
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Nagyközség  Képviselő  Testületének  2007.  február  15-én  15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
                         Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
  Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló
  Abai Attiláné, a Gazdasági Iroda vezetője
  Petrasovits Anna, a Bazax Kft. képviselője
  Czakó Ignác, a Bazax Kft. ügyvezető igazgatója
  Intézményvezetők
  Süllős és Süllős Kft. irányítása alá tartozó konyha dolgozói
    Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülésen valamennyi képviselő jelen van, 
így  a  Testület  14  fővel  határozatképes.  Új  napirend 
felvételére  nem  hangzott  el  javaslat.  A  képviselők  a 
napirendeknek  a  meghívóban  foglaltak  szerinti  tárgyalását 
egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,   intézkedésekről,  
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       2./   Előirányzat módosítás
       3./   Rendeletalkotás az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
       4./   Egyebek

 

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

A  polgármester  által  elmondottakat  tartalmazó  jelentés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Lakatos Béla:
Tájékoztatta  a  Testületet,  hogy  az  Ácsi  Kinizsi  SC.  az  önkormányzattól  kapott  6,2  MFt 
összegű  támogatásról  az  elszámolását  benyújtotta.  Az  említett  összegből  1,2  MFt-ot  a 
gondnoki állás betöltő személy juttatása tesz ki, 5 MFt pedig egyéb célra került elköltésre. A 
beadott  anyagot  átvizsgálva  nem  talált  olyan  tételt,  amely  nem  sportcélra  került  volna 
felhasználásra.



Csöbönyei Imre:
Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket és a helyi  TV-n keresztül a lakosokat, hogy a szőnyi 
kórház  fenn  fog  maradni.  Mindenkinek  köszönetet  mond,  aki  részt  vett  a  kórház  tovább 
működése érdekében szervezett demonstráción.

2./ Előirányzat módosítás

Locsmándi Imréné:
A hétfői bizottsági ülésen még az előirányzat 43. ponttal való kiegészítését nyújtotta be, azóta 
a TÁH azt visszavonta, így azt nem kell tárgyalni. Az előirányzat módosítás felsorolt tételei 
nagy része az állami támogatások lehívott összegeit tartalmazza. A pontok közül kiemeli a 8-
as pontot, mely az októberi lemondások visszafizetését tartalmazza. Ez év végére visszajön és 
ez az összeg nullára  jön ki.  A 22 pontban a fel  nem használt  összeget  dologi  kiadásokra 
csoportosították át. A 24. pont a 2006. évi többletbevételnek az intézmények többletkiadásai 
finanszírozását mutatja. 

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadta  az  előterjesztett  előirányzat 
módosítást,  mely mutatja,  hogy tavaly a tervezett  bevételhez  még 258 MFt pluszösszeget 
sikerült  szerezni  az  év  során.  Az  előirányzat  37-40.  pontjai  mutatják  az  intézmények 
járulékokból történő átcsoportosításait, mely követendő példa. 

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előirányzat módosítást.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Fájó  dolog,  hogy  a  befolyt  többletadókat  az  intézmények  részére  kellett  átadni 
túlfinanszírozásuk miatt, mert ezért megint nem tudnak beruházásokat, fejlesztéseket végezni. 
Kérdezi, hogy a konyha rezsiköltségének továbbszámlázásából volt-e plusz bevétel?

Abai Attiláné:
Kifizetésre került a rezsiköltség, a konyhát üzemeltető Süllős Bt. pedig átutalja részünkre, így 
az nullára jön ki.

Moncz Imre:
Sajnálatos, hogy az intézmények túlköltekezéséről beszélhetünk. A 16. pontban található 600 
eFt  végösszegű  tétel  nem  volt  tervezve  a  költségvetésben.  A  közszféra  fegyelmezetlen 
gazdálkodása miatt a település szorul hátrányba. 5 MFt megtakarítást mutattak ki abból, hogy 
a  konyha  üzemeltetésre  kiadásra  került,  ez  a  megtakarítás  10  MFt  is  lehetne.  A  37-40. 
pontokban  foglaltakért  az  intézményeket  nem  illeti  dicséret  véleménye  szerint.  Reális 
tervezésre lenne szükség. 

Varga József Károly:
Szeretne hallani a családsegítőnek a kistérséghez való csatolási tervéről. A konyhán dolgozók 
érdekében  javasolja,  hogy  a  konyhai  ebéd  minőségére  vonatkozó  panaszok  kerüljenek 
összegyűjtésre.



Csányi Józsefné:
Már a tavalyi költségvetés tervezésekor látták, hogy abból nem tudnak kijönni. Komolyabb 
átszervezésekre, további intézkedésekre van szükség, akkor is, ha végül is jól zárták a tavalyi 
évet.  Az  előirányzat  módosítás  azzal  fogadható  el,  hogy  kerüljenek  megfogalmazásra  az 
átszervezési feladatok.

Lakatos Béla:
Megemeli a kalapját az előtt, aki a tervezett összegből ki tud jönni. Intézkedésként leállíthatná 
az intézményében a fűtést teljesen például, akkor talán beleférne a tervezett költségvetésbe. 
Az étkezéssel kapcsolatban nem érdekli, hogy 5 MFt megtakarítást jelentett a bérbeadás, de a 
gyermekeknek jó ételt kell szolgáltatni.

Locsmándi Imréné:
Amennyiben  a  családsegítő  kistérségi  irányítás  alá  kerül,  akkor  nem  kerülne  az 
önkormányzatnak  pénzébe.  Jelenleg  a  szolgálat  keretében  alkalmazott  pszichológus  és 
pszichiáter  költségvonzata  magas.  A  Kistérség  ezek  működtetésére  a  jelenleg  az 
önkormányzat által biztosított összegnél többet tudna fordítani.

Csöbönyei Imre:
A konyha  dolgozói  jelen  vannak az  ülésen,  a  témát  később akarták  tárgyalni,  de  ha  már 
felmerült, akkor kéri hallgassák meg a dolgozók véleményét. Holnap a konyhát üzemeltető 
cég menedzserével tárgyalnak. 
A családsegítés kistérség keretében történő üzemeltetése visszafejlődést jelentene a település 
ellátásában.  Eddig  a  társulásban  való  részvétel  nem jelentett  előnyt  egy  területen  sem a 
nagyközségnek. 

