
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Nagyközség  Képviselő  Testületének  2007.  május  24-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
                         Nagy Sándorné a Gondozási Központ vezetője
                         Nagy Ferencné, a Jókai Mór Általános Iskola vezetője

              Vargáné Vasvári Klára, az Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője
                          Varga Katalin kérelmet benyújtó ügyfél
  Intézményvezetők
      Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Baracskai Lajos kivételével (aki később 
érkezett),  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./   Előirányzat módosítás
       3./   Tájékoztató az Önkormányzat I. negyedéves gazdálkodásáról
       4./   A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 
             12/1994.(III.21.) számú rendelet módosítása
      5./    Az Önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatáról és értékeléséről szóló 
             beszámoló
      6./    Oktatási-nevelési intézmények tájékoztatója
      7./    Ács Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
             értékelése.
      8/    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.



Varga József Károly:
A jelentésben is elhangzott, az ÁCS-VÁR-TÁR civil szervezet által történt élelmiszer osztás 
alkalmával  kb.  ötszáz  családot  segítettek.  Az  év  során  még  több  alkalommal  terveznek 
élelmiszer-osztást a rászorultak részére. Várják ehhez a további felajánlásokat.
Elmondja továbbá, hogy a hétvégén rendkívüli esemény történt, a szociális tömblakásokat 
elöntötte  a  szennyvíz.  Ki  kell  jelölni  egy  személyt,  aki  intézkedik  hasonló  esetekben, 
amennyiben a polgármester nem elérhető.

Csöbönyei Imre:
Olyan személyt  kell  kijelölni,  aki  tud intézkedni.  Az önkormányzati  lakások elöregedtek, 
egyre több lesz a gond velük.  Az Árpád úti  lakásnál  is  villanyprobléma volt,  újra kellett 
beköttetni,  amely  0,5  MFt-ot  jelentett  az  önkormányzatnak.  A  szociális  bérlakásoknál 
csőrepedés okozta a problémát.
A település várossá nyilvánítási kérelmét május végén bírálják el. Minden képviselő részére 
fénymásoltatott a városi anyagból, az akkor is hasznos lesz, amennyiben nem kerül a kérelem 
elfogadásra.

2./ Előirányzat módosítás

Locsmándi Imréné:
Az előterjesztett anyagból kiemeli a 7. pontot, amely a Batthyányi utca aszfaltozására kért 
pályázati  összeget  tartalmazza,  amelynek  leigénylésére  most  volt  lehetőség.  A  8.  pont  a 
mezőőrök tavalyi évi járulékait tartalmazza. Az idei évre szóló összegek még nem jelentek 
meg.

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság tárgyalta  az előirányzat  módosítást  és azt  elfogadásra 
javasolja a Képviselő Testületnek.

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

13/2007.(V.24.) sz. rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Folyószámla hitel

Csöbönyei Imre:
A napirend keretében javasolja tárgyalni az előző évben igényelt és rendelkezésre tartott, 
működésre igénybevehető likvidhitel meghosszabbítását.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és támogatták a meghosszabbítást.



A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

97/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete  megbízza Csöbönyei Imre polgármestert, hogy a 
költségvetés  bevételei  és  kiadásai  ütemkülönbségéből  adódó  likviditási  problémái 
áthidalása  céljára  folyószámlahitelt  vegyen  fel  az  OTP  és  Kereskedelmi  Bank  Rt. 
Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságától.
A folyószámla hitel – keret összege: 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint.
A hitelkeret megnyitásának időpontja: 2007. július 01.
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  hitel 
futamidejének éveiben költségvetéseinek összeállításakor a felvett  hitelt  és  járulékait 
betervezi és jóváhagyja, minden más működési kiadást megelőzően.
A Képviselő Testület megbízza Csöbönyei Imre polgármestert a hiteltárgyalásokkal és a 
hitel felvételével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./   Tájékoztató az Önkormányzat I. negyedéves gazdálkodásáról

Locsmándi Imréné:
Az I. negyedév még nem mutat kellő képet a gazdálkodás az áthúzódó tételek miatt.   Az 
intézmények dologi kiadásánál túllépés mutatkozik, bár a tervezés is túl alacsonyan alakult. 
Sok fizetési kötelezettség lesz a következő hónapban: hiteltörlesztő rész fizetés, közhasznúak 
munkabér  fizetése,  segélyek  kiutalása  stb.  Az  adónál  jó  a  teljesítés,  de  a  következő 
negyedévben  nem lesz ebből bevétel, így az arány romlani fog. Nehéz év elé nézünk.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a tájékoztatót és megállapították, hogy továbbra 
is fontos feladat a bevételek növelése és a kiadások csökkentése.

Csányi Józsefné:
A  lakbérfizetésnél  sok  a  hátralék  összege,  ezek  beszedésére  van  szükség.  Ha  az 
önkormányzat segít a lakhatásban, akkor a lakbért rendesen kellene fizetni. A dologi kiadás a 
tavalyihoz  képest  nem magas.  Ha valami  rendkívüli  dolog történik,  az  sokba kerül,  ezért 
további ésszerűsítésekre van szükség.

Monc Imre:
A  kiadások  túllépése  a  tavalyihoz  hasonló.  Hiába  van  bevétel,  az  intézményvezetők 
önmérsékletére  lenne  szükség  a  kiadások  tekintetében.  a  közszféra  fegyelmezetlenül, 
felelőtlenül gazdálkodik.

