
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az Ács  Nagyközség  Képviselő  Testületének  2007.  április  26-án 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
  Papp Szilvia és Borbély Márk, diszkó létesítésére szándéknyilatkozatot benyújtók
        (csak az első napirendnél)
  Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló (1, 2 napirendnél)
  Németh Gyula, a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár igazgatója
  Intézményvezetők
      Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította,  hogy  Rohonczi  József  kivételével  a  többi 
képviselő jelen van, így a Testület 13 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./   Rendeletalkotás az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról
       3./   A közoktatási intézmények Minőségirányítási Programjának elfogadása
       4./   A Képviselő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
      5./    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
      6./    Közszolgálati Szabályzat módosítása
      7./    Az önkormányzat nem kötelező feladatainak áttekintése
      8/    Az intézmények gazdálkodásának áttekintése és átszervezési, személyi juttatás
             csökkentési javaslatok tárgyalása
      9./   Ácsi Kinizsi Sportkör elszámolása
    10./   Önkormányzati zártkerti ingatlanok étékesítése
    11./   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.

Petró Tibor:
A Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Faluszépítő Bizottság elnökeként tájékoztatja a 
Testületet, hogy az éves lomtalanítás ápr. 16-tól kezdődő héten befejeződött. Felajánlásokból 
fásítási és virágosítási munkákat végeztek a nagyközség területén.



Varga József Károly:
A cukorbetegek esetében az egyik  orvosnál szednek vizitdíjat,  a másiknál  nem,  egységes 
gyakorlatot kell kialakítani ebben.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ebben az ügyben a Testület csak javaslatot tehet. Cukorbetegség esetén az azzal kapcsolatos 
gyógyszer felírásánál nincsen vizitdíj, egyébként igen. A komáromi gyakorlat az, hogy, aki 
egy  hónapban  egyszer  gyógyszerfeliratás  céljából  keresi  csak  fel  az  orvosát,  attól  nem 
szednek vizitdíjat.

Csöbönyei Imre:
Az ülésen jelen van Papp Szilvia  és  Borbély Márk vállalkozó,  akik szándéknyilatkozatot 
nyújtottak be az önkormányzathoz zenés szórakozóhely kialakítására vonatkozóan.

Lakatos Béla:
A Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság  tárgyalta  a  vállalkozók  kérelmét,  akik  a  Kastély 
nagytermében  kívánják  a  szórakozóhely  megnyitását.  A  bizottság  nem  támogatta  az 
elképzelést. Akkor még nem kaptak részletes anyagot terveikről. A fiataloknak nincs Ácson 
semmilyen nívós szórakozási lehetőségük, ezért ő személy szerint támogatta azt. A jelenlegi 
helyeken tiltott  eszközök (drogok)  is  előfordulnak,  ezért  e célból  vizsgálatokat  is  kellene 
tartani.  A  vállalkozóknak  jó  ajánlólevele  van  a  tervezett  színvonalas  szórakozóhely 
létrehozására,  hiszen  a  korábban  általuk  Győrben  vezetett  Club  Bacardi  ismert  helynek 
számít. Más városokban is nyitottak hasonló, színvonalas, mexikói stílusú vendéglátóhelyet. 
A  szándéknyilatkozatukban  szereplően  évi  1.800.000,-  Ft  bérleti  díjat  fizetnének,  amely 
annyi,  mint   a Művelődési  Ház jelenlegi  éves bevétele.  Öt évre szólnak a terveik.  Ezt az 
összeget a Kastély szépítésére lehetne fordítani.

Varga József Károly:
Kérdése  a  vállalkozókhoz,  hogy  Kastély  nagytermének  szórakozóhellyé  alakítása  esetén 
hogyan  kerülne megóvásra  a  nemrég felújított  Kastélypark,  valamint  tudnák biztosítani  a 
környék nyugalmát? Volt már a Kastélyban diszkó, az utána történteket már egyszer átélte a 
falu. Jelenleg hárman is terveznek diszkónyitást. A Kastély nagytermének átalakítására nem 
adja a szavazatát.

Csányi Józsefné:
Az önkormányzatnak csak egy terme marad esküvő és egyéb ülések tartására. Már a mozi 
sincs meg. Támogatja, hogy legyen Ácson diszkó a szórakozni vágyóknak, a fiataloknak, azt 
is,  hogy azt  a szándéknyilatkozatot  benyújtó  vállalkozók alakítsák ki,  de másutt  tudná az 
egészet  elképzelni.  Általában  magánházakat  újítanak  fel  hasonló  célra.  Tájékozódtak-e 
másfelé is ezügyben?

Papp Szilvia:
Egyenlőre ebben a teremben gondolkodtak. Mással még nem beszéltek ebben a témában. A 
Kastélypark megóvása érdekében elmondja,  hogy külső biztonsági  embereik vannak, akik 
bizonyos  fokon  féken  tudják  tartani  a  randalírozókat.  A  polgárőrségbe  is  szívesen 
besegítenek.

Lakatos Béla:
A helyiséget át kell alakítani, a WC felújítására például mindenképpen szükség van, mert ott 
jelenleg pld. az ajtó le van szakadva stb. A tervezett átalakítás esetleg a Kastély műemlékké 
nyilvánítását zavarhatná, de arra 5 évig úgysem kerülhet sor, míg az épület másik szárnya 
műhelyként szolgál.



Baracskai Lajos:
Fontos a tervezett szórakozóhely drogmentességének biztosítása. A legtöbb vendéglátóhelyen 
helyen ugyanis a betérő fiatalokat már ezzel fogadják.

Papp Szilvia:
Igényes  szórakozási  lehetőséget  kíván biztosítani  a nagyközségben.  A droggal  foglalkozó 
dílerek tudják hova mehetnek be, hova nem. Mindenütt jó a kapcsolatuk a vendégekkel. Ha 
ilyesmivel  zaklatják  őket,  elmondják  nekik  is,  és  tudnak ellene  tenni.  A biztonsági  őrök 
azonnal ki tudják a dílereket szűrni. A drogozás egyik klubjában sem volt gyakorlat. Ha ez 
netán beszivárogna, akkor a vendégköre is megváltozna, ezt pedig ők sem akarják.
 