Bartha Józsefné:
Nem kis gondok vannak a konyhán. 12 fő konyhai személyzetből kettő elment.  Probléma, 
hogy több személy nincsen bejelentve foglalkoztatásra. Az alkalmazásra vonatkozó papírokat 
nem  adták  át  részükre,  hiába  kérik.  Amit  az  intézmények  írnak  véleményt  az  étkezés 
minőségével kapcsolatban, az mind rajtuk csapódik le negatív értelemben. Eddig is ők főztek 
és  továbbra  is  ugyanúgy  főznének,  ha  a  Süllős  Bt-től  megkapnák  ugyanazokat  az 
nyersanyagokat. Korábban közalkalmazotti jogviszonyuk volt, annak megfelelő illetménnyel. 
Jelenleg pedig 56 eFt-ot kapnak. Hétvégén is dolgoznak, de semmi plusz pénzt nem kapnak.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  konyha  vállalkozásba  a  Süllős  Bt-hez  átkerült.  Ő  megírta  részükre,  hogy  a  dolgozók 
foglalkoztatásáról  a  Bt.  tájékoztasson,  de  ez  nem  történt  meg.  A  dolgozóknak  kell  a 
Munkaügyi Bírósághoz fordulni. Amikor vállalkozásba került a konyha, megkérdezték előtte 
őket, nem vennék-e ki bérbe.

Lakatos Béla:
Ha  a  konyhát  bérbevevő  üzemeltető  nem  tartja  be  a  szerződésben  foglaltakat,  akkor  az 
felbontható.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Nincsenek olyan bizonyítható konkrétumok, ami miatt megléphető lenne a szerződésbontás.

Kovács Lajosné:
A Süllős Bt. emberszámba sem veszik őket. Ők nem tudták volna annak idején bérbe venni a 
konyhát semmiképpen.



Csányi Jószefné:
A szerződésben  szerepelt,  hogy  egy  évig  a  dolgozókat  ugyanazokkal  a  feltételekkel  kell 
foglalkoztatni,  ahogy  átvették  őket.  Majdnem  két  évig  foglalkoztak  a  gondolattal,  mire 
meglépték  az  üzemeltetésbe  való  átadását  a  konyhának.  A  melegítő  konyhák  bevállalása 
kimaradt a szerződésből. A Süllős Bt. nem tartotta be a szerződésben foglaltakat. Nem lehet 
ennyiben hagyni az ott dolgozók miatt. Sajnos az önkormányzat a munkaügyi iratokat nem 
kérheti.

Moncz Imre:
Többször ment be a konyhára érdeklődni, nem panaszkodtak. A Süllős Bt. egy évig betartotta 
a szerződésben foglaltakat. Ennek letelte után vannak problémák mind az étel minőségére, 
mind a mennyiségére vonatkozóan. Fokozatosan csökken az ebédelőtábor is.  A problémák 
megbeszélését szorgalmazták már korábban a céggel, de egy órát várták a képviselőjükre, aki 
végülis nem ment el a megbeszélésre.

Rohonczi József:
Véleménye  szerint  a  felmerülő  gondok  megoldásában  nem  egyedül  a  dolgozóknak  kell 
eljárni.  A jegyző  segítségét  kéri  ehhez.  A konyha  üzemeltetésre  való  kiadása  ráfizetés  a 
falunak. Reális-e a kimutatott többletbevétel?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ő pedig a Képviselő Testület támogatását kéri, hogy ne egyedül kelljen eljárni az ügyben.

Abai Attiláné:
Az  5  MFt  megtérülés  könyvelésileg  szerepel,  a  valóságban  nincsen  megtakarítás  a 
bérbeadáson.

Csöbönyei Imre:
A konyhát az önkormányzat adta bérbe, most is nekik kell eljárni. Holnap beszélnek a cég 
képviselőjével és kimennek a konyhára is. A problémákat orvosolni kell. A falu érdekében 
mindent meg kell tenni.

A Testület egyhangú 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

3/2007.(II.15.) sz. rendelet
az önkormányzat 2006. évi költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

2./   Rendeletalkotás az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Javaslat útfelújítási pályázatra

Csöbönyei Imre:
A  költségvetés  tárgyalásán  belül  javasolja,  hogy  először  az  útfelújítási  pályázatra  való 
előterjesztést  tárgyalják,  mivel  ebben  a  témában  hozott  döntés  még  beleépítendő  a 
költségvetésbe.



Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és határozatában az Ifjúsági, a 
Nyárfa és az Erkel F. utcákat javasolta az útfelújítási pályázatban való szerepeltetésre.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő Erkel Ferenc utca aszfaltozását tárgyalta 
és azt fogadta el. A lakossági szám növekedése is ennek az utcának a felújítását támasztja alá. 
Az Igmándi, Ady és Kegyelet utca kereszteződésénél pedig zebra felfestését javasolják, amely 
lakossági igényként merült fel és költséget nem jelent.

Csöbönyei Imre:
Az  nem  probléma,  ha  több  utcanév  kerül  elfogadásra.  Ha  plusz  pénzhez  jutna  az 
önkormányzat, akkor akár több utca felújításában is gondolkozhatnak.

Locsmándi Imréné:
Probléma, hogy a pályázat még nem jelent meg, így a pályázati feltételek még nem ismertek 
pontosan, valószínűleg az a tavalyihoz hasonlóan kerül megállapításra.

Moncz Imre:
A Képviselő Testület korábban hozott határozatában a Zrínyi és a Patak utca aszfaltozására 
tett ígéretet. Ezeket az utcákat javasolja a pályázatba bevenni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Olyan utcát kell meghatározni, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelnek. A tavalyi kiírás fő 
feltételei - és valószínűleg az idei pályázaté is - hogy a felújítandó út főforgalmi útvonalra 
nyíljon és településrészt kössön össze.

Rohonczi József:
A pályázati kiírásnak véleménye szerint csak az Erkel Ferenc utca felel meg.

Petró Tibor:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  ülésén  részletesen  tárgyalták  a  témát.  Megállapításra 
került,  hogy a Gyár utca is az Igmándi utcához hasonlóan számozott nagyforgalmi út és a 
Pénzásás településrészt köt össze. Mindhárom utcát javasolja elfogadásra.

Locsmándi Imréné:
Ha már egy apró dologban is eltér a pályázati kiírástól, már elutasítják a pályázatot. Az út 
melleti árok kiépítését is saját erőből kell megoldani az önkormányzatnak.