Csöbönyei Imre:
Szomorúan  látják  a  negyedéves  eredményeket.  Nem  történt  elegendő  ésszerűsítés.  Az 
ÖNHIKI pályázatot beadták. Míg régebben azt 40-50-en adták be, most kb. ezren, ezért, ha 
elfogadásra  kerül  is  a  pályázatunk,  nem  sok  pénzt  várható  rá.  Az  Ipari  park  témában 
tárgyalások folynak, de még semmi konkrét nincs. A 2006. év záró anyagába a könyvvizsgáló 
leírta, hogy minden intézménynek a költségvetésén belül kell maradni.



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

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  módosítást  az  indokolta,  hogy  a  házi  segítségnyújtásnál  is  vizsgálni  kell  a  szociális 
rászorultságot, és új szempontok szerint kell meghatározni az intézményi térítési díjakat.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a rendeletmódosítást, amely negatív hatással 
van a Gondozási Központ gazdálkodására, mivel a térítési díj csökkentése miatt valószínű 
nem tudja teljesíteni a tervezett bevételét.
 
Varga József Károly:
Spórolással lehet a tervezett szintet tartani, vagy további ésszerűsítéssel, pld. az ebédszállítás 
önkormányzati megoldásával.

Csáyi Józsefné:
A rendeletmódosítás  az  étkezőkre  vonatkozóan  pozitív,  mivel  olcsóbban  kapják  majd  az 
ebédet, viszont a megfőzése többe kerül és a különbséget az önkormányzatnak kell a jövőben 
megfizetni. Az ebédkiszállítás drága, jó javaslat annak saját megoldása.

Moncz Imre:
Javasolja a szociálisan nem rászorulók térítési díjának 50 %-kal történő megemelését.

Nagy Sándorné:
Jelenleg szociálisan nem rászoruló nem veszi igénybe az étkezési lehetőséget. 

Csöbönyei Imre:
Vizsgálják meg a javasolt térítési díj megemelésének lehetőségét.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

98/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete megvizsgálja a szociálisan nem rászorulók térítési 
díjának 50 %-kal való megemelését.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

14/2007.(V.24.) sz. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 

12/1994.(III.21.) számú rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.



5./    Az Önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatáról és értékeléséről szóló 
   beszámoló

Deákné dr. Schiffner Márta:
A  felülvizsgálatot  készítők  akadályoztatás  miatt  nem  tudtak  eljönni  a  jelen  ülésre.  Az 
elkészített  anyagot  rendelkezésre  bocsátották.  A  vagyonkataszter  felülvizsgálatának 
évenkénti  elvégzése  kötelező  feladata  az  önkormányzatnak.  Először  1995-ben  került 
nyilvántartásra  az  önkormányzati  vagyon,  2003-tól  pedig  számítógépes  feldolgozása  is 
elkészült a vagyonkataszteri nyilvántartásnak.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  témát.  Az  ülésen  javaslat  hangzott  el  a 
szolgáltatás  olcsóbbá tételére  vonatkozóan.  Vagy az önkormányzatnak  saját  magának kell 
megoldani  az  évenkénti  felülvizsgálatot,  vagy  több  évre  kell  megkötni  a  szerződést  a 
készítőkkel, javasolt a felülvizsgálatnak kistérségen belüli megoldása is.

Csöbönyei Imre:
Az  önkormányzatoknál  erre  különféle  megoldások  vannak.  A  felülvizsgálatnak  saját 
munkaerővel történő ellátása esetén megfelelő szaktudás szükséges, melyre áldozni kell. Erre 
megnyugtató megoldást kell találni. A következő kistérségi ülésen felveti a térségen belüli 
megoldás lehetőségét.

A Testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

99/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  önkormányzati  vagyonkataszter 
felülvizsgálatáról  és  értékeléséről  szóló  beszámolót  az  előterjesztés  szerint  elfogadja 
azzal, hogy keresi a megoldást a felülvizsgálat olcsóbbá tételére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

6./    Oktatási-nevelési intézmények tájékoztatója

Nagy Ferencné:
Kiegészítésként elmondja, hogy az anyagban szereplő 266 kötelező óraszám 290-re kerüljön 
javításra, mivel a törvény által megengedett kedvezményeket nem számolta bele.
Kéri az iskola Alapító Okiratának módosítását is.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet és ülésén a következő határozatot hozta:

- az önkormányzat a pedagógusoknak csak a törvény szerint kötelező és nem 
kötelező  óraszámát  támogassa,  a  plusz  órákra  fenntartói  támogatást  ne 
adjanak,  az  csak  a  Pedagógiai  Program  módosításával  lehetséges.  (A 
Gárdonyi Iskolában meghatározott órakeret: 1019, a Jókai Iskolában 290.)

- a  Gárdonyi  iskolában  a  negyedik  évfolyamon  összevonás  keretében  négy 
negyedik osztályból három legyen,

- a  Gárdonyi  Iskolában  tanuló  5  fő  jegespusztai,  gyógypedagógust  igénylő 
gyermek kerüljön át a Jókai Iskolába,

- a pedagógus-létszám a Gárdonyi Iskolában 46 fő, a Jókai Iskolában 14 fő,



- a  szakiskolánál  az  elméleti  oktató  csak  megbízási  szerződés  alapján 
foglalkoztatható a 2007/2008. tanévtől,

- az intézményeknél történő létszámcsökkentésre pályázat kerüljön benyújtásra,
- a két iskola között együttműködés szükséges az áttanítások megoldására pld. 

a 7 és 8. évfolyamon a kémia tekintetében.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  is  tárgyalta  a  napirendet  és  az  Oktatási  Bizottsággal 
megegyező határozatot hozott.

