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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 

 
 
Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. december 11-én 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 

Viczena János, a Vizák Kft ügyvezető igazgatója 
  Szeidl Bernadett Komárom Város Polgármesteri Hivatal aljegyzője 

Nagy Sándorné, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető 

 
Az ülésről a helyi televízió részére videofelvétel, valamint archív hangfelvétel készült. 
 
 
Csányi Józsefné: 
A polgármester távollétében az alpolgármester köszöntötte az ülésen résztvevőket. 
Megállapította, hogy Csöbönyei Imre kivételével (aki beteg) a többi képviselő megjelent, így 
az ülés 13 fővel határozatképes. Ismertette jelen ülés napirendi pontjait. Javasolta az egyebek 
napirendek közé a meghívóban szereplőkön túl bevenni a Fő utcai vérvételi laboratórium 
Óvodaközi Egészségházba történő áttelepítésének tervezési feladatainak, továbbá a Református 
Egyház és az Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány támogatási kérelmének tárgyalását. A 
képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő és a napirendre javasolt pontok tárgyalását 
egyhangúlag elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
 

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

2./ Az ívóvízellátási, szennyvízelvezetési  és  szippantott  szennyvíz  elhelyezési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002. (XII.12.) Önk. sz rendelet 
módosításáról 

3./ Beszámoló a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete 
2008. II. féléves munkájáról, a Társulási Tanács döntéseiről, azok végrehajtásáról 

4./ A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési díjának megállapításáról szóló 
12/1994. (III.21) ök. sz. rendelet módosítása  

5./ Ács Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2008. évi felülvizsgálata, 
átdolgozása 

6./  Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
7./  A Képviselő Testület 2009. évi munkaterve 
8./ Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok igazgatói állásának 

pályázati felhívása 
9./ Pályázati lehetőségek a TÁMOP pályázat keretében - Bartók Béla Művelődési Ház, 

Könyvtár és Városi Sportcsarnokban külön a Művelődési Ház, illetve külön a 
Könyvtár vonatkozásában 

10./ Pályázati lehetőség a LEADER keretében 
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11./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – társulási   

megállapodás módosítása  
12./ Egyebek 

12/1. A vagyonkataszter aktualizálása 
12/2. Az Óvoda köz és az Erkel Ferenc u. úttervezési munkákra bekért ajánlatok  
         elbírálása 

 12/3. Pályázati felhívások az ácsi 17/3. hrsz.-ú, illetve 1240/1. hrsz.-ú  
                     ingatlanok értékesítésére 
            12/4  A Fő utcai vérvételi laboratórium Óvoda közi Egészségházba történő  
                     áttelepítésének tervezési feladatairól 
            12/5  A Református Egyház támogatási kérelme 
            12/6  Az Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány támogatási kérelme 

             Zárt ülésen:  Ácsi Hírek című helyi lap felelős szerkesztői pályázat elbírálása 
 
 

 
 

1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
     és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Az alpolgármester által elmondottakat tartalmazó je lentés és 
annak kiegészítése a jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
Varga József Károly: 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tisztított ruhákat szállított az iskolának. A Plusz Áruház előtt 
gyűjtik az adományokat hat napon keresztül. Még jelentős mennyiségű élelmiszer adományra 
lenne szükség. Településünkön is lehetne hasonlót szervezni a rászorulók megsegítésére. 
 
 
 
 
2./ Az ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás 

díjainak megállapításáról szóló 34/2002. (XII.12.) Önk. sz rendelet módosításáról 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást és azt elfogadásra javasolja. 
Magasnak tűnik a jelenleg javasolt vízdíj összege, de előtte három évig nem volt emelés. 
Amennyiben a javasoltnál kevesebb összeget fogadna el a Testület, veszteséges lenne a Vizák 
Kft. működése, mivel a vízfelhasználás évről-évre csökken.  
 
Rohonczi József: 
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a tervezett 5 %-os vízdíjemelést.  
 
Csányi Józsefné: 
Tagi képviselőként részt vett a Vizák Kft. ülésén. A beruházás költségei megtérültek. 
Rendszerkorszerűsítés miatt jövőre már várhatóan csökkenhető a jelenlegi környezetterhelési díj 
összege is.  
 