Tóth Károly Péter:
Mennyi,  milyen  jellegű  lenne  az  átalakítás?  Az  ajánlatukban  szereplő  képeken  szép 
szórakozóhely látszik, csak az nem illik a Kastélyba.  Milyen zajszigetelésre gondoltak? A 
beadott anyagukban az szerepel, hogy új céget alapítanának, miért van erre szükség, miért 
nem a régi cég üzemeltetné a szórakozóhelyet?

Papp Szilvia:
A kft-ből a társa kivált, ezért nem a régi cég üzemeltetné a kialakítandó helyet. Ketten hoznák 
csak létre üzemeltetésre a céget. A Kastély falai eleve vastagok, ezért szigetelésre csak az 
ablakok esetében lenne szükség. Erre mindenképpen figyelniük kell, azt be kell mérni, mert 
az engedélyt is csak úgy kapják meg. Nagy volumenű átalakítást nem terveznek, a színpad is 
megmaradna. A vizesblokk felújítását mindenképpen meg kell tenni. A folyosókra új járólap 
tételét, a lambériák felfrissítését gondolták, valamint a teremben a mexikói stílus és a bakardi 
jelleg ízléses kialakítását.

Nyéki Péter:
Eddig kik vették igénybe a nagytermet, mennyi rendezvény került ott megtartásra?

Németh Gyula:
A nagyterem jelenleg többfunkciós, egyrészt vásárosok, valamint termékbemutatók részére 
adták  bérbe,  másrészt  táncosoknak,  zenekari  próbákra,  kézműveseknek  megfelelő  hely, 
továbbá szavalógála és egyéb nagyobb számú rendezvények megtartására is alkalmas. Évente 
6 napra ki szokta bérelni a Hartmann Kft. meetingek tartására. Ő az ügyben érintett, nem akar 
a  diszkó  ellen  sem  beszélni,  mert  nívós  szórakozóhelyre  is  szükség  van  a  településen. 
Amennyiben  átépítésre  kerül,  akkor  ők  azt  egyáltalán  nem  tudják  használni  az  említett 
célokra.

Lakatos Béla:
A Művelődési  Ház profiljába nehezen fér bele  a vásárok és az ATI továbbképzésre való 
terembérbeadás. A Kastély másik fele miért került kiadásra üzem részére, az is távol áll a 
kultúrától.  A  Kastélyban  van  egy  másik  terem,  amely  a  kisebb  rendezvények  tartására 
alkalmas. A nagyobb rendezvények pedig a Községi Sportcsarnokban megtarthatók.

Csányi Józsefné:
Érdekli a fiatalok sorsa. 12 évi képviselői munkája során több diszkó indíttatásában vett részt. 
Csak  a  tartásukra  megfelelő  helyet  kell  megtalálni.  A  Kastély  másik  felében  működő 
üzemben rehabilitációs munkavégzés folyik, mely sok embernek segít.

Tóth Károly Péter:
Nem  ellenzi  a  nívós  szórakozóhely  létesítését,  arra  szükség  van,  csak  a  hellyel  van 
problémája. Tisztázni kell a nem ismert dolgokat. Volt egy moziépülete az önkormányzatnak, 
ami , ha megmarad volna, most fel lehetne újítani a szórakozóhely biztosítása részére.



Papp Szilvia:
Hallottak a moziról, ismerik, az statikailag nem megfelelő, ezért oda több embert nem vihet, 
mert  nem tudja garantálni  a biztonságukat.  A mozi  felújítása iszonyatos  befektetés  lenne, 
amelyet nem tudnak vállalni.

Lakatos Béla:
A VAKOM Rt. a Posta köz sarkánál lévő épületét tudomása szerint szintén diszkó részére 
szeretné  kiadni,  ha  ez  megvalósulna,  akkor  ki  védené  meg  a  Kastélyparkot  a  vandál 
fiataloktól?

Csöbönyei Imre:
Sok  indok,  ellenindok  hangzott  el  a  szórakozóhely  nyitásával  kapcsolatban.  Tény,  hogy 
jelenleg  nincs  a  fiataloknak  nívós  szórakozási  lehetősége.  A  Kastélyparkot  most  tették 
rendbe, az nincs is teljesen befejezve, mert az idén rossz az önkormányzat pénzügyi helyzete. 
Klub  jellegű  lenne  a  szórakozóhely,  ez  megfelelő.  A  Kastély  egy  kicsit  távolabb  van  a 
lakóházaktól,  ez  igaz.  A  Kastély  másik  fele  több,  mint  50  csökkent  munkaképességű 
embernek  biztosít  munkalehetőséget,  azon helyiségek  kulturális  célra  nem alkalmasak.  A 
témában döntést zárt ülésen hoznak.

Papp Szilvia és Borbély Márk 15 óra 55 perckor távoztak az 
ülésről.

2./ Rendeletalkotás az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Locsmándi Imréné:
Több  alkalommal  tárgyaltak  a  múlt  évi  gazdálkodásról,  mind  az  előirányzat-módosítások 
alkalmával, mind az intézmények gazdálkodásának vizsgálatakor. A bevételek az elmúlt év 
során  jól  alakultak,  az  önkormányzat  szennyvíz  hozzájáruláshoz  is  jutott.  A  kiadásokkal 
gondok voltak, ezért az intézményeknél átcsoportosításra került sor.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  zárszámadási  anyagot.  A  2006.  évi 
gazdálkodást  jónak  ítélte.  Remélik,  hogy  azt  az  idei  évben  is  meg  tudják  ismételni.  A 
zárszámadási rendeletet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a bizottság.

Csányi Józsefné:
Az elmúlt év jónak értékelhető, de hozzá kell tenni, hogy alacsony költségvetési összegről 
indultak,  de pályázati  pénzek és egyéb állami támogatások növelték a bevételt,  ezért nem 
kellett működési hitelt felvenni. Tovább kell keresni a lehetőséget, hogy hogyan lehet jobban 
működtetni az intézményeket.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna:
A beszámolóban lényeges  hiba  nincs,  az  az  előírásoknak megfelelően  került  elkészítésre. 
Megjegyzi, hogy az intézmények túlfinanszírozása, az előirányzatok túllépése hosszú évek 
óta visszatérő probléma, ezen hathatósan változtatni kell az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzete miatt.