Csányi Józsefné:
A Jókai Iskola által az anyagban szereplő 266 órában valóban csak az alapórák vannak benne, 
ennek utána számolt.

Lakatos Béla:
A Gárdonyi iskolában jelenleg négy jegespusztai gyerek tanul, akkor ne csak három, hanem 
valamennyi jegesi gyerek kerüljön át a Jókai iskolába. A gyógypedagógusnak áttanítást kell 
vállalni ebben az esetben. Erről az érintett szülőket is értesíteni kell.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A körzetesítés  elfogadásra  került.  Annak alapján  nem kell  szülői  vélemény,  az  átkerülés 
kötelező.

Rohonczi József:
Nyolcadik osztályban mennyi a kötelező óraszám?

Nagy Ferencné:
25 óra az előírás, amelyre ő + 3,5 órát tett rá, így lett 28,5 óra.

Rohonczi József:
Véleménye  szerint  az  előírt  óraszám  tovább  már  nem  növelhető.  A  25  órának  már 
tartalmaznia kell a + 3,5 órát is, amelyet bele kell építeni a Pedagógiai Programba is.

Lakatos Béla:
Náluk 25 óra van nyolcadikban és délutánra van a 3,5 óra.

Csányi Józsefné:
Ő mindkét  iskola órakeretét  egyformán számolta ki a törvényben foglaltak alapján. Lehet 
nem kötelező  órát  adni  különböző  óraszámban.  Az önkormányzat  plusz  órát  nem ad,  az 
iskolaigazgató  eldöntheti,  hogy a  nem kötelező  órakeretben  mit  csinál.  A tanuló,  ha már 
beiratkozott valamelyik délutáni órára, onnantól az órán való részvétel már kötelezővé válik 
számára.

Rohonczi József:
A nem kötelező órákat meg kell hirdetni, a szülőket értesíteni kell róla. A másik iskolában ez 
miért nem így van?

Nagy Ferencné:
A kötelező óraszám a 25. Az adható órákból egészítette ki a többit az oktatási törvény 55. § 
(3) bekezdése szerint. Ez alapján pld. amelyik tanuló vállalta, hogy három matematika helyett 
négy órán vesz részt, onnantól kötelező neki azon a részvétel.



Varga József Károly:
A csoportösszevonás hol tart jelenleg?

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az összevonás folyamatban van. Ez pedagógus létszám felszabadulását is jelenti.

Lakatos Béla:
Az összevonás  nem jelent  pedagógus  létszámcsökkenést,  mert  helyette  kell  felvenni  más 
területre. Áttanítás esetleg a kémia vonatkozásában lehet. A gyógypedagógusuk menne át a 
másik iskolába tanítani.

Csányi Józsefné:
Mindegyik  iskolának megvan a külön specialitása.  A Gárdonyi  iskola  magas  óraszámban 
fejleszt és nyelveket tanít, ezért ez az iskola erre használ több órát. A másik iskolában nincs 
ezekből a tárgyakból emelt óraszám, így több marad egyebekre.

Moncz Imre:
Volt előterjesztés egységesítésről, de a Testület azt nem szavazta meg.

Varga József Károly:
Ha annak van alapja, tűzzék ismét napirendre.

Csöbönyei Imre:
Javasolja,  hogy  az  Oktatási  Bizottság  által  ismertetettek  kerüljenek  elfogadásra,  a  Jókai 
Iskolára vonatkozóan elhangzott pedagóguslétszám módosítással. Lábatlanon is kötött a két 
iskola egymással együttműködési szerződést.

Lakatos Béla:
Egységesítést a szakkörökre vonatkozóan lehetne teremteni, hogy pld. matematika szakkör 
csak a Jókai Iskolában lene. Ebben az esetben át kell gondolni a tantárgyfelosztást, és akkor 
pedagógust kellene elbocsátani.

Petró Tibor:
Határidőnek  a  július  31-ét  javasolja  meghatározni.  Az  óvodai  csoportlétszám  mennyi 
jelenleg?

Vargáné Vasvári Klára:
A csoport maximum 25 fő lehet, minimum 20 fő.

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

100/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  az  oktatási-nevelési  intézmények  működésével 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

- az önkormányzat a pedagógusoknak csak a törvény szerint kötelező és 
nem kötelező óraszámát támogatja, a plusz órákra fenntartói támogatást 
nem  ad,  az  csak  a  Pedagógiai  Program  módosításával  lehetséges.  (A 
Gárdonyi  Iskolában  meghatározott  órakeret:  1019,  a  Jókai  Iskolában 
290.)

- a Gárdonyi iskolában a negyedik évfolyamon összevonás keretében négy 
negyedik osztályból három lesz,



- a Gárdonyi Iskolában tanuló 5 fő jegespusztai, gyógypedagógust igénylő 
gyermek átkerül a Jókai Iskolába,

- a pedagógus-létszám a Gárdonyi Iskolában 46 fő, a Jókai Iskolában 14 
fő,

- a  szakiskolánál  az  elméleti  oktató  csak  megbízási  szerződés  alapján 
foglalkoztatható a 2007/2008. tanévtől,

- az  intézményeknél  történő  létszámcsökkentésre  pályázat  kerüljön 
benyújtásra,

- a két iskola között együttműködés szükséges az áttanítások megoldására 
pld. a 7 és 8. évfolyamon a kémia tekintetében.