Lakatos Béla: 
Hány ácsi lakosnak van hátraléka, százalékosan ez mennyit tesz ki? Mikortól van szankció? 
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Viczena János: 
Pontos kimutatásuk van a hátralékosokról, ez 1-2 %-ot tesz ki. A tartozások évek óta görgetve 
vannak, jelenleg ez már 25 MFt-ot tesz ki. Végrehajtásra a tavalyi évtől kerül sor. 
 
Csányi Józsefné: 
Akkor szokott probléma lenni, amikor a tulajdonos eladja a házát és az ingatlanon fennálló 
hátralék összegét nem közli a vevővel. Aggasztó, hogy vannak a csatornára illegálisan rákötők 
is.   
 
Baracskai Lajos: 
Szippantott szennyvíz elhelyezésről van-e statisztika? 
 
Viczena János: 
Ácsról nem érkezik be szippantott szennyvíz. Annak szabályszerű elhelyezéséről rendeletet kell 
alkotni. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

26/2008.(XII.12.) sz. rendelete 
az ívóvízellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás 

díjainak megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.) Önk. sz. rendeletmódosításáról 
 
A rendelet szövegét a jegyz őkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
3./ Beszámoló a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete 

2008. II. féléves munkájáról, a Társulási Tanács döntéseiről, azok végrehajtásáról 
 
Szeidl Bernadett: 
Komárom aljegyzőjeként vesz részt az ülésen. Az előterjesztett anyagot részletesen igyekeztek 
összeállítani. Felsorolták a településekkel közösen végzendő feladatokat. A legutóbbi közös 
feladatok a Szociális Alapszolgáltatási Központot érintik. Ez semmi érzékelhető változást nem 
fog okozni. Igyekeznek a gyepmesteri tevékenység szállítási költségeit csökkenteni. A 
logopédiai szolgáltatással kapcsolatban az ülésükön is jelenlévő alpolgármesterrel tisztázták a 
félreértéseket. 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az átfogó és pontos beszámolót. Kérik az 
adatszolgáltatás segítését, mert a gyógytestnevelésnél fordult elő, hogy a normatíva lehívására 
nem kerülhetett sor az adatszolgáltatás késése miatt. 
 
Csányi Józsefné: 
Időben eleget kell tenni a jelentési kötelezettségeknek. A Kistérségi Társulás munkájával több 
területen elégedettek, egy-két feladat van, amely javításra szorulna. A központi orvosi ügyelet 
területe különösen megnyugtató, azzal elégedettek. A defibrillátort is megszavazták ehhez. 
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Lakatos Béla: 
Kérdései vannak a Kistérség működésével kapcsolatban. A Kistérség munkaszervezetét 
szeretné ismerni. Kérdése, hogy miért csak komáromi tagjai vannak a Társulásnak. Tudomása 
szerint valamennyi tag munkáltatója a polgármester, ezáltal elfogultak Komárom felé. A 
társulásból Ácsnak nagyobb haszna is lehetne. Az orvosi ügyelet munkája véleménye szerint 
felháborító. Négy óra előtt történő baleset esetén nehéz orvoshoz jutni. Ha kevés az orvos, 
akkor fel kell venni.  
Véleménye szerint a logopédia csak félig van ellátva a Kistérség által, a gyógytestnevelés 
pedig egyáltalán nem ellátott. Sokkal jobb lenne, ha a pénzt visszaosztanák. Ilyenfajta 
kistérségnek nem híve. Jelenleg - véleménye szerint - amit felvállal, azt nem látja el. A 
megfelelő ellátást minden felvállalt területen biztosítani kellene. Nem érti azt sem, hogy miért 
kell minden központnak Bábolnán meg Komáromban lenni. A települési létszám döntse el a 
központot, ne az, hogy hol van országgyűlési képviselő. 
 
Szeidl Bernadett: 
A logopédia költségének visszaosztását a költségvetési törvény nem engedi meg. A 
munkaszervezet nem csak komáromiakból áll. A hozott döntéseket végig kell vinni. 2004-ben 
még Halász Károllyal ketten foglalkoztak a kistérségi feladatokkal, azóta azok bővültek, ezért 
bővíteni kellett a létszámot is. A legfontosabb feladat a belső ellenőrzés megoldása volt, mivel 
annak hiányát az ÁSZ vizsgálat is jelezte. Ezen alapult a Kistérség. Semmi akadálya, hogy ácsi 
tag is csatlakozzon a munkaszervezethez, amennyiben a Kistérségi Tanács azt elfogadja.  
 