Csöbönyei Imre:
Kevés az önkormányzat rendelkezésére álló pénz. Nem volt nagy tél, de azért mégis kellett 
fűteni, aminek ára megemelkedett. Eddig sok megtakarítás nem volt az intézményeknél, ezért 
továbbra  is  szükségesek  a  racionalizálási  intézkedések  meghozatala.  Az  intézményeknek 
gazdálkodásuk során a költségvetési keretükön belül kell maradni.



A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

9/2007.(IV.26.) sz. rendelete
a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  2006.  évi  zárszámadást  tartalmazó 
könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Locsmándi Imréné:
A  napirend  keretében  javasolja  tárgyalásra  a  belső  ellenőrzés  végrehajtásáról  szóló 
előterjesztését is, amelynek elvégzése a kötelezően elkészítendő éves terv alapján történik. 
Az  elmúlt  év  során  főként  az  intézmények  létszámára  vonatkozóan  és  a  szükséges 
szabályzatok  meglétére  vonatkozóan  történtek  ellenőrzések.  A  szabályzatok  frissítése 
folyamatosan  történik.   A  pénzügyi  terület  ellenőrzése  során  került  sor  a  térítési  díjak 
vizsgálatára  is,  ahol  eltérést  nem  tapasztaltak.  Az  ellenőrzési  jegyzőkönyvek 
megtekinthetőek.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  a  belső  ellenőrzés  végrehajtását  az  előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a 2006. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló 
anyagot az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./   A közoktatási intézmények Minőségirányítási Programjának elfogadása

Moncz Imre:
Az  Oktatási  Bizottság  tárgyalta  a  közoktatási  intézmények  által  kötelezően  elkészítendő 
Minőségirányítási  Programokat.  Mindegyiket  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő  Testület 
részére.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
74/2007.(IV.26.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  közoktatási  intézmények  Minőségirányítási 
Programjait az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



4./   A Képviselő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  frissítése  a  választást  követő  hat  hónapon  belül 
szükséges. Az SzMSz módosítása már a márciusi testületi ülésen is napirenden szerepelt, de a 
következő  ülésre  halasztották  a  tárgyalását.  A  szükséges  változások  a  szabályzatban 
átvezetésre kerültek. 

Csuka László:
Az  Ügyrendi  Bizottság  a  tárgyalta  a  témát,  a  módosításokkal  egyetértett,  elfogadásra 
javasolja az előterjesztés szerint a Képviselő Testületnek.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

10/2007.(IV.26.) sz. rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2003.(V.29.) számú rendelet 

módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

Deákné dr. Schiffner Márta:
Részletes beszámolót készített, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal főbb feladatait,  a 
Hivatal belső tagozódását, az ügyintézők képzettségét, továbbképzéseit és a Hivatal jövőbeli 
feladatait.  Kiemelten  szükséges  lenne  a  házasságkötésnek  a  Művelődési  Házba  történő 
áttétele a Hivatal jelenlegi tanácstermének – mely egyben házasságkötő teremként is szolgál - 
elavultsága  miatt.  A hivatal  egyéb  berendezései  is  kopottak,  azok folyamatos  felújítására 
lenne  szükség.  A  következő  ülésen  a  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  is 
benyújtásra kerül. 

Csuka László:
Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  a  beszámolót,  ezt  az  előterjesztés  szerint  elfogadásra 
javasolja. Itt szeretné megköszönni a Hivatal dolgozói részéről nyújtott munkát.

Csányi Józsefné:
Megköszöni a lehetőséget, hogy kapott a Polgármesteri Hivatalban irodát, amely a képviselő 
társaié  is.  Naponta  vagy  másnaponta  bejár  a  Hivatalba.  Napi  munkakapcsolatban  áll 
mindenkivel, így az itt dolgozók munkáját jól ismeri. Van, amivel nem ért egyet, például nem 
megfelelőnek tartja az információáramlást,  hiányolja a hetenkénti  munkaértekezleteket.  Ez 
azért is lenne jó, mert akkor a dolgozók nemcsak a részfeladatokat látnák, de a célokat is, 
amelyekért dolgoznak. Testületi ülések előtt vagy után lenne célszerű ezeket tartani. Jó dolog, 
hogy E-mailen  is  kaphatnak  anyagot,  akkor  már  nyomtatva  nem kell  küldeni.  A Hivatal 
technikai felszereltsége viszonylag jó, de a polgármester irodájából hiányzik a számítógép. 
Az  informatikus  jól  dolgozik,  Nyéki  Péter  képviselővel  együtt  a  település  honlapját  is 
frissítik. Az igazgatási iroda is sokat dolgozik, rengeteg a szabálysértés, de mindössze egy 
fellebbezéssel  megtámadott  ügy  van.  Szeretnék,  ha  város  lennének,  de  a  Polgármesteri 
Hivatal berendezései elavultak, annak felújítására is kell áldozni, folyamatosan tervezve. 



Foglalkozni kell a működéssel is, aszerint, hogy a hivatali dolgozók leterheltsége egységes 
legyen. A várossá válás anyaga komoly összeállítás, köszönet illeti az abban résztvevőket. 
Adósok sokszor még késő délután is dolgoznak. A beszámolóból kitűnik, és dicséretes, hogy 
a  jegyző  a  beosztottai  tanulását  támogatja,  de  a  munkatársak  a  Hivatalban  felmerülő 
igényeknek  megfelelő  képzéseken  vegyenek  részt.  Az  is  jó,  hogy  minél  több  felsőfokú 
képzettségű dolgozó legyen.

Varga József Károly:
Megköszöni  a  munkáját  segítő  hivatali  dolgozók  segítségét,  mind  az  Egészségügyi  és 
Szociális  Bizottság  anyagát  összeállítókét,  mind  a  titkárság  munkáját,  hiszen  bárkit,  akit 
megkeresett,  előzékenyen kiszolgálta. Újabban az alpolgármester asszony is megtisztelte a 
bizottság ülését. 