     Határidő: 2007. július 31.
     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Baracskai  Lajos  képviselő  16  óra  30  perckor  az  ülésre 
megérkezett,  így  a  Képviselő  Testület  14  fővel  folytatta 
munkáját.

7./ Ács Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
    értékelése

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az önkormányzat  gyermekvédelmi  feladatai  ellátásának  értékelését  május  31-ig  kötelező 
elfogadni.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót. Fontosnak tartják a helyettes 
szülői hálózat kiépítését. A napirend kapcsán megemlítették a kiskorúak esti szórakozóhelyre 
járását és ott  itallal,  cigarettával  való kiszolgálását.  A szórakozóhelyek ilyen szempontból 
való esti ellenőrzését be kell osztani, és el kell végezni, mert az már nagyon elfajult.

Lakatos Béla:
Már többször  felvetődött  ez  a  probléma.  Azokat,  akik  szeszes  italt,  dohányárut  adnak ki 
tanulóknak,  azokat  büntetni  kell.  Az ellenőrzéseket  a rendőrséggel együtt  kell  végezni.  A 
14-15 éves gyerekek úgy berúgnak esténként, hogy nem tudnak hazamenni.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Folyamatban van az ellenőrzés a fogyasztóvédelemmel.  A Bűnmegelőzési Programot is el 
kell készíteni.

Varga József Károly:
Kistérségen  keresztül  kellene  megoldást  találni,  mert  a  Gyermekjóléti  Szolgálatnál 
létszámgond van. Kistérséghez tartozás esetén több pénz is lenne.

Csöbönyei Imre:
Komárom  felajánlotta  a  kistérséghez  való  csatlakozást  a  Gyermekjóléti  és  Családsegítő 
Szolgálatra vonatkozóan, de Komáromban rossz e tekintetben az ellátás. Nálunk magasabb 
szinten folyik ez. A beszámolót jónak tartja, megállapítható, hogy a lakosságszám növekszik, 
a gyermeklétszám kismértékben csökken. A gyermekvédelem ellátja feladatát.



A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

101/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete az önkormányzat gyermekvédelmi szolgálatának 
munkáját jónak értékelte, az előterjesztett beszámolót elfogadta azzal, hogy 

- Bűnmegelőzési Program elkészítésére,
- helyettes szülői hálózat kiépítésére, továbbá 
- a fiatalkorúak esti szórakozóhelyen való kiszolgálásának ellenőrzésére 

van szükség.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

8./ Egyebek

Bölcsődei csoport kialakítása

Csányi Józsefné:
Több  szülő  fordult  az  önkormányzathoz  kisgyermekük  napközbeni  elhelyezésének 
megoldásáért, mivel több anya nem szeretne három évnél tovább kimaradni a munkából. A 
bölcsödei  csoport  a  központi  vagy a  tagóvoda épületében  kerülhet  megszervezésre,  Attól 
függően,  hogy  hol  egyszerűbb  átalakítani.  Nem  kerülne  sok  pénzbe,  a  térítési  díjakat 
figyelembe  véve  nullszaldós  lenne.  Szociális  végzettségű  személy  alkalmazására  lenne 
szükség a bölcsődében.  Előterjesztésében a határidőket is megjelölte.

Vargáné Vasvári Klára:
A szakhatóságokat  is  meg  kell  keresni  a  bölcsöde  kialakításánál.  Csak három korosztály 
részére adják az engedélyt 6 hónapos kortól kezdődően, ebben az esetben pedig mindhárom 
csoportnak külön foglalkoztatót kell biztosítani.

Nagy Irén:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is foglalkozott a témával és megállapította a bölcsöde 
fontosságát, hiszen sok szülő soknak találja a 3 év otthon maradást a gyermek mellett.

Varga József Károly:
Ezzel a témával foglalkozni kell, mert pld. az Ipari parkban dolgozó nő nem mer elmenni 
szülni,  mert  mire  a  három  év  eltelik,  nincs  munkahelye.  Célszerű  a  gyermek  mielőbbi 
közösségbe kerülésének a megoldása. A Hivatal műszaki osztályának segítségét igénybe kell 
venni a megfelelő hely kialakításánál.

Rohonczi József:
Igazság  szerint  a  gyermeknek  arra  lenne  szüksége,  hogy  az  anyja  mellett  nevelkedjen 
legalább  három  éves  koráig,  vagy  még  tovább  is,  de  a  modern  kor  igényli  a  bölcsöde 
meglétét.

Lakatos Béla:
A védőnők végezzenek felmérést a várható igényről. A bölcsődének az óvoda keretén belül 
kell  működnie,  az  óvodavezetőhöz  tartozóan.  A lehető  legkevesebb  ráfordítással  kell  azt 
kiépíteni.



Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a bölcsöde létesítését. A bizottság javasolja a 
Testületnek szándéknyilatkozat adását a kiépítéshez és az előterjesztésben szereplő határidők 
betartását.

Petró Tibor:
Bízzanak  meg  a  Testületen  belül  valakit  a  szervezéssel,  aki  munkatársakat  választ  maga 
mellé.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
102/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  szándéknyilatkozatát  adja  bölcsödei  csoport 
kialakításához a település központi vagy tagóvoda épületében az alábbi ütemezéssel:

- védőnői  közreműködéssel  igényfelmérés  az  érintett  szülők  körében 
azokról a gyermekekről, akik 2007. december 01-ig betöltik a másfél 
évet, de még nem óvodáskorúak (határidő: 2007. június 30.)

