szakmához való juttatásában.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Tulajdonosi hozzájárulás

Dr. Malomsoki István:
A Mistral  és  a  Vento  Energetika  Kft.  a  létesítendő  szélerőműpark  létesítése  céljából  kér 
útfelújításhoz és útépítéshez hozzájárulást

Tóth Károly Péter: 
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Utána kell nézni, hogy hozzájárulás esetén a műszaki paraméterek hogyan változnak meg, 
mert a gazdák számára elérhetetlenné válnak a szélerőmű közelében lévő földjeik. Ha elkészül 
a szélpark, fog-e adót fizetni a cég az önkormányzatnak?

Dr. Malomsoki István:
Telephelynek minősül a szélerőmű park, ezért iparűzési adó fizetésére kötelezett a cég. Az utat 
előírásnak megfelelően kell elkészítenie a cégnek. Kérte a cégvezetőt, hogy az útépítés előtt 
egyeztessenek a gazdákkal, hogy ne legyen ebből probléma. 

Moncz Imre:
Az útépítés helyén jelenleg is van földút?

Dr.Malomsoki István:
Igen, ott jelenleg is út húzódik. Előtte megtörténik az út kimérése is, ha esetleg korábban a 
gazdák szántottak el a tényleges útból.

Csöbönyei Imre:
Nem forgalmas  útról  van  szó.  Május  hónapban  meg  is  kezdik  a  munkákat.  Ez  iparűzési 
adóként jelentős bevételt jelent majd az önkormányzatnak.

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

85/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő ő 
külterületi  0456/6.,  illetve  0456/7.  helyrajzi  számú  utak  felújításához,  átépítéséhez  és 
használatához  -  az  építési  tevékenységhez  kapcsolódó  részletes  tervek  munkakezdést 
megel z  bemutatása, a munkálatok felel s irányításának és az esetleges kivitelezésb lő ő ő ő  
adódó káresemények kérelmez  általi vállalása mellett - hozzájárul.ő
            Határidő: Folyamatos
            Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet és azt nem javasolja támogatni.

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

86/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képvisel -testülete  ő az  önkormányzat  jelenlegi  szűkös 
anyagi  helyzetére  való  hivatkozással  a  „Szemem  Fénye”  –  A  Beteg  Gyermekekért 
Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja. 
               Határidő: Azonnal
               Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

„Kossuth Lajos Eszmeiségéért” Alapítvány támogatási kérelme
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Csöbönyei Imre: 
Eddig  500 eFt  +  300 eFt  összegű önkormányzati  támogatás  átutalása,  valamint  2.740 eFt 
összegű képviselői tiszteletdíj  lemondás történt a Kossuth szobor létrehozására.  A jelenlegi 
kérelem  egy  olyan  tábla  elkészítésére  vonatkozik,  amelyen  a  támogatást  nyújtó  cégek, 
magánszemélyek  neve  kerülne  feltüntetésre.  A tábla  a  támfalra  kerül  felhelyezésre.  Ezzel 
teljesen befejeződne a szoborállítás. 200 eFt összegű támogatást javasol erre a célra. 

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért a 200 eFt-os támogatással.

Nagy Irén:
Remélte, hogy már nem kell támogatást kérnie, de a teljes befejezéshez még szükség van erre.
A szobormögötti épület falán lévő reklámfelirat esztétikailag nem passzol a szoborhoz. Annak 
engedélye decemberben jár le.

Csányi Józsefné:
Jó lenne már a végére érni a szobor költségeinek.  Az „Ács Fejlődéséért  Alapítvány sosem 
fordult  kérelemmel  az  önkormányzathoz,  pedig  a  most  megrendelt  útjelzők  kifizetése  is 
problémát jelentett.

Dr. Malomsoki István:
Az engedély lejárta után a reklámfelirat az orvosi rendelő udvarába felállítható lenne.

Moncz Imre:
A kérelemben szereplő 600 eFt összegű támogatás nyújtását javasolja.

Lakatos Béla:
Javasolja ő is a teljes összeg nyújtását, amennyiben más keretből is van rá lehetőség, mert a 
pénzeszköz átadási kereten már csak 380 eFt összeg szerepel.

Rohonczi József:
A teljes 600 eFt összeg megszavazása nem szerencsés.