Lakatos Béla: 
Plusz pénzt kapnak-e a munkaszervezet tagjai? 
 
Szeidl Bernadett: 
Munkaidőn túl végzett munkáért csekély összeget kapnak. Pályázat során kerültek a 
munkaszervezet élére a vezetők is és az alkalmazottak is. A Kistérséghez kerülő feladatok 
speciális szakértelmet igénylő területek, amelyeket nem tud akárki ellátni. Jó szakemberekre van 
szükség. Központ nemcsak Komáromban van. Ha a baleset négy óra előtt volt és későn ért oda 
orvos, akkor az nem kistérségi, hanem alapellátási vagy szakellátási probléma. A kórház 
üzemeltetése nem a Kistérséghez tartozik. Az ügyeleti ellátás négy órától kezdődik. A 
gyógytestnevelésnél hibás adatszolgáltatás volt, emiatt voltak problémák. 
 
Lakatos Béla: 
Ő a  település érdekét védi: Igyekezni kell fenntartani az eddigi szolgáltatásokat. 
 
Csányi Józsefné: 
A Kistérség munkaszervezetének tagjai a beszámoló első oldalán felsorolásra kerültek. A 
Kistérségi Társulás keretében bizottságok is működnek. A Pénzügyi Bizottság elnöke az ácsi 
polgármester, így a település képviselve van a szervezetben. Azt szeretnék, ha megnyugtatóan 
rendeződne a logopédia és a gyógytestnevelés helyzete. A jelenleg működő orvosi ügyeletet 
orvosaink is megnyugtatónak találták. A házi segítségjelző rendszer központja Nagyigmándon 
van. A befutott hívások alapján elegendőnek látszik egy központ is. A kórházban az 
orvoslétszámot úgy kell biztosítani, hogy azzal megnyugtatóan el lehessen látni a felmerülő 
feladatokat. A Társulás részére önkormányzatunk által fizetett 10 MFtból a településünk 
annyiféle feladatot nem tudna elvégeztetni, mint amennyit a Társulás végez abból.   
 
Moncz Imre: 
A Kistérségi Társulás tagjai zömében komáromiak, így elsősorban Komárom város érdekét 
képviselik az alkalmazottai. Mielőtt kistérségi irányítás alá került volna a logopédia, megfelelően 
működött, azóta a működése megkérdőjelezhető. 

 



 5 
 
Dr. Malomsoki István:  
A Kistérségi Társulás működésével kapcsolatban a pedagógiai szakszolgálat létesítésének 
tárgyalása során vetődtek fel kérdések, amelyeket még októberben elküldtek a Kistérség felé 
megválaszolásra., de erre azóta sem kaptak választ. 
 
Szeidl Bernadett: 
A megküldött levél tartalmát nem ismeri, ő jogászként a szerződéskötésekkel foglalkozik. 
Utánanéz és megválaszolják a levélben feltett kérdéseket. Egy-egy új feladat felvállalása esetén 
az első időkben lehetnek kisebb-nagyobb zökkenők. Mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a feladatok ellátása az újonnan felvállalt területeken is javuljanak. Logopédusok 
vonatkozásában új álláshelyek meghirdetésére került sor, mivel két szakember is távozott és őket 
pótolni kell. Ez átmenetileg színvonal-romlást okozott. 
 
Nyéki Péter: 
Mi történik, ha a jelenlegi beszámoló nem kerül elfogadásra. 
 
Szeidl Bernadett: 
Őket évente kétszer beszámolásra kötelezik. Amennyiben a Testület nem fogadja el ma a 
beszámolót, akkor ismételten napirendre kell tűzni annak tárgyalását.  
 
Rohonczi József: 
A Társulás működésével kapcsolatban vannak homályos foltok. A fennálló problémák 
megoldására van szükség, hogy a lakosság közmegelégedésére működjenek a felvállalt 
feladatok. Pénzügyileg jobban alátámasztott beszámolóra lenne szükség. 
 
Csányi Józsefné: 
Meg kell határozni, hogy milyen pontokon kívánnak még részletesebb adatokat, véleménye 
szerint ez a két terület a logopédia és a gyógytestnevelés. 
 
Lakatos Béla: 
A szervezet költségvetésének is kell szerepelnie a következő beszámolóban. 
 