- építési  tervezés  a  szükséges  átalakításról  költségvonzatával  együtt 
(határidő: 2007. június 30.)

- kivitelezési  munkák,  a  szükséges  engedélyek megszerzése  (határidő: 
2007. november 30.)

- pályázati lehetőség, támogatók keresése a beruházáshoz.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Csányi Józsefné alpolgármester

Süvegh Istvánné vásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A kérelmező a Fő u. 100. szám alatti, volt orvosi rendelő épületének vásárlására nyújtott be 
kérelmet. Az ingatlan megvételének pályázati felhívása a Megyei Hírlapban két alkalommal 
jelenik  meg,  június  12-e  került  meghatározásra  a  benyújtás  időpontjául.  Javasolja  jelen 
kérelemmel megvárni a pályázati határidőt.

Csöbönyei Imre:
Az épület csak az elkészített értékbecslésben meghatározott áron értékesíthető.

Csányi Józsefné:
A hétfői számban már megjelent az első felhívás. A kérelem elbírálásával meg kell várni a 
felhívásban közzétett pályázat benyújtási határidőt, és együtt kell kezelni a pályázatokkal.

Pályázatok

Belterületi utak építése pályázat

Deákné dr. Schiffner Márta:
Megjelent  a pályázati  lehetőség  a  belterületi  utak építésére,  amelynek  keretében az Erkel 
Ferenc  utca  aszfaltozására  lehetőség  nyílik.  A  jelen  ülést  megelőzően  mind  a 
Környezetvédelmi,  Településfejlesztési  és  Faluszépítő  Bizottság,  mind  a  Pénzügyi  és 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a témát.



Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  támogatta  az  Erkel  Ferenc  utca  aszfaltozásának 
elvégzését, a bizottság az útépítés megtervezésével tartozás fejében a Partner Kft-t javasolja 
megbízni.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

103/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárul,  hogy  az  önkormányzat  a  Közép-
Dunántúli  Regionális  Operatív  Program  keretében  „Belterületi  utak 
fejlesztése„  támogatására  pályázatot  nyújtson  be  az  Erkel  Ferenc  utca  szilárd 
burkolattal való ellátása, aszfaltozása tárgyában. 
A pályázat által elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 
az összes elszámolható költség maximum 70 %-a.
Az önkormányzat az önrészt a költségvetés általános tartalékából biztosítja.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Akadálymentesítési pályázat

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehetőség  van  pályázni  akadálymentesítésre,  melyre  90  %-os  támogatás  igényelhető. 
Önkormányzat nyújthatja be.

Csuka László:
A Gárdonyi Iskolának a tervek is rendelkezésére állnak a beruházás elvégzésére.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

104/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárul,  hogy  az  önkormányzat  a  Közép-
Dunántúli  Operatív  Program  keretében  utólagos  akadálymentesítés  támogatására  a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola épületében megvalósítandó fejlesztésre a 
pályázatát benyújtsa. 
A pályázat által elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 
az összes elszámolható költség maximum 90 %-a. Az önrészt a Gárdonyi Géza általános 
Iskola és Szakiskola a saját költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

 



Közkincs III. pályázat

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lehetőség  van  a  Bartók  Béla  Művelődési  Ház,  Könyvtár  és  Községi  Sportcsarnokra 
vonatkozóan  a  Közkincs  II.  nevű,  a  közművelődési  intézmények  infrastrukturális 
fejlesztésére  vonatkozó  pályázaton  való  részvételre,  a  nyert  támogatással  megoldható  a 
színpad felújítása, továbbá hangszórók, székek beszerzése.

Lakatos Béla:
Van egy érvényben  lévő határozata  a Testületnek,  amely a  nagyterem bérbeadásáról  szól 
zenés szórakozóhely céljára. Az ismertetett pályázati támogatás a bérbeadott helyiségre szól. 
Ezt nem javasolja, mert a pályázati pénzt arra kell fordítani, amire igényelik.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A díszteremre is be lehet nyújtani a pályázatot, hangerősítőkre, székekre ott is szükség van.

Németh Gyula:
Két hete dolgoznak a pályázati anyagon, holnap lesz a beadási határidő, az már nem írható át 
egy este a másik teremre vonatkozóan. 

Csuka László:
A korábbi testületi ülésen a disco létesítésére vonatkozó határozatban foglaltakra az érintettek 
a mai napig nem reagáltak. Valószínűleg meggondolták már az igénylők, ezért javasolja a 
pályázaton való részvétel megszavazását.

Csányi Józsefné:
Még, ha igénybe vennék is discóra, a színpad attól még felújítható lenne.

Csöbönyei Imre:
A pályázatot be kell adni, esetlen nem veszik igénybe a támogatást.

Németh Gyula: 
Ha nyernek a pályázaton, és nem veszik igénybe, akkor évekre kizárhatják őket a pályázati 
támogatások lehetőségéből.