Petró Tibor:
A Műszaki Iroda dolgozói a felmerülő problémák tekintetében előzékenyek. A képviselők a 
Hivatalba néha nehezen jutnak be, javasolja, hogy kapjanak ők is belépőkártyát.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A kártyák beszerzésének anyagi vonzata van. Azok megrendelésére van szükség.

Csöbönyei Imre:
Minden képviselőt  el  kell  látni  belépőkártyával.  Az önkormányzat  teljesítette  feladatát.  A 
felmerülő feladatokat meg kell oldani. A dolgozók egyforma leterheltségére figyelni kell. A 
Hivatal munkáját megköszöni.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

75/2007.(IV.26.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  megállapítja,  hogy  a  beszámolási  időszakban  a 
Hivatal  zavartalan  működéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek  alapvetően 
biztosítottak voltak. A hivatal hatósági munkája törvényes, az önkormányzati kötelező 
és önként vállalt feladatok végrehajtása során az apparátus tevékenysége eredményes. 
Ezért a Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatairól és működéséről 
szóló beszámolót elfogadta az alábbi kiegészítésekkel: 

- a hivatali tevékenység működési feltételeinek javítása és korszerűbbé 
tétele  érdekében  a  Képviselő  Testület  szükségesnek  tartja  a 
számítástechnikai és irodaautomatizálás fejlesztését, 

- a jelenlegi nem megfelelő információáramláson való változtatás,
- hetenkénti munkaértekezlet tartása annak érdekében, hogy a dolgozók 

ne csak a részfeladatokat lássák, de a célokat is, amelyekért dolgoznak,
- a Polgármesteri Hivatal elavult bútorzatának folyamatos felújítása,
- a polgármester irodájából hiányzó számítógép beszerzése,
- a hivatali dolgozók egységes leterheltségének kialakítása,
- a  munkatársaknak  a  hivatali  igényekhez  igazodó  képzéseken  való 

részvétele.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző



6./  Közszolgálati Szabályzat módosítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  Közszolgálati  Szabályzat  tartalmazza  a  jogviszonyban  álló  köztisztviselők 
munkavégzésére, munkarendjére, munkaidő-beosztására, díjazására és juttatására vonatkozó 
szabályokat.

Csuka László:
Az Ügyrendi  Bizottság  a  Közszolgálati  Szabályzatot  az  alábbi  kiegészítésekkel  javasolja 
elfogadásra a Képviselő Testületnek:

- A szabályzat II. fejezet 1. pontja e/ és a h/ részéig egészüljön ki: 
                    „a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után.”

Deákné dr. Schiffner Márta:
A szabályzatnak VI. fejezeténél, a kegyeleti gondoskodás keretében a temetési segély úgy 
került  eredetileg  szabályozásra,  hogy  a  juttatás  a  rászorultság  függvényében  adható  a 
köztisztviselőnek, de ezt ilyen formában nem vennék igénybe, ezért kéri a temetési segély 
alábbi  módosítását:  A  munkáltató  a  köztisztviselőt  szociális  helyzetétől  függetlenül 
részesítheti temetési segélyben, amennyiben a feltételeknek megfelel.

Csöbönyei Imre:
A Szabályzatot tekintsék egy mintának, amelyre a törvény lehetőséget ad.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

76/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 
Közszolgálati Szabályzatot az előterjesztés szerint és az alábbi kiegészítésekkel fogadja 
el:
  - a II. fejezet 1. pontja az e/ és a h/ részéig kiegészül: 
       „a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után”,
 - a VI. fejezetben a temetési segély szövege helyébe az alábbi lép: 
A  munkáltató  a  köztisztviselőt  szociális  helyzetétől  függetlenül  a  Ptk.  685.  §  b/ 
pontjában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetében – amennyiben eltemettetéséről 
ő  gondoskodik  –  temetési  segélyben  részesíthető.  A  temetési  segély  összege  az 
illetményalap másfélszerese, amelynek kifizetésére halotti anyakönyvi kivonat, valamint 
a hozzátartozói kapcsolat igazolása után kerül sor, továbbá írásbeli nyilatkozat arról, 
hogy az elhunyt temetésének költségeit részben vagy egészben ő fedezte.
A  munkáltató  az  alkalmazásában  álló  köztisztviselő  halála  esetén  a  köztisztviselő 
eltemettetéséről  gondoskodó  házastársat,  gyermeket,  szülőt  az  illetményalap 
háromszorosának  megfelelő  temetési  segélyben  részesítheti.  A  temetés  kifizetésére  a 
halotti anyakönyvi kivonat és a temetésköltségeit tartalmazó számla bemutatása után 
kerül sor.
Határidő: Azonnal
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

7./  Az önkormányzat nem kötelező feladatainak áttekintése

Csöbönyei Imre:
Javaslatként került be a munkatervbe az önkormányzat nem kötelező feladatainak áttekintése.



Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet  és  az  önkormányzat  anyagi 
helyzetének javítása érdekében az önkormányzat  nem kötelező feladataira vonatkozóan az 
alábbiakat javasolja a Képviselő Testületnek:

- a lapkiadás költségének csökkentése érdekében az újság alacsonyabb (4) 
      lapszámmal való megjelentetése,

- a vállalkozó orvosokkal való tárgyalás az orvosi rendelők rezsidíjának 
      50 %-ban az orvosok által való fizetéséről,

- néhány   nem  kötelező  önkormányzati  feladatnak  a  költségvetésben 
szereplő összegeinek a tavalyi évihez való igazítása az alábbiak szerint:

           - lapkiadás 3 MFt-ra,
           - közutak, hidak, alagutak 8 MFt-ra,
           - kábeltévé rendszerek 2 MFt-ra,
           - önkorm. intézm. kisegítő szolgáltatás  7 MFt-ra,
           - város- és községgazdálkodási szolgáltatás  10 MFt-ra,
A bizottság a különbségnek tartalékba való helyezését javasolja és abból az Autópálya Zrt. 
által kért 5,8 MFt adó-visszatérítés fizetését.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta a napirendet és megállapította, hogy amennyiben 

- a közutak, hidak, alagutak szakfeladatnál, 
- az önkormányzati intézmények kisegítő szolgáltatásnál és
- a város- és községgazdálkodási szolgáltatásnál 

csökkentést hajt végre, akkor azt a településtől veszik el, ezért ezen szakfeladatoknál nem 
javasolja a csökkentés végrehajtását.