Dr. Malomsoki István: 
Márciusban térjenek vissza a napirend tárgyalására. 
 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

258/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Komárom-Bábolna 
Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámolót nem fogadta el, 
annak a 2009. márciusi testületi ülésen való ismételt tárgyalásról döntött. Ezen 
időpontig az ülésen felvetett és Társulásnak levélben is megküldött kérdésekre 
részletes tájékoztatást kérnek. 
Határid ő: 2009. március 31. 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
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4./ A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési díjának megállapításáról szóló 

12/1994. (III.21) ök. sz. rendelet módosítása  
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Süllős Kft. által javasolt 17 %-os emelést magasnak tartja. 
5 %-kal javasolja emelni az étkezési normát, a térítési díjat, valamint az eladási árat. 
 
Rohonczi József: 
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a rendeletmódosítást és a bizottsági tagok többsége is az 5 %-
os emelést tartja jónak. A bizottság egy tagja nem javasolt emelést. Amennyiben a Süllős Kft. az 
5 %-os emeléssel nem ért egyet és emiatt a gyermekek étkeztetésénél a minőség romlik, ez 
esetben a velük kötött szerződés megszüntetéséről is gondolkodni kell. 
 
Csányi Józsefné: 
Eddig írásbeli jelzés nem érkezett az ételminőség ellen. 
 
Nagy Sándorné: 
Az idősek alacsonyabb (100-230,- Ft közötti) étkezési térítési díjat fizetnek, mivel ahhoz még az 
állam és az önkormányzat is hozzájárul. A lakosok ennyi pénzért elégedettek a minőséggel, 
reklamáció ezért nem érkezik. 
 
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

259/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Süllős Bt. 
ajánlatát az étkeztetés normáinak és eladási árainak emelésére vonatkozóan, 
de az előterjesztésben foglaltak szerint 5%-kal emeli az étkezési normát és 
térítési díjat, valamint eladási árat.  
Határid ő: 2009. január 01. 
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 

 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

260/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízza az étkeztetéssel 
érintett intézmények vezetőit, hogy az étkezési díj 5 %-os emelése után 
bekövetkezett esetleges ételminőség-romlást jelezze az önkormányzat felé, 
mert az az önkormányzat és a szolgáltató Süllős és Süllős Kft. között fennálló 
szerződés bontását jelentheti.  
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

26/2008.(XII.12.) sz. rendelete 
a személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési díjának megállapításáról szóló 

12/1994. (III.21) ök. sz. rendelet módosítása 
 

A rendelet szövegét a jegyz őkönyv melléklete tartalmazza. 
 



 7 
 
5./ Ács Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2008. évi felülvizsgálata, 

átdolgozása 
 
Varga József Károly: 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a koncepciót és azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Rohonczi József: 
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendet és szintén elfogadásra javasolja a koncepciót a 
Képviselő-testületnek. 
 
Csányi Józsefné: 
Minden területen ilyen tartalmas anyagra lenne szükség. Ebből lehet részletesen megismerni a 
témát. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

261/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a szociális 
szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást 
jóváhagyja. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
 
 
6./  Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 
Dr. Malomsoki István: 
Változtatásra azért volt szükség, mert a belső ellenőr tett észrevételt a meglévő Közbeszerzési 
Szabályzatra vonatkozóan. A jelzés alapján az abban foglaltak más szerkezetben, más formában, 
konkrétabban, számonkérhetőbben kerültek megfogalmazásra. 
 
Rohonczi József: 
Az Ügyrendi Bizottság az átdolgozott Közbeszerzési Szabályzatot elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Csányi Józsefné: 
A Közbeszerzési Szabályzatra szükség lesz, mert közbeszerzések lebonyolítása előtt áll az 
önkormányzat. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

262/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 80/2008.(IV.24.) sz. 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi és 
az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési szabályzatot jóváhagyja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester, 
              Dr. Malomsoki István jegyző 
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7./  A Képviselő Testület 2009. évi munkaterve 
 
Csányi Józsefné: 
Nehéz év elején az egész évet végiggondolni. Az előterjesztett munkaterv mintegy vázként 
értelmezhető. Év során pedig kiegészítésre kerülhet az aktuális témákkal. 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság áttekintette a munkatervet, azt elfogadásra javasolják a 
Képviselő-testületnek. 
 
Lakatos Béla: 
Javasolja, hogy januárban a közoktatással kapcsolatos napirend kerüljön tárgyalásra. 
 