Csöbönyei Imre:
Megpróbálják majd valahogy megoldani a Zrínyi és a Patak utca aszfaltozását is. A rendelet 
megjelenésekor  kiderülnek  a  pontos  pályázati  feltételek.  Javasolja  mindhárom  utca 
elfogadását.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2007.(II.15.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete  a 2007. évben útfelújítási pályázat keretében az 
alábbi utcák aszfaltozásáról döntött, melyek a pályázati feltételeknek is megfelelnek:

- Erkel Ferenc utca.
- Ifjúsági utca,
- Nyárfa utca,

Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Költségvetés

Locsmándi Imréné:
Három  megelőző  testületi  ülésen  tárgyalták  a  költségvetési  tervezetet.  A  módosításokat 
mindig  beépítették  az  anyagba.  Sajnos  a  bevételi  források az  előző  évekhez  képest  jóval 
alacsonyabbak. A fejlesztésekre és segélyezésekre fordítható összegek csökkentek, mivel a 
bevételi oldalt tekintve nem biztosított a többletbevétel. Hitelfelvételt terveztek, de jó lenne 
azt nem igénybe venni. Csak a legfontosabb kiadásokat lehet tervezni. A rendszeres bevételek 
nem képeznek nagy nagyságrendet, ezért további bevételi forrást kell keresni. A tavalyi évet 
is így kezdték, de pályázatok és hozzájárulások révén pénzhez jutottak. A bérekhez is hozzá 
kell tenni. Márciusban várhatók a helyi adók első félévi bevétele. A többi önkormányzat is 
hasonlóan  nehéz  helyzetben  van,  mivel  a  bevételhez  érkező  állami  támogatások  összege 
sokkal kevesebb az előző években megszokottnál.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna:
A  könyvvizsgálói  jelentésben  leírta  a  véleményét  az  önkormányzat  2007.  évi  tervezett 
költségvetéséről. Kiemeli, hogy a rendelet az államháztartási törvénynek megfelelően került 
elkészítésre. Az előterjesztés tartalmazza a szükséges adatokat és részletes információt nyújt a 
Képviselő Testület részére. A költségvetésben a tervezett dologi kiadás az elvárható szint alatt 
maradt, ezért az intézmények gondban lesznek ebben a tekintetben. Az előző években is az 
önkormányzat  segítette  ki  év  végén  az  intézményeket.  Azzal  javasolja  elfogadásra  a 
költségvetést, hogy megszüntetésre kerül az év végi kifizetetlen szállítói állomány.

Locsmándi Imréné:
A rendelet  2.,  3.  és  11.  számú  mellékletében  még  a  régi  szóhasználat  került  beírásra  az 
önkormányzat által folyósított segélyekre vonatkozóan, ennek kijavítására van szükség.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  költségvetési  rendeletet  és  megállapította, 
hogy  az  induló  bevételi  összeg  a  tavalyinál  is  kevesebb,  ezért  valószínűleg  nem  fogják 
megközelíteni  a  tavalyi  év végi  összeget,  mivel  az  energiaárak  emelkedésére  is  számítani 
lehet.  Olyan  intézkedésekre  van  szükség,  amelyek  szavatolják  a  2007.  évi  megfelelő 
gazdálkodást.  A bizottság  ezért  az  önkormányzat  2007.  évi  költségvetését  az  alábbiakkal 
javasolja elfogadásra.
          Kiadási oldalon:
                  - az intézmények gazdálkodásának áttekintése az április 15-ig,

    - átszervezési és személyi juttatások csökkentésével kapcsolatos
                     javaslat az intézményektől április 15-ig,



      - az önkormányzat nem kötelező feladatai ellátásának tárgyalása  
        a Testület áprilisi ülésén,
          Bevételi oldalon:
      - az önkormányzat eladható földingatlanairól kimutatás készítése 
        térképpel együtt a Testület április ülésére,
      - a Fő u. 100. szám alatti önkormányzati ingatlan eladásának vagy
         bérbeadásának meghirdetése.

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  a  költségvetési  rendeletet  és  egyetért  a  Pénzügyi  és 
Gazdasági Bizottság által határozottakkal. A görgetett dolgokat nem tartják jónak, azt meg 
kell szüntetni. 

Lakatos Béla:
Nem lehet azt,  hogy áprilistól mindent letiltanak,  vagy akkor azt vállalja át a Pénzügyi  és 
Gazdasági Bizottság.  Ő nem fog rosszat tenni a saját  intézményével.  Legalább határozzák 
meg azt, hogy mit tiltsanak meg.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Sok  testületi  határozat  született  úgy,  hogy  az  intézményre  bízta  a  racionalizálást,  de  az 
intézményvezetőnek  az  intézményét  védeni  kell.  Konkrét  intézkedésekről  kell  határozni. 
Felelősen  kell  gazdálkodni.  Igyekezni  kell,  hogy  az  idén  is  jól  jöjjön  ki  év  végére  az 
önkormányzat.

Tóth Károly Péter:
Olyan  jelentésre  lenne  szükség,  hogy  mennyi  a  kötelező  óraszám,  hány  osztály  lesz 
szeptembertől, mennyi a várható gyermeklétszám. Korábban már született olyan döntés, hogy 
a nyugdíjba kerültek helyére ne vegyenek fel újabb személyeket az intézmények.

Lakatos Béla:
A nyugdíjazottak részére a felmondási időt még év végéig fizetni kell, így abból megtakarítás 
nem várható.  Lehet,  hogy olyan szaktanár megy nyugdíjba,  aki helyett  muszáj  felvenni új 
személyt a leadandó órák miatt. Nem kell áprilisig várni, már most döntsenek arról, hogy mit 
kell  megszüntetni,  bár  nem tudja  mi  szüntethető  még  meg,  mert  a  tanulószoba  kötelező 
feladat.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Létszámot csak a beiratás után tudnak.

Tóth Károly Péter:
Az óvoda tudná jelenteni a várható létszámot.

Csányi Józsefné:
A törvény szerint  ami jár, azt  meg kell adni. Most kell  megtervezni,  hogy hány csoportot 
tudnak szeptemberben indítani. Lényeges, hogy minden tanulócsoport létszáma a megadott 
körül legyen, mert akkor a leggazdaságosabb. 
Az oktatást érintő mikrotársulás ügyében voltak Nyergesújfalun tapasztalatcserén. A legjobb 
példákat át lehet venni. A társulásba székhelyként kell belépni. Lényege, hogy mindenki jól 
járjon, de mindig a székhely a főbb hely. Banával felveszik a kapcsolatot, de nem biztos, hogy 
velünk akarnak társulni, Bőny is szóba jöhet. A társulás tekintetében egy elvi hozzájárulásra 
lenne szükség a Testülettől. Több, mint 40 MFt-ot jelentene a költségvetésben. Várossá válás 
esetén is megléphető a társulás, mellyel az óvoda és szakiskola tekintetében is lehet számolni. 