Varga József Károly:
Az önkormányzat  bérlakásoknál  a  lakók kiköltözése  során arra  is  figyelni  kell,  nehogy a 
villanyórát is elvigye a bérlő, mert azt az ÉDÁSZ ötszörös áron pótolja.

A Képviselő Testület az alábbi szavazati arányokkal a következő határozatot hozza:

77/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  önkormányzat  anyagi  helyzetének  javítása 
érdekében  az  önkormányzat  nem  kötelező  feladataira  vonatkozóan  az  alábbiakat 
fogadja el:

- 13 egyhangú igen szavazattal:
A lapkiadás költségének csökkentése érdekében az újság alacsonyabb (4) lapszámmal 
való megjelentetése, valamint a lapkiadás költségvetésben szereplő összegének a tavalyi 
3 MFt-ra való csökkentése,

- 9 igen és 2 nem szavazattal:
A közutak, hidak, alagutak költségvetésben szereplő összegének a tavalyi 8 MFt-ra való 
csökkentése,

- 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodással:
A kábeltévé  rendszer  költségvetésben szereplő  összegének a tavalyi    2  MFt-ra való 
csökkentése,

- 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással:
A  város-  és  községgazdálkodási  szolgáltatás  költségvetésben  szereplő  összegének  a 
tavalyi 10 MFt-ra való csökkentése.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

 



8/   Az intézmények gazdálkodásának áttekintése és átszervezési, személyi juttatás
 csökkentési javaslatok tárgyalása

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet.  Az intézmények  benyújtották 
javaslataikat,  amelyek  közül  van,  amelyik  tartalmaz  átszervezési  és  juttatás-csökkentési 
javaslatot, van, amelyik nem, de valamit tenni kell, hogy fenn tudják tartani az intézmények 
működését. Az iskolai pedagógus létszámcsökkentés megtakarítása csak a következő évben 
fog  jelentkezni.  Együttműködési  megállapodásra  lenne  szükség  az  iskolák  között  a 
beiskolázás és az áttanítások vonatkozásában. Az óvodánál a jelenlegi alkalmazott létszám 
áttekintésére  van  szükség  és  megnézni  az  óvodavezető  saját  csoportja  létesítésének 
lehetőségét. A gondozásnak kistérségen belüli megoldására van szükség. A sportcsarnoknak 
iskolához való csatolási lehetőségét is meg kell vizsgálni.

Baracskai Lajos:
Az iskolákban a nyelvoktatásnak nagyon fontosnak kell, hogy legyen. Az annál jobb, minél 
korábban kezdik el oktatni a gyermekeknek.

Lakatos Béla:
Nem akarja a nyelvoktatást  megszüntetni,  csak javaslatában azt  fizetős szakköri formában 
javasolta nyújtani a gyerekek számára. A Pedagógia Program a nyelvoktatást csak a negyedik 
osztálytól engedélyezi. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülésen is foglalkoztak azzal, hogy 
az  iskolák  tekintetében  a  körzetesítést  meg  kell  kezdeni,  mert  a  létszám  törvényileg 
szabályozott.  Jövőre  egyre  nagyobb  létszámot  kell  produkálni,  amely  gondot  okozhat.  A 
szülőnek  a  szabad  iskolaválasztást  biztosítani  kell.  Az  áttanítást  is  jónak  látja  a  szakos 
ellátottság javítása érdekében.

Nagy Ferencné:
Hajlandó lenne az áttaníttatást  elfogadni,  de nem tudja hogyan történjen az,  mert  minden 
kollégájának megvan az óraszáma. Énekszakos tanára nincsen, de ez a másik iskolában is 
probléma, így nem tudnak megoldani semmit. A nyelvoktatás tekintetében nem engedték a 
Pedagógiai Program módosítását.

Csányi Józsefné:
Ha a gyerek  iparkodik,  leteheti  a  nyelvvizsgát  már  az  általános  iskolában.  A fogyatékos 
gyerekek a Gárdonyi Iskolába kerültek, de lesz hozzáértő pedagógus, aki foglalkozik velük. 
Községi szinten 20 MFt jön be normatívából, ezt meg kell tartani. Valamit lépni kell.

Lakatos Béla:
Tantestületükbe két pedagógust fel kell venniük. A normatívaemelés több millió forintot fog 
jelenteni.

dr. Fülesné Balogh Anita:
A normatíva 2007. szeptemberétől teljesítménymutatós lesz. Jelenleg még évfolyamonként 
összesít,  és  átlaglétszám alapján  számolva  kapják  a  normatívát,  de  azt  egyre  szigorítják, 
emelik a törvényben meghatározott létszámot. Elsőbe 21 és 26 közötti az ideális létszám, de 
2008-ra ezt is emelik.

Csöbönyei Imre:
Az  elhangzottak  nem  sok  megtakarítást  jelentenek.  Még  további  megbeszéléseket  és 
intézkedésekre  van  szükség,  ezért  kéri,  hogy  az  Oktatási  Bizottság  2007.  május  15-ig 
tárgyalja  meg  az  iskolai  létszámok,  valamint  az  esetleges  racionalizálási  intézkedésekre 
hozzon javaslatot.



A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

78/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete az intézmények gazdálkodásának áttekintése során 
az alábbi intézkedésekről határozott:

Általános iskolák vonatkozásában:
- együttműködési szerződés megkötése a lehetséges

áttanítások megtételére,
- a körzetesítés megkezdése a Gyártelepi, a Batthyányi 

      utcai és a pusztai első osztályosoknak a Jókai Iskolába 
      történő átirányításával.
Óvoda tekintetében:

- a jelenlegi alkalmazotti létszám áttekintése,
- az óvodavezető saját csoportja létesítésének vizsgálata.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatra vonatkozóan:
- a gondozásnak kistérségen keresztüli megoldása.