Dr. Malomsoki István: 
A márciusban tárgyalandó napirendek közé a Kistérségi Társulás beszámolója és az intézmények 
átszervezése is kerüljön be. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

263/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztett 2009. évi 
munkatervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- Januárban tárgyalandó napirendek közé felvenni: a közoktatási 
intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés 
meghozatala c. napirendet, 

- Márciusban tárgyalandó napirendek közé felvenni: beszámoló a 
Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás és 
munkaszervezete 2008.  II. féléves munkájáról, a Társulási Tanács 
döntéseiről, azok végrehajtásáról 

Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
 
 
 
8./ Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok igazgatói pályázati 

felhívása 
 
Lakatos Béla: 
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta a pályázati felhívást, javaslata, hogy az 
intézmény tevékenységi körében szereplő utolsó sor: a helyi műsorszolgáltató csatorna, valamint 
az Ácsi Hírek szerkesztésének irányítása kerüljön ki, mert az a felelős szerkesztő feladata, nem a 
kiadóé. 
 
Csányi Józsefné: 
Ő a kapcsolattartás miatt benne hagyná a médiákra vonatkozó sort. 
 
Dr. Malomsoki István: 
Felügyelni kell a médiákat, maradjon benne véleménye szerint. 
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Rohonczi József: 
Mindig is testületi elvárás volt, hogy a médiák a művelődési ház irányítása alá tartozzanak. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

264/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ácsi Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok igazgatói álláshelyére kiírandó 
pályázati felhívást az előterjesztés szerint elfogadja, és közzétételre 
jóváhagyja. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
 
 
 
9./ Pályázati lehetőségek a TÁMOP pályázat keretében - Bartók Béla Művelődési Ház, 

Könyvtár és Városi Sportcsarnokban külön a Művelődési Ház, illetve külön a 
Könyvtár vonatkozásában 

 
Csányi Józsefné: 
Változtatást javasol arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatot terhelő önrész a Művelődési 
Ház pályázata esetében 10 MFt helyett 1,2 MFt legyen, a könyvtári pályázat esetében a 3 MFt 
helyett 1 MFt legyen. 

 
Lakatos Béla: 
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a Művelődési Ház pályázaton való részvételéhez való 
hozzájárulását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Az oktatási pályázat ÁFA-mentes, mert szolgáltatást tartalmaz, a képzésre vonatkozó pályázat is 
nulla %-os önrészű.  
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is a Művelődési Ház pályázaton való részvételéhez való 
hozzájárulását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

265/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

1.)   A Bartók Béla  Művelődési Ház,  Könyvtár és Városi Sportcsarnok részt 
kíván venni a TÁMOP-3.2.3/08/2 - A közművelődés a nem formális és 
informális tanulás szolgálatában című pályázaton. A képviselő-testület 
elvi támogatását adja a pályázatban vállalt projekttevékenység 
megvalósításához és felhatalmazza Ács Város polgármestere nevében 
az alpolgármestert a megállapodás aláírására, jegyzői ellenjegyzés 
mellett.  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Ács Város polgármestere nevében az 
alpolgármestert a fenntarthatósági nyilatkozat aláírására, jegyzői 
ellenjegyzés mellett. 
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3.) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a pályázat 

lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezetet, 1.200.000,- Ft-ot, azaz 
egymillió kétszázezer forintot az általános tartalék terhére megelőlegezi 
a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnoknak a 
Támogatási Szerződésben szereplő ütemezés szerint.  

Határid ő: 2009. január 10. 
Felelős: Csányi Józsefné alpolgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

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

266/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

1/.) Ács Város Önkormányzata részt kíván venni a TÁMOP-3.2.4/08/01 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében című pályázaton. A projekt megvalósítására konzorciumi 
együttműködési megállapodást kell kötni a konzorciumban részt vevő 
települések könyvtáraival. A képviselő-testület felhatalmazza Ács 
Város polgármestere nevében az alpolgármestert a megállapodás 
aláírására, jegyzői ellenjegyzés mellett.  

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Ács Város polgármestere nevében az 
alpolgármestert a fenntarthatósági nyilatkozat aláírására, jegyzői 
ellenjegyzés mellett. 

3.) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a pályázat 
lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezetet, 1.000.000,- Ft, azaz 
egymillió forintot az általános tartalék terhére megelőlegezi a Bartók 
Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnoknak a 
Támogatási Szerződésben szereplő ütemezés szerint.  