Sajnos  a  nyugdíjbavonulók  nem  jelentenek  költségmegtakarítást.  A  státuszok  további 
faragására van szükség.

Moncz Imre:
A  falun  nem  látszik  meg,  hogy  tavaly  magasabb  lett  a  költségvetés  bevételi  oldala  a 
tervezettnél. Egyetlen egy racionalizálási döntés nem születik. Mindenki a kormányt szidja, 
de az legalább próbál valamit tenni, ha nem is egészen jól. 
A  költségvetés  8.  §  (2)  bekezdésében  meghatározásra  került  a  polgármester  előirányzat 
módosítási  jogának 1 MFt-ig való biztosítása jegyzői ellenjegyzés mellett.  Ennek kivételét 
javasolja a takarékos gazdálkodás érdekében. 
Egyik iskolánál kiszámolták a gyermeklétszámhoz szükséges pedagógusi létszámot, de annak 
már az ismertetése nagy ellenállásba ütközött. A Jókai Iskola két fő létszámi csökkenést ígért.

Varga József Károly:
Mindenki  azon van,  hogy pénzhez jusson az önkormányzat.  Ha képviselőtársának vannak 
konkrét elképzelései, írja le, hogy miben lát milliós megtakarítást.

Lakatos Béla:
Az oktatásnak mikrotársulásba való megoldása felé  hajlik ő is.  Ha abban plusz pénz van, 
javasolja lépjék meg,  de látni  kellene annak létszámvonzatát  is.  A tantárgyfelosztást  előre 
meg kell csinálni, annak összeállítását nem szeptemberben kezdik el. Már májusban tisztán 
kell látni a mikrotársulást. Ha akarunk valamit tenni, azt most kell elkezdeni, mert nem akarja, 
hogy odajusson az iskola, hogy a jobb módu szülők elviszi a gyereket innen azért, mert nem 
tud emelt szintű matekot stb. biztosítani a gyermekek részére.

Nagy Irén:
A társulásról régóta beszélnek, de Banával még senki sem beszélt, pedig attól függ minden. Ő 
találkozott  a  polgármesterrel,  de  ebben  nem ő  az  illetékes.  Bábolnát,  Nagyigmándot  kell 
megkérdezni a társulásról, hiszen ott ez már működik. 40 MFt-ot lehet vele hozni, mások már 
rég pénzhez jutottak, mi csak toporgunk. Lépni kell, 40 MFt-ot nem lehet csak úgy elengedni.

Csányi Józsefné:
Bana nyitott a társulásra, elvi döntése van a társulásról, csak még nem döntött, hogy velünk 
vagy  Bőnnyel  társul-e.  Ők  is  a  költségvetésnél  tárgyalják  ezt,  azért  nincs  még  részükről 
döntés.

Moncz Imre:
A társulásnál  jobb forma lenne  egy Általános  Művelődési  Központ  létrehozása.  Ebből  az 
országban még csak egy működik. Abszolút nyereséges forma, több intézmény férne bele.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Jókai Iskola igazgatójának mandátuma júniusban letelik,  pályázat  kiírására van szükség. 
Amennyiben kiírásra kerül a pályázat, nem lehet társulás. A két iskolának együtt kell pedig 
társulni, ezért először abban kell dönteni, hogy kiírásra kerüljön-e a pályázat.

Csöbönyei Imre:
Tavaly a kis összeggel indult költségvetés év végére jól alakult. Idén nehezebb a helyzet. A 
gazdálkodás szempontjait a könyvvizsgáló megadta. A kiutat meg kell találni. Minél előbb 
döntenek az intézmények személyi ügyekben, annál előbb lesz megtérülés. A polgármester 1 
MFt-ig  való  döntésére  határozathozatalra  van  szükség.  Javasolja,  hogy  a  mikrotársulás 
ügyében  1-2 hét  múlva,  a  banai  döntés  ismeretében  rendkívüli  ülésen  határozzanak.  Kéri 
szavazzanak az elhangzott módosító javaslattal kapcsolatban.



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

21/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete elutasítja a képviselői módosító javaslatot, amely a 
költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére vonatkozik.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

22/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetését az alábbi 
módosításokkal fogadja el:
                   Kiadási oldalon:
            - az intézmények gazdálkodásának áttekintése az április 15-ig,

          - átszervezési és személyi juttatások csökkentésével kapcsolatos
               javaslat az intézményektől április 15-ig,
 - az önkormányzat nem kötelező feladatai ellátásának tárgyalása  
   a Testület áprilisi ülésén,
                   Bevételi oldalon:
 - az önkormányzat eladható földingatlanairól kimutatás készítése 
   térképpel együtt a Testület április ülésére,
 - a Fő u. 100. szám alatti önkormányzati ingatlan eladásának vagy
   bérbeadásának meghirdetése.
                  Továbbá:
-  A  rendelet  2.,  3.  és  11.  sz.  mellékletében   „Ellátottak  pénzbeli  juttatása”  helyett 
„önkormányzat által folyósított ellátások” kerüljön beírásra.
Határidő: 2007. február 15.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

4/2007.(II.15.) sz. rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetése

A rendelet szövege a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.

3./ Egyebek

Szervezeti változtatás

Csöbönyei Imre:
Szervezeti  változtatásra  van  szükség,  hogy  legyen  gazdája  a  lakásátadásoknak,  az 
önkormányzati  épületeknek,  a  közmunkások  irányítására  megfelelő  ember.  A  Gazdasági 
Irodához kerülne át a jelenleg Polgármesteri Hivatalhoz tartozó üres karbantartói álláshely. 
Március 01-től Szőnyi Lajos kerülne létszámba csoportvezetői megbizatással, aki ellátná az 
önkormányzati létesítmények, lakások átadásakor a szükséges ellenőrzéseket.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztett szervezeti változást.



Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztetteket azzal, hogy falugondnoki 
megnevezés adható az alkalmazott személynek.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az elvevezésként  a  falugondnok nem szerepelhet,  mivel  az  Sztv.  hatálya  alá  tartozik,  és 
szociális területre tartozik.

Petró Tibor:
Településgondnoki elnevezést javasol.

Varga József Károly:
Támogatja a szervezeti változást, mivel a lakásoknál probléma van és szükséges a felügyelet, 
ellenőrzés.

Csányi Józsefné:
Fontos hangsúlyozni, hogy nem státusznövekedést jelent az alkalmazás, hiszen november óta 
üres az állás, ideje volt betölteni.