Művelődési Ház és Községi Sportcsarnok tekintetében:
-     a Sportcsarnoknak az iskolához való csatolási lehetősége.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő Testület 18 óra 35 perckor rövid szünetet tartott, 
18 óra 45 perckor folytatta munkáját.

9./  Ácsi Kinizsi Sportkör elszámolása

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  kapta  feladatul  az  Ácsi  Kinizsi  Sportkör  elszámolási 
anyagának ellenőrzését. A bizottság ülésére Lakatos Bélát, a Kinizsi SC. és a Sportbizottság 
elnökét  is  meghívták.  Az elszámolási  anyagban kb.  300 számlát  és utiköltség-elszámolást 
talált. Az elszámolás csak olyan tételeket tartalmaz, amely a működésre szolgál.

Moncz Imre:
A számlák némelyike  nem megfelelő,  eredeti  számlákkal  kell  elszámolni,  az  utiköltséges 
papírok  kitöltése  hiányos.  A lehetőség  most  adott,  részletesebb vizsgálatot  szeretne,  mert 
valami nincs rendben.

Lakatos Béla:
A  számlákat  megnézték,  azokat  rendben  találták.  A  további  vizsgálódás  nem  az 
önkormányzat  és  a  bizottság  hatáskörébe  tartozik,  megvan  arra  a  megfelelő  szervezet 
(APEH), amely jogosult a vizsgálatra. 

Csányi Józsefné:
Bizottság könyvelő külső tagja felajánlotta segítségét a részletes átvizsgáláshoz.

Csöbönyei Imre:
A jövőben eredeti számlákkal kell elszámolni. Most zárják le e témát.

Moncz Imre:
Ne zárják le a témát, amíg a bizottság részletesen át nem nézi.



A Képviselő Testület  11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza:

79/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  Ácsi  Kinizsi  SC.  2006.  évi  önkormányzati 
támogatásról való elszámolását elfogadja és a témát lezárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

10./ Önkormányzati zártkerti ingatlanok értékesítésée

Deákné dr. Schiffner Márta:
Sok  kis  területű  önkormányzati  zártkerti  ingatlan  van.  Arról  kellene  dönteni,  hogy 
pályáztassák-e. Nem szabad felfelé srófolni az árakat, vegyék meg és tegyék rendbe.

Petró Tibor:
Igaz, hogy elaprózott területekről van szó, de nem híve annak, hogy csak azért adják el, hogy 
szabaduljanak tőle. Az ingatlanok értéke mindig növekszik. 

Varga József Károly:
A Dunához közeli ingatlanokat nem lehet alacsony áron értékesíteni. Aki érdeklődik, annak 
látni kell, hol van a terület. A mezőőrök segítsenek ebben.

Baracskai Lajos:
Ennek  csak  úgy  van  értelme,  hogy  a  szomszéd  ingatlan  tulajdonosát  kell  megkeresni  a 
megvétellel, hogy összevonva nagyobb művelhető terület legyen.

Csöbönyei Imre:
Árat ezzel kapcsolatban egyszer már meghatároztak. Meg kell hirdetni az ingatlanokat, hogy 
a szomszéd ráfigyeljen.

A Képviselő Testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

80/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  önkormányzati  zártkerti  ingatlanok 
meghirdetéséről  döntött,  hogy  a  keskeny  önkormányzati  parcellákat  a  szomszéd 
megvásárolhassa.  A  szomszéd  tulajdonos  megkeresésében  a  mezőőrök  segítsége  is 
szükséges.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

12./ Egyebek

Létszám rendelet és határozat kiegészítése

Deákné dr. Schiffner Márta:
A közterületfelügyelő  nyugdíjba  vonulásakor  hozott  határozat  és  rendelet  kiegészítendő  a 
Hivatal létszámának csökkentésével.



A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

11/2007.(IV.26.) sz. rendelete
az önkormányzat költségvetés módosítását tartalmazó 24/2006.(XI.23.) számú rendelet 

kiegészítéséről

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

81/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a korábbi, a 2006. november 23-i ülésen elfogadott 
a  közterület-felügyelői  munkakör  megszüntetése  tárgyú,  240/2006.(XI.23.)  számú 
határozatának első bekezdését az alábbi rendelkezéssel egészíti ki:
- A racionalizálási döntést követően az önkormányzati szintű összesített létszámadat a 
korábbi 182,5 főről 2006. november 30-i hatállyal 181,5 főre csökken.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Köztisztviselők juttatásai

Deákné dr. Schiffner Márta:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a értelmében a Képviselő 
Testület  a  köztisztviselők  juttatásával  és  támogatásával  összefüggésben  a  törvény  keretei 
között  rendeletben  szabályozza  a  szociális,  jóléti,  kulturális,  egészségügyi  juttatásokat, 
szociális  és  kegyeleti  támogatásokat.  Továbbá  a  nyugállományú  köztisztviselők  részére 
nyújtott pénzbeni és természetbeni támogatásokat.

Csuka László:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet és elfogadásra javasolja azt.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Ács Nagyközség Képviselő Testületének

12/2007.(IV.26.) számú rendelete
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló 27/2001.(XI.01.) számú rendelet módosítása

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.



Körzetesítés

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az Oktatási Minisztériumtól támogatás igényelhető a képesség-kibontakoztató és integrációs 
felkészítés szervezésére. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § /2/ bekezdése 
alapján az önkormányzat határozza meg a körzethatárt a közoktatási intézményekbe felvehető 
gyermekek  vonatkozásában.  Fontos  a  körzetesítés  kialakítása,  ennek  során  a  Jókai  Mór 
Általános Iskolába a Gyártelepi, a Batthyányi utcai és a Jeges- és Vaspusztai első osztályosok 
átirányításra felvételre kerülnek.