A Képviselő Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

105/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete hozzájárul, hogy a Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Községi Sportcsarnok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt 
Közkincs  Program  Térségi  Szintű  Közkincs  III.  pályázatot  benyújtsa  a  kistérségi, 
mikrotérségi  és  településszintű  kulturális  szolgáltatást  végző  intézmények 
infrastrukturális helyzetének javítására.
A pályázat által elnyerhető összes támogatási összeg 2.711.926,- Ft, melyből a saját erő 
10  %,  azaz  271.192,-  Ft.  Az  önkormányzat  az  önrészt  a  költségvetés  általános 
tartalékából biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Közoktatási Közalapítványért pályázat

Deákné dr. Schiffner Márta:
Ismételten  lehetősége  van  eszközfejlesztésre  az  oktatási-nevelési  intézmények  részére  a 
Közoktatási Közalapítványért pályázaton keresztül.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  is  javasolja  az  oktatási-nevelési  intézményeknek  a 
pályázaton való részvételét.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

106/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete hozzájárul, hogy a Közoktatási Közalapítvány által 
meghirdetett  pályázat  keretében  eszközfejlesztésre  az  oktatási-nevelési  intézmények 
támogatási igényt nyújtsanak be.
Az igényelt támogatás összege:
- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 700.000.-Ft
- Jókai Mór Általános Iskola 230.000.-Ft
- Összevont Napköziotthonos Óvoda 220.000.-Ft.
A megvalósításhoz a pályázó intézményi költségvetése terhére biztosítja a saját forrást:
- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 261.000.-Ft
- Jókai Mór Általános Iskola 100.000.-Ft
- Összevont Napköziotthonos Óvoda   66.000.-Ft.
A pályázat által elnyert támogatás a pedagógiai programban elfogadott eszközfejlesztési 
ütemtervben meghatározott beszerzésekre fordítható.
        Határidő: Azonnal
       Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

KEM Közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság kérelme

Csöbönyei Imre:
Megkeresés  érkezett  az  önkormányzathoz  arra  vonatkozóan,  hogy  2009-ben  településünk 
legyen a helyszíne a VIII. KEM Nemzetiségi Gyermektalálkozónak.

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági  Bizottság megtisztelőnek tartja a felkérést,  és  erre  a  Képviselő 
Testület szándéknyilatkozatának megadását javasolja.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

107/2007.(IV.26.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a KEM Közgyűlés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Bizottság kérelmére szándéknyilatkozatot nyújt arra vonatkozóan, hogy a VIII. KEM 
Nemzetiségi Gyermektalálkozó színhelye 2009-ben Ács település legyen.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Vízvári Dezső ingatlan felajánlása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Vízvári  Dezső felajánlja  az  önkormányzatnak  az  alsó szőlőben lévő ingatlanjait  jelképes, 
100-100,- Ft-os áron való megvételre.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  felajánlást,  és  egyhangúlag  elfogadásra 
javasolja a jelképes összegen történt ingatlanfelajánlást.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

108/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  elfogadja  Vízvári  Dezső  Tatabánya,  Sárberki 
lakótelep 606.  fszt  1.  szám alatti  lakos által  felajánlott  ácsi  6755/2 és az ácsi  7068/2 
helyrajzi  számú  ingatlanoknak  jelképes  100-100,-  Ft-os  vételáron  történő 
megvásárlását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mismás Csaba ingatlanvásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Mismás Csaba Árpád utcai  ingatlana a Helyi  Építési  Szabályzat  módosításakor bevonásra 
került az Ipari park területébe, amely akkor derült ki, mikor kérelmező az építkezést el akarta 
kezdeni. A nagy területű ingatlanáért cserébe két önkormányzati ingatlan átadását javasolja.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlancserét és azt elfogadásra javasolja, 
mivel a probléma nem az ügyfelek hibájából történt.

A Testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza:

109/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete  hozzájárulását  adja ahhoz,  hogy Mismás Csaba 
Ács,  Ady E.  u.  70.  szám alatti  lakos részére  az Ipari  park területbe a Helyi  Építési 
Szabályzat módosításakor bevonásra került nagy területű magánterületéért cserébe két 
önkormányzati ingatlan átadásra kerüljön a Concóháti utcában lévő ácsi 3202/19 és a 
3202/25 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Varga Katalin ingatlanrész vásárlási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
A kérelmező a volt cukorgyárnak szemben lévő, a tulajdonát képező ácsi 2457/2 helyrajzi 
számú önkormányzati ingatlanhoz további ingatlanrész megvásárlására nyújtott be kérelmet.



Csöbönyei Imre:
A szociális bérlakás sarkáig vásárolná meg az ingatlant. Az önkormányzat részére még marad 
elegendő terület, ezért az eladást javasolja.

Varga Katalin:
A korábbi önkormányzati ingatlanvásárlást nem jegyeztette be, hogy egyszerre történjen meg 
a  jelenlegi  vásárlással.  A  mellékelt  rajz  szerinti  megosztásban  szeretné  megvásárolni  a 
területet.

Rohonczi József:
A  korábbi  önkormányzati  döntés  már  elavult.  A  rajz  nem  megfelelő,  mert  két  azonos 
helyrajzi szám van.

Varga Katalin:
Az ügye már negyedik éve van halogatva az önkormányzat hibájából, most már megoldást 
vár.

Csányi Józsefné:
Az ügyben peres eljárás volt, amelyben az önkormányzatot marasztalták el. Emiatt húzódott 
az ügy.

Csöbönyei Imre:
A legközelebbi  ülésen  kell  dönteni  erről,  addigra  tisztázni  kell  a  megvásárolandó  terület 
nagyságát.

Csermák Hugó Tűzoltóság támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
A  tűzoltóság  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  a  Weber  45  típusú  mentőfelszerelésének 
műszaki  felülvizsgálatára  vonatkozóan.  A  tűzoltóság  az  államtól  évente  18  MFt,  az 
önkormányzattól 1,8 MFt támogatást kap, továbbá Bábolnától és Banától is kap támogatást. 
Önkormányzati  tűzoltóságról  van  szó,  akiknek  évente  sok  vonulásuk  van  riasztások 
alkalmával.  Igényük jogos. A támogatásért  cserébe favágást,  viráglocsolást  végeznének az 
önkormányzatnak.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet  és  javasolja  a  kért  támogatás 
nyújtását.