Moncz Imre:
Nem mintha nem értene egyet az alkalmazással, de létszámstopp van. Van egy alkalmazottja a 
Hivatalnak, akinek ez a dolga, akkor az feleslegessé válik?

Petró Tibor:
A műszaki  osztályon  dolgozóknak  sok  más  dolguk  is  van.  Várossá  szándékozik  válni  a 
település, ennek érdekében sok a megoldandó feladat. A személy alkalmazása fontos, ennek 
hozadéka meglesz.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Létszámot  nem  lehet  emelni.  Vízvezetékszerelő  felvételére  lenne  szükség  közhasznú 
foglalkoztatás  keretében.  Ennyi  lakás  mellett  szükség lenne ilyen  szakemberre.  A javasolt 
felvétellel a vízvezeték szerelés nem oldódik meg.
A  szervezeti  változás  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Gazdasági  Iroda  alapító  okiratának 
módosítását is érinti. Ennek elfogadására is szükség van.

Csöbönyei Imre:
Meg kell vizsgálni annak megoldását is.

Moncz Imre:
Probléma, hogy most kapták meg az anyagot ülés előtt.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

23/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete elhatározta 2007. március 01. napjától a 751-75-7 
önkormányzati  intézmények  ellátó,  kisegítő  szolgálatai  szakfeladat  a  Polgármesteri 
Hivatal  szervezetéből  átadásra  kerül  a  Gazdasági  Iroda  szervezetébe  további 
működtetés céljából.

A 751-75-7 önkormányzati  intézmények ellátó,  kisegítő szolgálatai  szakfeladaton 4 fő 
engedélyezett  álláshelyen,  3  fő karbantartó foglalkoztatása  folyik,  1  fő  üres  álláshely 
mellett.
2007.  március  01-től,  az  átadás  napjától  az  1  fő  üres  álláshely  átminősítésre  kerül 
karbantartó munkakör helyett, csoportvezető II. munkakörre.
A csoportvezető munkakörét az önkormányzati határozat mellékletét képező munkaköri 
leírás tartalmazza.
2007.  március  01-től  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Gazdasági  iroda  Alapító  Okirata 
fentiek szerint módosul.
Határidő: 2007. március 01.
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
              Abai Attiláné Gazdasági Iroda vezető

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Gazdasági  Iroda 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- A Polgármesteri Hivatal okiratának 4. pontjában az intézmény feladatai közül kikerül 
az „önkormányzati intézményeket ellátó kisegítő szolgálat” szakfeladat,
- A Gazdasági Iroda okiratának 2. pontjában az intézmény szakfeladatai kiegészül az 
„önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálat” szakfeladattal.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Labori vérszállítási probléma

Varga József Károly:
Ülés előtt a laborból telefon érkezett, hogy a véradószolgálat nem viszi el a vért, mivel nincs 
megkötve velük a szerződés. Ha más megoldás nincs, vállalja az átmeneti időre a szállítást.

Abai Attiláné:
Utána néztek, a vizitdíj bevezetése során derült fény a szerződés hiányára. 1997. óta nincs 
érvényben lévő szerződés. Beszélt velük és márciusig vállalják a szállítást. Holnap tisztázzák 
a helyzetet.

Varga József Károly:
Akkor megoldódik a probléma.



Kisebbségi kérelmek

Lakatos Béla:
A jegespusztaiak ígéretet kaptak kukák kihelyezésére,  de arra a mai napig nem került sor. 
Arra szükség lenne. Azt meg kell oldani, mert Jegespuszta is a településhez tartozik.

Varga József Károly:
Többször jelezte ezt a jegyző felé.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Anyagi fedezete lenne, ebben a Testületnek kell dönteni. Maguk termelik a szemetet az ott 
lakók. Ha kihelyezésre kerülne a kuka, nem fizetnék a díjat, az önkormányzatnak kellene azt 
átvállalni.

Lakatos Béla:
Nem kellene előre elítélni az embereket.

Varga József károly:
A családok háromnegyed része egészen biztosan fizetne a szállításért.

Nagy Irén:
Akik lebontották a házakat, azoknak kellene a nagy mennyiségű törmeléket elszállítani.

Lakatos Béla:
Jegespusztán a bolt melletti épületben kultúrterem kialakítására lenne szükség, csak tisztázni 
kellene a tulajdonosi jogokat.

Varga József Károly:
Felmerült ez már korábban is, de sajnos a pusztán nincs önkormányzati terület. Másét nem 
lehet tatarozni. Amíg nincs pénze az önkormányzatnak, ez sajnos nem megoldható.

Csöbönyei Imre:
A tulajdonossal kellene felvenni a kapcsolatot.

Vértes Volán Zrt. autóbusz járat módosítás

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  vértes  Volán  a  6.40-kor  induló  buszjáratot  lakossági  kérésre  10  perccel  előbb  kívánja 
indítani. Gyermekek is utaznak vele, így korán az iskolába vannak.

Nagy Irén:
Tudomása  szerint  azért  kérték  a  lakosok  a  korábbi  indulást,  hogy aki  a  rendelőbe  megy 
kapjon időben sorszámot.

Baracskai Lajos:
Annak  az  igényét  kellene  figyelembe  venni,  aki  mindennap  utazik  a  buszon,  nemcsak 
alkalomadtán.

Csányi Józsefné:
Csak 10 percről van szó, véleménye szerint az kerüljön elfogadásra.



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

25/2007.(II.15.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Vértes Volán ZRt. lakossági igényre benyújtott 
kérésére  hozzájárul  a  8661/142  számú  6.40-kor  induló  autóbuszjáratnak  10  perccel 
korábban, 6.30-kor való indulásához.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Országos Mentőszolgálat Komáromi Mentőállomás kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Mentőállomás 3 db vérnyomásmérő beszerzéséhez kér anyagi hozzájárulást.

Varga József Károly:
Őt is megkeresték kérésükkel, mint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét. Összesen 
30 eFt-ra lenne szükségük. 

Locsmándi Imréné:
Sok az önkormányzat kifizetetlen számlája nincs guruló forint.