A Képviselő Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

82/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  meghatározza  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény 66. § /2/ bekezdése alapján a körzethatárt, amelynek alapján az adott 
körzetben az oktatási és nevelési intézménybe felvehetők és átirányíthatók a gyermekek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Veszprémi Gyuláné kérelme a búcsú lebonyolítására

Deákné dr. Schiffner Márta:
A 2007. évi búcsú lebonyolítását Veszprémi Gyuláné vállalkozó kérte az önkormányzattól.

Csuka László: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a vállalkozónak a búcsú lebonyolításával való 
megbízását 250 eFt összegért és 2 mobil WC biztosításával.

Nagy Irén:
A búcsútértől utca felé eső részen is árultak tavaly az árusok, azoktól is be kell szedni a díjat.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

83/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a 2007. évi ácsi búcsú lebonyolításával Veszprémi 
Gyuláné vállalkozót bízza meg 250 eFt összegért és 2 mobil WC biztosításával.
Határidő: 2007. szeptember
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csapó Józsefné ingatlanfelajánlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Csapó Józsefné Lábatlanra költözött  beteg fiával és lakását az önkormányzatnak ajánlotta 
megvételre.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet  és  megállapította,  hogy 
lakásvásárlásra  az  önkormányzatnak  a  jelenlegi  anyagi  helyzetében  nincs  módja.  A 
kérelmező  közműfejlesztési  hozzájárulás  kedvezményes  megfizetése  iránti  kérelme  pedig 
jegyzői hatáskör.



A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

84/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Csapó Józsefné Lábatlanra költözött ácsi lakosnak 
a Kossuth Lajos u. 46. számú volt lakásának önkormányzat részére való felajánlását 
elfogadni az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében nem tudja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

VAKOM RT. ingatlan felajánlása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A VAKOM Rt. felajánlotta a Gyár utca és Posta köz sarkán lévő ingatlanukat értékesítésre 
vagy bérletre. Időközben azt hallani, hogy az Rt. másnak bérbeadta diszkó céljára az épületet.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ingatlan felajánlásával további tárgyalást javasolt a 
vételár csökkentése érdekében.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

85/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  VAKOM  Rt.  által  a  Gyár  utca  és  Postaköz 
sarkán  lévő  ingatlan  (volt  Vasbolt)  felajánlásával  kapcsolatban  további  tárgyalásról 
döntött a vételár csökkentése érdekében.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Takács Béláné zártkerti ingatlanvásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A kérelmező ismételten benyújtotta kérelmét zártkerti önkormányzati  ingatlan megvételére 
vonatkozóan.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet  és  a  Testület  által  korábban 
meghatározott vételárat javasolja elfogadásra.

Nyéki Péter:
Az önkormányzati területek parlagfüvesek, tudomása szerint büntetést is kapott érte tavaly az 
önkormányzat.

Csöbönyei Imre:
25 eFt-ra büntetést fizetett ki a parlagfüves területéért az önkormányzat.



A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

86/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete Takács Béláné Ács, Fő u. 50. szám alatti lakosnak 
az
-   ácsi 6933 helyrajzi számú 956 m2 nagyságú és a
  -   az ácsi 6936 helyrajzi számú 801 m2 nagyságú 
zártkerti   önkormányzati  ingatlanokat  a  korábban  már  meghatározott  vételáron, 
55-55.000,- Ft összegben értékesíti.
A Testület jelen határozat érvényességét 90 napban határozza meg.
Határidő: 2007. július 26.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Pályázati felhívás a volt orvosi rendelő eladására

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  pályázati  felhívás  elkészült,  kéri  annak  jóváhagyását  a  Testülettől.  E  szerint  kerül 
közzétételre.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

87/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a volt  orvosi rendelő (Ács,  Fő u.  100.)  eladásra 
vonatkozó pályázati felhívását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Vértes Volán Zrt. autóbusz járatszám növelési ajánlata

Csöbönyei Imre:
Egy helyi  lakos kérelmét tolmácsolta a Volán Zrt.  a pénzásási autóbuszjáratok növelésére 
vonatkozóan a többletköltség összegének közlésével.

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság a járatszám növelési  ajánlattal  kapcsolatban javasolja, 
hogy 2007. szeptemberig a helyi autóbuszközlekedés indulásáig a többletköltséget a Zrt. és az 
önkormányzat közösen vállalja.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehet,  hogy  egy  héten  egy  alkalommal  is  elegendő  lenne  az  autóbusz,  és  nemcsak  a 
Pénzásásba, hanem olyankor a rektortelepre is kimenne.

Csöbönyei Imre:
A Zrt. által közölt többletköltség összege magasnak tűnik, arról még tárgyalni kell.



A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

88/2007.(IV.26.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Vértes Volán ZRt-nek helyi lakos kérésére tett, 
autóbusznak  a  pénzásási  területre  vonatkozó  járatszám  növelési  ajánlatával 
kapcsolatban további tárgyalásokat lát jónak a közölt többletköltség összegének magas 
volta miatt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Kincstári ingatlanfelajánlás (volt gázcseretelep)

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Kincstári  Vagyonigazgatóság birtokba adta a volt gázcseretelep,  valamint a concóskerti 
területet  az  önkormányzat  részére.  Korábban ígéret  volt  ezen  ingatlannak a  Galambászok 
részére való rendelkezésre bocsátásáról.

Lakatos Béla:
Az ingatlant értékesítésre meg kell hirdetni.

Varga József Károly:
A  volt  gázcseretelep  hátulsó  része  vállalkozó  részére  eladható,  vagy  az  ott  lévő  épület 
tárolásra bérbeadható.

Tóth Károly Péter:
Az ingatlan határozatlan időre rendbetartás fejében is átadható.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

89/2007.(IV.26.) sz. határozata

Ács Nagyközség  Képviselő  Testülete  a  Kincstári  Vagyonigazgatóság által  ingyenesen 
birtokba felajánlott, az 

- ácsi 727 helyrajzi számú 32 m2 nagyságú és 
- ácsi 17/3 helyrajzi számú 1.547 m2 nagyságú

          ingatlanokat köszönettel elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

BU & FE SECURITY Bt. ajánlata a közbiztonság javítására

Csöbönyei Imre:
A  Bt.  önkormányzathoz  írt  levelében  felajánlja  szolgálatait  a  közbiztonság  javítására, 
polgárőri feladatok elvégzésére. A Bt-nek tartozása van az önkormányzat felé helyiségbérleti 
díjra vonatkozóan. A cég felajánlotta az aluljáró ingyenes őrzését egy hónap időtartamban. 
Ezt javasolja, fogadják el. 