Nagy Irén:
Mire használják a mentőfelszerelést?

Csuka László:
Az  autópályán  történő  baleseteknél  tudják  hasznosítani  a  felszerelést.  Az  Autópálya 
Felügyelet nem járulna-e hozzá a kiadáshoz?

Csöbönyei Imre:
Az Autópálya Felügyelet még az eddig befizetett adóját is visszakéri, emiatt is van anyagi 
gondja idén az önkormányzatnak. Több probléma is felmerült a céggel.



Baracskai Lajos:
A felszerelést nemcsak az autópályán történt baleseteknél lehet használni.

Rohonczi József:
Egyetért azzal, hogy hozzá kell járulni, de az lenne jó, ha sosem kellene azt használni.

Varga József:
Támogatja,  bár  nincsen  felesleges  pénze  az  önkormányzatnak.  A  cserébe  felajánlott 
tevékenységek végzésére is szükség van.

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

110/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság részére a 
WEBER  45  típusú  mentőfelszerelésének  műszaki  felülvizsgálatára  602.000,-  Ft 
támogatást nyújt tartalék keretből.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Babirák Katalin vaspusztai lakos kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Kérelmező  a  vaspusztai  bekötőút  javítása  érdekében  nyújtotta  be  kérelmét.  A  Kisalföldi 
Állami Gazdaságtól 20 tonna földmennyiséggel az út megjavításra kerül augusztus elejéig.

Vértes Volán pénzásási járata

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Vértes Volán Rt. forgalmi vezetőjével, Gyopár úrral történt egyeztetés után lehetőség nyílt 
a  korábbi  ülésen  már  tárgyalt,  a  buszjáratnak  pénzásásra  vonatkozó  bővítésére.  Ennek 
megvalósításához  még  arra  van  szükség,  hogy  a  Batthyányi  utcában  lévő  nagyobb 
gépjárműveket kitiltó tábla kiegészüljön a „kivéve autóbusz” táblával.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

111/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárul,  hogy  a  Batthyányi  utca  nagyobb 
gépjárműveket  kitiltó  táblája  kiegészüljön  a  „kivéve  autóbusz”  táblával  a  pénzásási 
buszjárat megvalósítása céljából.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Gárdonyi Iskola felújítása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az iskola igazgatója kérelmet nyújtott be az iskolaépület vakolatának felújítására.

Lakatos Béla:
Az iskola külső felújítását szeretnék elvégezni, ehhez szükséges a jelenlegi vakolat leverése. 
A munkát  már  megkezdték,  de az épület  önkormányzati  tulajdon,  ezért  ahhoz  a  Testület 
engedélyére van szükség. A munka elvégzésére a legolcsóbb ajánlatot fogadta el, a felújítás 
költsége  nem  éri  el  a  15  MFt-ot.  Ezen  pénzösszeget  a  szakképzési  járulékokból  és 
támogatásokból szeretné fedezni.

Nagy Irén:
Az önkormányzatnál megszorítások vannak és csak a legszükségesebb dolgokra van fedezet. 
Ilyen időszakban nem látja szerencsésnek a felújítást.

Lakatos Béla:
Tavaly 11,5 MFt összegű szakképzést hozott, az tette lehetővé a Gazdasági Iroda elmaradt 
számláinak kifizetését. Idén nagyobb összegre számít év végéig, így nem kerül plusz pénzébe 
az  önkormányzatnak  a  felújítás,  csak  meg  kell  azt  előlegezni,  de  átcsoportosítanak  rá 
összeget.

Tóth Károly Péter:
Még a nyílászárócsere sem fejeződött be teljesen az iskolában. 

Lakatos Béla:
Nyílászáróra nem használhatja a szakképzési pénzt.

Csányi Józsefné:
Beruházásokat akkor lehet végezni, ha annak a fedezete megvan. Az iskola korábbi felújítását 
a Faluszépítő Bizottság indította el szakaszonkénti elvégzésben. Két éve lett körbefestve az 
iskola. Szép a jelenlegi felújítás, de az ismét pénzbe kerül. Előfinanszírozásra van szükség. 
Kérdés, hogy meglesz-e a teljes összeg. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében jó lett volna 
a plusz bevétel is, amely most a felújításra kerül elköltésre.

Lakatos Béla:
Az alpolgármesternek  lett  volna  módja  felújítani  az  iskolát,  hiszen  több  évig  vezette  az 
intézményt. A szakiskolában jelenleg 50 gyerek tanul, amely plusz pénzt jelent. Tavaly ő 50 
MFt plusz pénzt hozott a falunak. A környező cégekkel jó a kapcsolata, ezért bízhat a jelzett 
szakképzési  támogatások beérkeztében.  A Leier  cég több millió  forintot  érő járólappal  is 
támogatta az iskolát. 

Petró Tibor:
Az iskola  korábbi  felújítását  a  bizottsága  kezdte  el  azért,  mert  az  iskolában  olyan  fokú 
beázások voltak, hogy edényeket kellett a padlásra tenni az ellen.  A tető teljes mértékben 
felújításra került. A bizottság korábban a sportház felújítását is elvégezte. Ne kérdőjelezzék 
meg a munkájukat. A jelenlegi igazgató hozott pénzből kívánja megoldani a felújítást, amely 
elismerést,  nem támadást  érdemel.  Az,  hogy már  elkezdték a  munkát,  az  apróbb hibának 
tekinthető csak.