Csányi  Józsefné,  Lakatos  Béla,  Csuka  László  képviselők 
felajánlottak  a  tiszteletdíjukból  10-10  eFt-ot  a  műszerek 
beszerzésére.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

26/2007.(II.15.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  Országos  Mentőszolgálat  Komáromi 
Mentőállomás részére vérnyomásmérők beszerzéséhez támogatást nyújtani nem tud az 
önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi helyzetére való tekintettel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

27/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács Nagyközség  Képviselő  Testülete  elfogadta Csányi  Józsefné,  Lakatos  Béla,  Csuka 
László  képviselők  által  a  februári  tiszteletdíjukból  10-10  eFt  felajánlását  a 
Mentőállomás vérnyomásmérők beszerzésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Hulladéktárolás

Csöbönyei Imre:
Jelen  vannak a  Bazax Kft.  képviselői,  Petrasovits  Anna és  Czakó Ignác,  akik  kérdéseket 
szeretnének feltenni a Testület és a nyilvánosság előtt.

Petrasovits Anna:
Tisztelettel köszönti a Testületet. Azért jött el jelen ülésre, hogy az ácsi TV előtt tegye fel 
kérdéseit, melyekre reméli, hogy választ is kap.
Mi az  elképzelés  az  ácsi  szeméttel?  Mikor,  milyen  pénzből  kívánják  azt  megszüntetni? 
Veszélyes  hulladékkal  van  tele  a  falu  külterülete:  kidobott  akkumulátorokkal,  festékes 
dobozokkal.  Ezekről  felvételeket  is  készítettek.  Ezen  hulladékok  összegyűjtésére  lenne 
szükség.  Mit  akarnak  csinálni  az  ácsi  szeméttel?  Őket  akarják  elküldeni  Ácsról,  de 
tévedésben  vannak  velük  kapcsolatban.  Őket  akarják  kitaszítani,  már  elűzték  őket  a  volt 
cukorgyári területről is. A villanyt, közszolgáltatást elvágták náluk. Több, mint egy év telt el 
az ipari területté nyilvánítástól,  de ott nem történt semmi.  Hány cég üzemel már az Ipari  
Parkban? Mi lesz az Ipari Parkból? Mikor fognak lépni ebben? Forráshiánnyal küszködnek, 
mégis elvadítják a vállalkozókat,  ifjúság- és vállalkozásellenes politikát  folytat  a település 
vezetése. Adjanak választ az ácsi polgároknak. Miből akarják a forrásokat szerezni? Rossz 
úton járnak. Nekik a régen beadott kérelmükre, a mai napig nincsen telepengedélyük, pedig a 
szakhatóságoktól  szükséges  papírok  visszajöttek.  Mikor  kapnak  ők  telepengedélyt?  Egy 
országos hatóságoktól engedéllyel  rendelkező cégtől megvonják a telepengedélyt,  de ezzel 
szerződésektől fosztják meg őket, amelyek 100 eFt-os tételek. Emiatt fizetni kell, a kártérítés 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik. Ők együttműködésre készek. Kérdéseikre 
választ szeretnének kapni.

Csöbönyei Imre:
8 napon belül megadják írásban a választ.

Moncz Imre:
Azt gondolja,  hogy a Képviselő Testület  sokat tett  azért,  hogy a kft.  Ácsra települhessen. 
Milyen szemétről beszélt? Zsarolásnak tűnnek az elmondottak.

Petrasovits Anna:
Nem zsarolásnak szánja. A falu szemetéről beszélt.

Varga József Károly:
Az hangzott el, hogy a telepengedélyezést már régen elkezdték, az hol tart?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Írásban fog válaszolni ő is a feltett kérdésekre.

Lakatos Béla:
A falu határa lehet,  hogy szemetes,  erre vannak emberek,  akiket  lehet motiválni  a munka 
elvégzésére. Az Ipari Parkkal kapcsolatban mi a helyzet, arról nem tudnak semmit. Ki a hibás, 
hogy a telepengedély nem lett kiadva? Ennek a jogi útja megvan, hogy mikor kell kiadni. A 
Testület erről miért nem tud?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Jogi akadálya van az engedély kiadásának, mivel a Környezetvédelmi Felügyelet által kiadott 
iratokból a kft. címére csak a szövegkörnyezetből lehetett következtetni. A képviselőket zárt 
ülésen fogja erről tájékoztatni.



Rohonczi József:
Visszautasítja  a  kft.  részéről  elhangzott  vádakat.  A  cég  megvásárolta  a  volt  cukorgyár 
területét,  ott  tevékenységet folytattak.  Az előző Testület  is, ők is csak a környezetvédelmi 
előírások betartására kérték a kft-t. Lehet, hogy a falu külső területei szemetesek, de a kft. a 
falu közepén van, ahol nem szerencsés a környezetszennyező tevékenység végzése. Már az 
első  találkozás  alkalmával  azt  mondták,  hogy  jobban  örülnének,  ha  élelmiszeripari 
tevékenységet  folytatnának  a  volt  cukorgyári  területen.  Arról,  hogy  a  kft-t  ki  űzte  ki  a 
cukorgyár területéről stb., ezekről a dolgokról nem tudnak. Ők semmit nem tettek a kft. ellen. 
Hogy nem mennek az Ipari Parkkal kapcsolatos dolgok, erről nem tehetnek. Az lenne jó, ha 
az ezzel kapcsolatos dolgok Komáromhoz hasonló jól mennének. A múltkori alkalommal a 
testületi  ülésre  környezetvédelmi  szakembert  is  meghívtak,  az  általa  elmondottakkal 
egyetértenek. A cukorgyári területen rekultiváción kellene gondolkodni.

Petrasovits Anna:
Neki nem a Képviselő Testülettel,  hanem Ács Nagyközség Önkormányzatával van gondja. 
Észrevételeit más fórumon is meg fogja tenni.

Csányi Józsefné:
A  kezdeti  időben  voltak  fenntartásaik  a  kft.  hulladékfeldolgozási  tevékenységével 
kapcsolatban,  hiszen szebb, jobb tevékenységet  vártak a volt  cukorgyár  területre,  ezt  el  is 
mondták akkor. Végül úgy döntöttek, ha az szakszerűen végezhető, elfogadják. A karácsony 
tájékán a médiában felakpott hulladék-felhalmozási témában úgy döntöttek, hallgattassék meg 
a  másik  fél  is.  Ezzel  kezdték  a  januári  testületi  ülést.  Véleménye  szerint  ők 
vállalkozásbarátok, mert támogatták a mobiltelefon szétszerelési tevékenységet is. Meg lehet 
találni a megoldást, hogy működjön a cég is, hiszen munkát is ad a lakosoknak. Az utóbbi 
időben azonban tartályrobbanásról,  felhalmozott szeméthegyekről,  elszennyeződött  patakról 
hallani. Úgy érzi a település fogadókész volt a kft. felé, ezért megdöbbent az elhangzottakon.