A képviselő–testület 9 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

87/2009.(IV.28.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kossuth  Lajos  Eszmeiségéért 
Alapítvány részére  600.000,-  Ft  összegben támogatást  nyújt.  A támogatási  összeget  a 
működési  célú  pénzeszköz  átadás  egyéb  szervezetek  részére  meghatározott  keretéből 
biztosítja. 
               Határidő: Azonnal
               Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Szőnyi Palánkdöngetők Köre támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
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Előző ülés után érkezett a kérelem, akkor azt már  nem  tudták  tárgyalni.  A  komáromi 
egyesület  ácsi  tagjának  édesanyja  felkereste  őt,  ő  türelmet  kért,  de  este  az  internetes 
önkormányzati  fórumon már  jelent  meg  negatív  reagálás  ezzel  kapcsolatban.  A komáromi 
egyesület részére nem javasolja a támogatás nyújtását. 

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet, elismerik az egyesület tevékenységét, 
de megjegyzik, hogy az ácsi Ifjúsági Asztalitenisz Szakosztály tagjainak cipőjét is a szülők 
veszik.

A képviselő–testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

88/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  jelenlegi  szűkös 
anyagi helyzetére való hivatkozással a Szőnyi Palánkdöngetők Köre támogatási kérelmét 
elutasítja. 
               Határidő: Azonnal
               Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

89/2009.(IV.28.) sz. határozata
Képviselői tiszteletdíjukból 
- Csányi Józsefné 10 eFt  tekintetében
- Csuka László 10 eFt            „
- Lakatos Béla   5 eFt            „
- Tóth Győző  10 eFt            „
- Nagy Tamás 10 eFt            „
- Petró Tibor 10 eFt            „
- Tóth Károly Péter   5 eFt            „
az önkormányzat javára lemond.
Ács  Város  Képviselő-testülete  a  fenti  képviselők  által  felajánlott,  60  eFt  összegű 
tiszteletdíjakat a Szőnyi Palánkdöngetők Köre részére támogatásként ajánlja fel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Sportkoncepció elfogadása

Dr. Malomsoki István:
Ács Város Sportkoncepciója már régi volt, ezért annak megújítására volt szükség. A korszerű 
koncepcióval való rendelkezés pályázati  feltétel.  A koncepció hosszú távra meghatározza a 
helyi sport célkitűzéseit, megpróbálja meghatározni a lehetőségek ismeretében a finanszírozás 
módját és támpontot nyújt a szervezeti és infrastrukturális keretek megteremtéséhez.

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

90/2009.(IV.28.) sz. határozata
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Ács  Város  Önkormányzatának Képviselő- testülete  Ács  Város  újonnan  összeállított 
Sportkoncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja.
               Határidő: Azonnal
               Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Nagy Irén:
Az Erkel Ferenc utcában lakók panasza a Merinó Kft. telephelye körüli rendetlenség, továbbá 
onnantól kezdődően kb.  200 méteren a gödrös, eső esetén járhatatlanul  sáros útszakasz.  A 
lakosok a Concóháti úton járnak ezért, ezzel is terhelve az ottani forgalmat.

Dr. Malomsoki István:
Régi probléma a kft.  elköltözése után hátrahagyott  hulladék.  Tavaly megkeresték ebben az 
ügyben  az  ÁNTSZ-t  és  az  Észak-Dunántúli  Környezetvédelmi  Felügyelőséget  is.  Nagy 
eredmény nem történt.  A felszámolóbiztossal  is  beszéltek,  amennyiben sikerülne eladni  az 
ingatlant, akkor a terület rekultiválása megtörténne. Az aszfalttal nem rendelkező útszakasz 
burkolattal  való  ellátásáról  már  többször  beszéltek,  de  a  költségvetésbe  a  Nyárfa  utca 
aszfaltozása került be testületi döntés alapján.

Lakatos Béla:
Célszerű lenne legalább letolni az útszakaszt, gléderezni, hogy gödrök ne legyenek. A Temető 
sorról való kikanyarodás balesetveszélyes, oda tükör kitételére lenne szükség.

Csányi Józsefné:
A Nyárfa utca aszfaltozása a tavalyi évről húzódott át, arra pályázat keretében nyílt lehetőség.

Csöbönyei Imre:
Indokolt kérés az út rendbetétele. Azt sifrával lenne célszerű leszórni. 
Május  9-én  Nemzetiségi  Gyermeknap  lesz  a  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskolában  neves 
meghívottakkal.

Rohonczi József:
Az Ady Endre és a Concóháti utca vízelvezetése megoldódik, viszont ezáltal a járda nagyon 
leszűkül,  balesetveszélyessé válik.  Ennek vizsgálatára  lenne szükség a műszaki  ügyintézők 
részéről.

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

91/2009.(IV.28.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b./ pontja 
értelmében zárt ülést rendel el üzleti ügyek tárgyalására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

K.m.f

Dr. Malomsoki István                Csöbönyei Imre
jegyző                   polgármester
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