Varga József Károly:
Saját polgárőrség megszervezését látja jónak.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

90/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a BU & FE SECURITY Bt. által, a közbiztonság 
javítása  érdekében  tett  felajánlását  nem  fogadja  el,  mivel  az  önkormányzat  saját 
polgárőrség megszervezését tervezi. A Testület az aluljáró őrzésére vonatkozó egyhavi 
ingyenes őrzést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Tiszteletdíj felajánlások

Tóth Győző:
Felajánlja tiszteletdíját az óvodai udvari játékok beszerzésére, valamint a falunapra

Csöbönyei Imre:
A falunapra többen is felajánlották tiszteletdíjukat, azok elfogadását kéri.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

91/2007.(IV.26.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete elfogadta az alábbi képviselők megnevezett  havi 
tiszteletdíjából  a következőkben meghatározott  összegek felajánlását Ács Nagyközség 
Önkormányzat javára:

- Csányi Józsefné május havi tiszteletdíjából 50 eFt-ot,
- Baracskai Lajos május havi tiszteletdíjából 56 eFt-ot,
- Csuka László április havi tiszteletdíjából 70 eFt-ot,
- Tóth Győző teljes május havi tiszteletdíját,
- Lakatos Béla május havi tiszteletdíjából 70 eFt-ot,
- Nyéki Péter két havi tiszteletdíját.

A Képviselő Testület a lemondott összeget a 2007. évi falunapi rendezvényre elfogadja.
    Határidő: Azonnal
    Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

92/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  elfogadta  Tóth  Győző  képviselő  áprilisi 
tiszteletdíjának  felajánlását  Ács  Nagyközség  Önkormányzat  javára.  A  Képviselő 
Testület a lemondott összeget az Összevont Napköziotthonos Óvodába udvari játékok 
vásárlására elfogadja.
    Határidő: Azonnal
    Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

93/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  elfogadta  Lakatos  Béla  képviselő  áprilisi 
tiszteletdíjából  70  eFt-nak a  felajánlását  Ács  Nagyközség  Önkormányzata  javára.  A 
Képviselő Testület a lemondott összegből 20 eFt-ot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére, 50 eFt-ot pedig a Kossuth Lajos Eszmeiségért Alapítvány javára elfogadja.
    Határidő: Azonnal
    Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Egészségügy – kórházi ellátás

Deákné dr. Schiffner Márta:
Felkeresték  levelekkel  az  illetékes  kórházakat  annak érdekében,  hogy közelebbi  kórházba 
mehessen a beteg ügyeleti napokon az egyes betegségek esetén. A tatabányai Szent Borbála 
Kórháznak nem állt módjában elfogadni a gyermekszemészeti ügyeletet. A többi megkeresett 
kórház még nem jelzett vissza.

Lakatos Béla:
Tájékoztatja a Testületet, hogy a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság ülésén határoztak arról, 
hogy  az  Ácsi  Kinizsi  SC.  80  éves  évfordulóját  augusztus  végén  ünneplik  meg,  a 
megemlékező programok szervezéséhez 5 fős munkacsoportot hoztak létre. A Programokra a 
Hartmann Hungary Kft-től és a Fiorács Kft-től kaptak felajánlásokat.
Probléma a Gyártelep közvilágításának hiánya,  utánajárt ennek, bonyolult helyzet,  mivel a 
közutak  nem  önkormányzati  tulajdonban  vannak.  Megoldásnak  a  cukorgyári  mérőóra 
áthelyezése látszik, mely 200-250 eFt összegbe kerül.

Csöbönyei Imre:
Nincs  az  önkormányzatnak  a  gyártelepen  tulajdona.  Korábban  a  cukorgyártól  kapták  az 
áramot, a bontás után lettek világítási problémák. Tóth Bálin a tulajdonát képező ingatlanról 
megengedné a világítást, amennyiben az önkormányzat azt fizetné.

Lakatos Béla:
Külön számlázással kellene megoldani a villanyáram szolgáltatást.

Petró Tibor:
A  mozi  nagyon  rossz  állapotban  van,  levélben  meg  kellene  keresni  a  tulajdonost  a 
rendbetételre  vonatkozóan.  A  pénzásási  orvosi  rendelő  melletti  lebontott  ház  területe  a 
környezet képét rontja. Játszótér kialakítására megfelelő lenne, jelenleg a Református Egyház 
tulajdona.

Varga József Károly:
Fekvő  rendőr  kialakítására  lenne  szükség,  Sok  helyen  öntvényekből  készítik,  legolcsóbb 
megoldás betonból készíteni.



Csöbönyei Imre:
Az  a  probléma,  hogy  a  nagyforgalmú  utak,  ahova  célszerű  lenne  elhelyezni,  a  KPM 
tulajdonában vannak. A KPM-mel tárgyalni kell ezzel kapcsolatban, de jelenleg akadályozza 
ezt az, hogy a kisbéri egység Győr-Moson-Sopron megyéhez fog tartozni és most folynak 
ezen összevonások.

Csuka László:
A  Motoros  Klub  4-5  versenyt  szeretne  tartani  a  kavicsbányánál.  Az  odavonuláshoz 
használnák az önkormányzati utat, ehhez kérnek engedélyt. 

Csöbönyei Imre:
Eddig bejelentés nélkül tartottak ott versenyeket.

Varga József Károly:
Támogatja a verseny megrendezését, de a rendőrséghez is be kell, hogy jelentsék.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A rendőrségtől elvi engedélyre van szükségük a verseny megtartásához.

Nagy Ferencné:
Köszönetet mond az elmúlt héten tartott szülő-nevelő bálhoz nyújtott támogatásokért.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

94/2007.(IV.26.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b./ pontja értelmében 
zárt ülést rendel el személyi és üzleti ügyek tárgyalására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester
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