Tóth Károly Péter:
Legjobb védekezés a kft.  részéről a támadás.  A település külső területein eldobált  szemét 
rendszeres  időszakonként  összeszedésre  kerül,  a  falu  közepén  viszont  háborús  állapotok 
uralkodnak. Az önkormányzat nem üldözte ki a kft-t a cukorgyári területről.

Petrasovits Anna:
Tévedésben vannak, a falu közepén nem ők vannak, az elhangzott negatív dolgokért pld. a 
Patak szennyezésért nem ők a felelősek, az egy másik cég.

Tóth Károly Péter:
A kft. mivel foglalkozik pontosan?

Petrasovits Anna:
Gumiabroncs és mobiltelefon szétszereléssel foglalkoznak. A gumiabroncsokat fokozatosan 
vonják ki a területről. Nem érdekük a gumiégetés sem.

Tóth Károly Péter:
Újságokból  értesülnek  a  kft.  telephelyén  történtekről,  szeretné  megnézni  a  telephelyüket, 
hogy milyen tevékenységet folytatnak. Ő is vállalkozó, arra köt szerződést, ami van. Nem az 
önkormányzatot kell szidni, mert nem ők hibáztak. Az emberek attól félnek, hogy a kft. a 
telephelyén lévő raktárakat megtölti szeméttel, és utána elmennek.



Petrasovits Anna:
Meghívja a Testület tagjait és a lakosokat is egy nyílt napra üzemük területére. Az sérti őket, 
hogy a hulladék ügyben is előbb léptek a sajtónál és utána kérdezték csak meg őket, pedig ők 
az egyedüli cég, aki engedéllyel rendelkezik erre vonatkozóan. Az végül is nem szemét, mert 
energiát lehet nyerni belőle. 

Petró Tibor:
A Környezetvédelmi,  Településfejlesztési  és  Faluszépítő  Bizottság  legutóbbi  ülésén  a  kft. 
munkatársa  is  részt  vett.  Visszautasítja  az  elhangzottakat.  A  település  belső  területeinek 
tisztasága  érdekében  nagy erőfeszítéseket  tesznek.  A  külső  területek  szemetesek,  mert  az 
emberek olyanok, amilyenek. A szemetelők elleni büntetési szankciók nem megfelelőek, ez 
jelent problémát.

Petrasovits Anna:
Szívesen nyújt a kft. segítséget a bizottságnak is.

Baracskai Lajos:
A  település  tisztaság  tekintetben  nincs  lemaradva  a  környék  többi  településéhez  képest. 
Tudják, nyugaton ez máshogy van. Itt  még a szelektív hulladékgyűjtés nem valósult meg. 
Mindent megtesznek a település tisztántartása érdekében.

Varga József Károly:
A  meghívás  már  egy  közeledési  pont  egymáshoz,  a  bejárás  hasznos  lesz.  Hosszú  távon 
partnereknek kell lenni. Javasolja, egyúttal nézzék meg a másik kft. telephelyét is.

Lakatos Béla:
Ő is látni szeretné a kft. telephelyét. A szemét összeszedését együttesen kell megoldani.

Rohonczi József:
A telepengedély a hatóság dolga, nem a képviselőké. Szomorú, hogy élelmiszer-feldolgozó 
cég közelében dolgozzák fel a szemetet.

Petrasovits Anna:
A hulladékfeldolgozás nem Ácson történik, itt csak az összegyűjtés, tárolás történik, de innen 
azt elszállítják feldolgozásra.

Czakó Ignác:
A falut ők nem szennyezik. A cukorgyár területére vonatkozó engedéllyel  rendelkeznek, a 
gumihasznosítási  engedélyük  megvan.  Ez  interneten  is  ellenőrizhető.  A  hulladékkezelés 
teljesen leszabályozott, azt bárkinek megmutathatják. Tavaly 4 ezer tonna gumit és 351 tonna 
csomagolási  hulladékot  szállítottak  tovább.  Csak  hisztériakeltés  volt  ebből,  az  a  baj.  A 
meglévő  engedélyüket  a  fatelepre  szeretnék  áttenni.  A  fatelep  alkalmasabb  arra,  hogy  a 
hulladék-nylon  zacskót  feldolgozzák.  A gumihegy nem szép,  de nem tudták decemberben 
elszállíttatni azt. A Pannon mibiltelefon-feldogozó pályázatát ők nyerték meg. Menjenek el 
hozzájuk és tekintsék meg a tevékenységüket.

Csöbönyei Imre:
Indulatok feszülnek, de a lakosság aggódik. Ha mindenki előírásszerűen dolgozik, akkor nem 
lesznek problémák. Felmerültek kérdések, arra a választ meg fogják kapni a jegyzőtől, melyet 
a Testület részére is kér megadni.



Mistral Kft. tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat kérése

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Mistral  Kft.  tulajdonosi  hozzájárulási  nyilatkozat  kéréssel  fordult  az  önkormányzathoz 
szélerőmű telepítésére vonatkozóan.

Csöbönyei Imre:
A cég a Concóhát környékére szeretne szélerőművet telepíteni.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

28/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete hozzájárul a Mistral Energetikai Kft-nek az ácsi 
0419/8 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő szélerőművek építési engedélyéhez, mint 
szomszédos ingatlanok tulajdonosa.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Vizák Kft-nél lévő önkormányzati törzstőke kerekítése

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Vizák Kft. Társasági Szerződés módosításának cégbírósági bejegyzéséhez szükség van az 
önkormányzati törzstőke kerekítésére, mivel a jelenlegi összeg nem osztható 10.000-rel. Ez 
8.000,- Ft befizetését jelenti. 

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

29/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárul  a  Komárom-Ács  Vízmű Kft.  részére 
8.000,- Ft befizetéséhez az önkormányzati törzstőke kerekítéseként, hogy az 10.000-rel 
osztható legyen.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Szivárvány Vegyeskórus  benzinköltség támogatási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Szivárvány  Vegyeskórus  a  Komáromból  kijáró  karnagyának  szállítására  5.000,-  Ft 
benzinköltség  támogatást  kér  az  önkormányzattól.  Landesz  István  tovább  nem  vállalja  a 
szállítást.

Csöbönyei Imre: 
Keresni kell valakit, aki a szállítást a továbbiakban elvégzi.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

30/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Szivárvány  Vegyeskórus  karnagyának 
szállításához 5.000,- Ft támogatást nyújt a benzinköltség fedezéséül.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületének támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
A  Mozgáskorlátozottak  Megyei  Egyesülete  támogatási  kérelemmel  fordult  az 
önkormányzathoz. Tavaly 40 eFt támogatást nyújtottunk részükre, mivel ácsiakat is segítenek.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  a  tavalyi  összegnek  megfelelő  támogatás  nyújtását 
javasolja az Egyesület részére az év folyamán történő kifizetéssel.