Határid ő: 2009. január 10. 
Felelős: Csányi Józsefné alpolgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
 
 
 
 
10./ Pályázati lehetőség Leader keretében 
 
Csányi Józsefné: 
A pályázattal a Bagolyvár külső felújítása történhet meg, továbbá a Művelődési Ház tetőfelújítása, 
mivel gerendázat teljesen elkorhadt. A pályázatokat a SOM-TAN Kft. elkészíti. A tetőfelújításra 
180 MFt támogatás nyerhető, a Bagolyvár felújítására pedig 20-30 MFt, ezzel a Bagolyvár 
épületének a múzeummá való átalakítása megkezdődhet. A támogatási összeg kifizetése 2010. 
évben várható.  
 
Lakatos Béla: 
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság támogatta a Bagolyvár épületének felújítását 25 MFt 
összegben. A Művelődési Ház tetőfelújítását most nem javasolja a bizottság. 
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Nagy Irén: 
Civil szervezetek is részt vehetnek a pályázaton, nekik ÁFA-mentes.  
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a pályázaton való részvételt. Ilyen lehetőség mellett 
nem lehet elmenni. Javasolja a bizottság a pályázat elkészítésével a Som-Ker Kft. megbízását is. 
 
Csányi Józsefné: 
A Kossuth Lajos Asztaltársaság és az Ács Fejlődéséért Alapítvány neve is felmerült a pályázat 
beadásával kapcsolatban, de nagy mennyiségű hitel felvételére lett volna szükség, mivel a civil 
szervezetek annyi rendelkezésre álló tőkével nem rendelkeznek. A hitelfelvétel manapság 
nehézkes.  
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

267/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzata részt kíván venni az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. tengelyének, a „Falumegújítás” című pályázatán 
a „Bagolyvár” épületének külső felújítására.  
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a pályázat megvalósításához 
szükséges pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére 25.000.000,- Ft 
összegben megelőlegezi. 
A Képviselő-testület az EMVA- Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások pályázat keretében, a pályázat elkészítése, beadása, szükséges 
hiánypótlások teljesítése és helyszíni ellenőrzéseken való részvétel tárgyában 
vállalkozási szerződést kíván kötni a SOM-TAN Ügyvitelszervező és 
Gazdasági Tanácsadó Kft-vel (2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 2.) 2,85 % 
munkadíj ellenében, amely kizárólag sikeres, elnyert pályázat esetén kerül 
érvényesítésre, a pozitív támogatási döntés kézhezvételét követő 30. napon. 
Határid ő: 2009. január 10. 
Felelős: Csányi Józsefné alpolgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
 
 
 
11./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – társulási   

megállapodás módosítása  
 
Csányi Józsefné: 
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a társulási megállapodásuk 
módosítását kéri az önkormányzattól. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

268/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítását 
elfogadja, mely szerint az „I. Alaprendelkezések” című fejezet a hatályos szakágazati 
besorolásnak és szakfeladat-rendnek megfelelően az alábbiak szerint módosul: 
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„I. Alaprendelkezések 
 
A társulás neve:                 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
 
Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of Municipalities for Solid Waste Management of  
                                            Győr Region 
 
Székhelye:                          9021 Győr, Városház tér 1. 
 
A társulás bélyegzője:       körbélyegző 
           körben a társulás neve, címe 
A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

- a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító 
együttműködése, 

- a települések hulladékgyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának 
javítása, kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása, 

- a települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges 
tanulmányok elkészíttetése, 

-    pályázatok elkészítése és benyújtása, 
- a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer projekt menedzselése az 

önkormányzatok oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban való 
részvétel. 

 
Gazdálkodási jogköre: jogi személyiséggel működő, részben önállóan gazdálkodó jogkörrel, 

az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű, önálló 
bankszámlával rendelkező költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait a Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Győr, Városház tér 1.) látja el. 

 
Alapítói szervei: az Alapító Okiratot aláíró 112 önkormányzat. 
 
Felügyeleti szerve: az alapító Okiratot aláíró 112 önkormányzat 
 
Törvényességi ellenőrzési szerve: A Ttv. 20. §-a szerint a székhely szerint illetékes Nyugat-

dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az alapító okirat VII/1.3 pontja 

tartalmazza. 
 