Csöbönyei Imre:
30 eFt összeg támogatás nyújtását javasolja az idén.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

31/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Mozgáskorlátozottak  Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesülete részére 30.000,- Ft támogatást nyújt, az év során való kifizetéssel, 
annak függvényében, amikor pénzhez jut az önkormányzat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Március 15-i ünnepség

Lakatos Béla:
A Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság  tárgyalta  a  március  15-i  ünnepség  lebonyolítását, 
amelynek megtartását 14-én 18.00 órára tervezik. Felmerült, hogy ne legyen az idén fáklyás 
felvonulás, végül úgy döntöttek, a vonuláshoz mindenképpen zene kell, így ha a Zeneiskola 
vállalja  a  zeneszolgáltatást,  akkor  mégis  lesz.  Erre  hétfőn  kapnak  választ.  Először  a 
koszorúzást  tartják meg,  utána lenne a Gárdonyi  Iskola lépcsőjénél a műsor.  Eső esetén a 
Sportcsarnokban kerül megtartásra az ünnepség.

Nagy Irén:
A Sportcsarnokban jobbnak látná megtartani az ünnepséget, ott a gyerekek is megfelelőbben 
viselkednének.



Baracskai Lajos:
Tavaly elégedettek voltak a benti műsorral, ő is ott javasolja megtartani.

A Testület 10 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

32/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a 2007. március 14-én megtartandó Nemzeti ünnepi 
műsor helyszínéül a Sportcsarnokot választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Pok András és Varga Béla ingatlan előtti járdabetonozás költségtérítési kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Többször  tárgyalták  már  a  témát.  A Testület  legutóbbi  nemleges  válaszát  megküldték  az 
érintettnek.  Ő  nem ígért  semmit.  A  kérelmező  a  Hivatal  műszaki  ügyintézőjéhez  vitte  a 
számlát. Mérlegelési jogköre van ebben a témában a Testületnek, de javasolja, hogy legyenek 
következetesek a korábbi döntésükkel.

Petró Tibor:
A járdaépítés megtörtént, melynek egy részét – a kérelmezők szomszédja előtti területet - az 
önkormányzat végezte el. Azt nem lehet, hogy az egyik lakost támogatják, a másikat nem. 
Hibát a Hivatal műszaki ügyintézője követte el. Javasolja, hozzák helyre a hibát úgy, hogy az 
később kifizetésre  kerül,  ha lesz pénze az önkormányzatnak.  Ha a kérelmezők bírósághoz 
fordulnak, meg is nyerhetik a pert. Lakosságellenesnek tűnnek fel, ha nem fizetnek.

Rohonczi József:
A Hivatal a szomszéd előtti terület betonozását, vízelvezetését megoldotta, de az sem papírok 
alapján történt. Ha elutasítják a kérelmet, azt alá is kell támasztani.

Csányi Józsefné:
Sok járdaépítési kérelmet voltak kénytelen elutasítani, pld. a Komáromi utcára vonatkozóan 
is,  pedig társadalmi  munkában  megcsinálták  volna  a  lakosok,  csak  anyagot  kértek hozzá. 
Emiatt a jelenlegi kérelmet is elutasításra javasolja.

Tóth Károly Péter:
Egyik lakosnak segít az önkormányzat, a másiknak nem. Ezen hiba kiküszöbölésére javasolja, 
hogy legyen kiszámlázva a szomszédnak végzett munka ára is, de segélyként kapja meg az 
összeget az Egészségügyi és Szociális Bizottságtól. Ezáltal megnyugodnának a kedélyek.

Lakatos Béla:
Ha most fizetnek, mások is benyújtják kérelmüket, ezért nem támogatja a kérelmeket.

Nyéki Péter:
Amennyiben  elfogadja  a  Testület  a  kérelmet,  ő  elsőként  nyújtja  be  a  számlát,  mert  ő  is 
lebetonozta maga előtt a járdát.



Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság sem támogatta a kérelmeket. Indoklásként a szomszéd 
egészségügyi és szociális helyzetére lehet hivatkozni.

Tóth Győző:
A Csermák  Hugó utca vízelvezetésére  6  MFt-ot  kaptak  az ő közbenjárására,  mivel  a  víz 
visszafelé folyt az utcában, abból készült el a szomszéd előtti terület.

A Testület 8 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

33/2007.(II.15.) sz. határozata

A határozat szövege a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.

A Testület 8 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

34/2007.(II.15.) sz. határozata

A határozat szövege a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.

Runyai András hagyatéka

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az elhunyt  Runyai András 8 örököse felajánlotta az önkormányzat  részére a Székesi u. 8. 
szám  alatti  örökölt  ingatlant  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  önkormányzat  a  költségeket  is 
átvállalja. Adásvételi szerződés alapján szeretnék átadni az ingatlant 1,- Ft-os vételár alapján. 
Február  28-án  lesz  a  hagyatéki  tárgyalás,  addigra  kérnek  választ.  Az  örökhagyó  a 
közműfejlesztést nem fizette, valamint a egyéb tartozások is terhelik az ingatlant.

Varga József Károly:
Javasolja, hogy vegyék meg, de utána rögtön értékesítsék az ingatlant.

Csöbönyei Imre:
Javasolja, fogadják el a felajánlott  ingatlant.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az ingatlant bérlakásként lehetne hasznosítani.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

35/2007.(II.15.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  elhunyt  Runyai  András  örökösei  által  az 
önkormányzat részére felajánlott Ács, Székesi u. 8. szám alatti ingatlant elfogadja azzal, 
hogy  az  ingatlant  terhelő  költségeket,  terheket  is  átvállalja  az  önkormányzat.  Az 
ingatlan átvételére adásvételi szerződés keretében 1,- Ft-os vételáron kerül sor.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Megállapodás elfogadása a Bontép-Bau Kft-vel bontási törmelék szállítására vonatkozóan

Csöbönyei Imre:

Javasolja, hogy a témát személyes érintettsége miatt zárt ülésen tárgyalja a Testület.

A Testület 8 igen és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

36/2007.(II.15.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ pontja értelmében a 
Bontép-Bau Kft-vel kötendő bontási törmelék szállítására vonatkozó megállapodással 
kapcsolatos téma tárgyalására zárt ülést rendelt el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester
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