Szakágazati besorolás és szakágazati rend: 

3811  nem veszélyes hulladék gyűjtése 
3812  veszélyes hulladék gyűjtése 
3821  nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3822  veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3831  használt eszköz bontása 
3832  hulladék újrahasznosítása 
6820  saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7712  gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
7733  irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
7739  egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
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A Társulás az Alapító Okiratban megjelölt alaptevékenységeken, szakágazati besorolásban és 
szakágazati rendben feltüntetetten kívül más tevékenységet nem végez, vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.” 
 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester nevében Csányi Józsefné alpolgármester 
Határid ő: 2008. december 31. határozat megküldésre a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
 
 
 
 
 
12./ Egyebek 
 
A vagyonkataszter aktualizálása 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a témát. A vagyonkataszter aktualizálásával a 
Novotech. Bt-t javasolják megbízni azzal, hogy a jövőben ezt a feladatot az önkormányzat lássa 
el. 
 
Rohonczi József: 
A szükséges lépéseket meg kell tenni annak érdekében, hogy éves szinten ezen összegeket ne 
kelljen kifizetni. 
 
Csányi Józsefné: 
A környék településein is megoldják házon belül ezt a munkát. 
 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

269/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzata vállalkozási szerződést köt a Novotech Bt.-vel a 
vagyonkataszter 2008. évi változásainak átvezetésére, valamint a 2008. évi 
statisztika elkészítésére 400.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 480.000.-Ft vállalkozási díj 
ellenében.  
Az Önkormányzat vállalja, hogy 2009. január 15.-ig, az átvezetendő változásokhoz 
szükséges szerződéseket, tulajdoni lapokat, könyv szerinti értéket, továbbá a 
felmérendő ingatlanok tulajdoni lapjait, alaprajzait, valamin t a KATA program 
frissítését biztosítja.  
A Novotech Bt. 2009. január 30.-ig elvégzi a 2008. évi változások átvezetését, 2009. 
március 10.-ig a 2008. évi statisztika elkészítését.  
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester 
nevében az alpolgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, jegyzői 
ellenjegyzés mellett. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
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Az Óvoda köz és az Erkel Ferenc u. úttervezési munkákra bekért ajánlatok elbírálása 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az úttervezési munkákra beérkezett ajánlatok közül a 
Különút Mérnöki Iroda ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Nagy Irén: 
A Kegyeleti park járdatervezését nem kell megrendelni, a Bricoll Kft. azt már elkészítette. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

270/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzata tervezési szerződést köt a Különút Mérnöki 
Irodával (9022 Győr, Rákóczi F. u. 36.) az Óvoda köz kb. 320 m hosszú 
szakaszán a meglévő útburkolat szélesítése, járda tervezése, csapadék-
vízelvezetés szikkasztó árkok tervezésére, valamint az Ács, Erkel F. utca kb. 
250 m hosszú szakaszán új burkolat tervezése, csapadék vízelvezetés 
szikkasztó árkok tervezésére, 2009. február 15-i tervszállítási határidővel, 
880.000,- Ft tervezési díj összegért. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
 
 
 
 
 

Pályázati felhívások az ácsi 17/3. hrsz.-ú, illetve 1240/1. hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére 
 

Csuka László:  
Korábban már próbálkoztak mindkét ingatlan eladásával, de nem volt érdeklődő. Az ingatlanok 
értéke folyamatosan romlik, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy 
csökkentett áron kerüljenek eladásra az ingatlanok, hiszen azok értéke folyamatosan romlik. 

 
Csányi Józsefné: 
Készült árbecslés korábban az ingatlanokról. 
 
Nagy Irén:  
Sok az idős a településen. A volt orvosi rendelő frekventált helyen van, ott az idősek részére 
bentlakásos intézetet lehetne létrehozni.  

 
Csányi Józsefné: 
A meglévő épület hátrafelé bővíthető, de jelenleg teljesen leromlott állapotban van, dohos az 
állaga. Az OTP sem szívesen vette igénybe a székházuk felújítása idejére. 
 
Lakatos Béla: 
10 MFt-ért már meghirdetésre került a volt orvosi rendelő épülete, de nem ér annyit. A zárda 
épülete jobb állapotban van. A volt orvosi rendelő eladását nem javasolja. 
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A képviselő-testület 9 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

271/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ácsi 17/3 hrsz-ú, a 
Nyárfa u. 4. szám alatti ingatlan értékesítésére az előterjesztés szerinti 
pályázati felhívást elfogadja azzal, hogy előtte a Postagalamb 
Sportegyesülettel történjen egyeztetés. 
Határid ő: 2009. február 12. 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
 
 

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

272/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ácsi 1240/1 hrsz-ú, a 
Fő u. 98. szám alatti ingatlan eladására vonatkozóan a korábban hozott 
176/2008.(VIII.28.) számú határozatát visszavonja, mivel a város 
központjában lévő ingatlannak más célra való hasznosításáról határozott. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
 
 
 
 
 

 A Fő utcai vérvételi laboratórium Óvoda közi Egészségházba történő                      
áttelepítésének tervezési feladatairól 
 
Nagy Irén:  
Javasolja, hogy ezen napirendet zárt ülésen tárgyalják. 
 
Csányi Józsefné: 
Egyetért a zárt ülésen való tárgyalással.  
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

273/2008.(XII.11.) sz. határozata 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a laborhelyiség áthelyezése 
miatti kialakítási terv elkészítése c. napirendnek zárt ülésen való tárgyalásáról 
döntött.  
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
 
 
A Református Egyház támogatási kérelme 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet, de nem javasolja a támogatást. 
Tiszteletdíjból való felajánlásból javasolják finanszírozni a könyv megjelentetést. Ő és Nagy 
Tamás képviselőtársa felajánlják egy havi tiszteletdíjukat erre a célra, ennek elfogadását kéri. 
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A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

274/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

 Ács Város Képviselő-testülete az Önkormányzat jelenlegi szűkös anyagi 
helyzetére való hivatkozással a Református Egyház támogatási kérelmét 
elutasítja.  

            Határidő: Azonnal 
            Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

275/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Csuka László és Nagy Tamás képvelők egy havi tiszteletdíjukról lemondanak. 
Ács Város Képviselő-testülete a felajánlott tiszteletdíjak összegét a református 
gyülekezet tiszteletbeli presbitere, Alföldi Kálmán 70. születésnapja 
alkalmából kiadandó tanulmánykötet megjelentetése céljára használja fel. 

            Határidő: Azonnal 
            Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 
 
 
 
 
 
Az Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány támogatási kérelme 
 
Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem javasolja az alapítvány részére támogatás nyújtását. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

276/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Képviselő-testülete az Önkormányzat jelenlegi szűkös anyagi 
helyzetére való hivatkozással az Életmentő Központi Inkubátor Alapítvány  
támogatási kérelmét elutasítja.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
 
 
Aktualitások 
 
Tóth Győző: 
Közvilágítási problémát vet fel: a Fáy András utca temető felőli részén a kanyarban nincsen 
semmilyen világítás, pedig ott közbiztonsági szempontból indokolt lenne azt megoldani. 
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Petró Tibor: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Asztalitenisz Szakosztály ifjúsági csapata jól szerepel: MB-1-
es, MB-2-es és MB-3-as csapatok utánpótlásaival való mérkőzéseket nyernek meg. Legjobbak 
Ulrich Gabi és Borsos Tamás. 
 
Lakatos Béla: 
Másik fiatal: Nagy Sándor, a Gárdonyi iskola tanulója a Diákolimpián jó helyezést ért el, a Fox-
Corn Kupát is megnyerte. 
 
Csányi Józsefné: 
Az „Ácsi Hírek” önkormányzati havilapba az elmondottaknak be kell kerülni. 
 
Moncz Imre: 
Január 23-án, pénteken Gombás István Szavalóverseny lesz a Művelődési Házban, ahol minden 
érdeklődőt várnak. 
 
Csányi Józsefné: 
Az önkormányzat honlapján lévő Fórumon a véleményeket el lehet mondani, nagy érdeklődés 
kíséri ezt. A lakossági vélemények elmondását évenként közmeghallgatások alkalmával, továbbá 
szélparkkal kapcsolatban összehívott fórumokon is biztosítják. Az önkormányzat a meglévő Ipari 
Parkjába próbál vállalkozásokat keresni.  
Karácsony közeledtével az ülésen résztvevőknek és a település valamennyi lakosának Kellemes 
karácsonyt kíván. 
 
A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

277/2008.(XII.11.) sz. határozata 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő–testülete az Ötv. 12.§ (4) bekezdés 
b./ pontja értelmében zárt ülést rendel el üzleti és személyi ügyek 
tárgyalására. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester 

 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 

Dr. Malomsoki István                   Csányi Józsefné 
jegyző                       alpolgármester 

 