Rohonczi József:
Lehet, hogy hibázott az igazgató abban, hogy nem a munka megkezdése előtt kérte a Testület 
hozzájárulását, de a pedagógusok minden reggel büszkén mennek a kialakulóban lévő, szép, 
esztétikus iskolájukba. Ezt az igazgató maga felvállalta. Pénzügyileg biztosan lesznek kisebb 
gondok, de ne legyen az, hogy nem csinálhatnak semmit. Ha nem tennének semmit, akkor 
hibák sem történnének. Bízik benne, hogy az igazgatójuk végig tudja vinni elképzelését, és be 
tudja szedni a szükséges támogatási összeget. Amennyiben a városi rangot eléri a település, 
különösen jelentősége lesz a szép intézménynek.

Moncz Imre:
Az intézmény nem fér bele a költségvetésébe és még felújításokat tervez. A beruházás előtt 
közbeszerzési eljárásra is szükség lett volna. A szabálytalanságot másik szabálytalansággal 
próbálják elfedni.

Csányi Józsefné:
Az intézményben korábban nem ő volt az igazgató, hanem Benke Józsefné, aki azért mondott 
le, mert az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem volt pénz, nem lehetett pályázni 
stb.  Az elkezdett  beruházást  úgy kell  bejezni,  hogy az  az  önkormányzatnak  ne  kerüljön 
pénzébe. A polgármester által szerzett 100 MFt is az intézmények részére került átadásra, 
pedig azt kerékpárút kiépítésére lehetett volna fordítani.

Tóth Károly Péter:
A költségvetés  elkészült  februárban,  abban nem szerepelt  az  iskola  felújítása.  Ételszállító 
jármű  vásárlását  javasolta  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság,  de  a  javaslat  pénz 
hiányában  elutasításra  került.  Közben  meg  dóbálódzik  az  önkormányzat  a  pénzekkel. 
Véleménye szerint az iskola felújítását nem kellene az idén elvégezni. A szakképzési pénz, ha 
december beérkezik, az jó lenne jövőre.

Lakatos Béla:
Minden  pályázatot  meg  kell  mostanában  finanszírozni.  A  szakképzési  pénzt  nem  lehet 
mindenre elkölteni. Ha egész nap az irodájában ül, és nem csinál semmit, a rezsit akkor is 
fizetni kell. A gyerekeknek az iskolában fűteni, világítani kell. Nem azért nincs pénz, mert 
pazarolnak, hanem mert kevés pénz kapnak a költségvetésükbe. 

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  az  iskola  felújítási  témáját  és  támogatta  a 
kezdeményezést.

Csöbönyei Imre:
Az igazgató hibát csak azzal követett el, hogy előre nem kérte meg a Testülettől az engedélyt. 
Becsülendő viszont az, hogy jelentős pénzt hoz, így az önkormányzatnak nem kerül külön 
pénzébe a felújítás.  Szép, fényképezhető formája lesz az iskolának. Ami pénzt szerez, azt 
építse  az  iskolába  az  igazgató.  Valamiben  lépni  kell,  ha  nincs  is  plusz  pénze  az 
önkormányzatnak. A közbeszerzési szabályokat a későbbiekben be kell tartani. A pályázatok 
mostanában előfinanszírozottak. 



A Testület 9 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

112/2007.(V.24.) sz. határozata
Ács Nagyközség Képviselő Testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 
épületének külső felújításához a vakolat leverésével hozzájárulását adja azzal, hogy a 
beruházás az önkormányzatnak külön pénzébe nem kerül, annak költségét az iskola a 
decemberben befolyó szakképzési támogatásaiból fedezi, addig pedig a költségvetéséből 
megelőlegzi azt.
    Határidő: Folyamatos
    Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Herczig Imréné lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Herczig  Imréné  lakásbérleti  jogviszony  meghosszabbítási  kérelemmel  fordult  az 
önkormányzathoz a szociális bérlakásban lévő lakásra vonatkozóan.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem javasolja a további meghosszabbítást, mivel már 
korábbi lakbértartozását is a munkáltató fizette meg bérlő helyett.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

113/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Herczig  Imrénének  a  Gyár  u.  79.  szám  alatti 
szociális  bérlakásra vonatkozó bérleti  jogviszonyát a továbbiakban nem hosszabbítja 
meg, a bérlőnek a fenti lakás elhagyásáról döntött, mivel korábbi lakbértartozását is a 
munkáltatón keresztül tudta csak megfizettetni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mosonyi Ferenc lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Bérlő kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Gyár u. 12. szám alatti bérlakásra vonatkozó 
bérleti jogviszony meghosszabbítására.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság még további egy évre javasolja a meghosszabbítást 
azzal, hogy további meghosszabbításra már nincs lehetőség.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

114/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Mosonyi  Ferencnek  a  Gyár  u.  12.  szám  alatti 
önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát egy évvel, 2008. június 30-ig 
meghosszabbítja azzal, hogy további meghosszabbításra már nincs lehetőség.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakatos József lakáskérelme

Deákné dr. Schiffner Márta:
Lakatos József homokszőlői lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Kossuth Lajos 
utca 89. szám alatti szociális bérlakásra vonatkozóan.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem javasolja a Kossuth Lajos utcai épületnek lakás 
céljára való kiadását az épület rossz állapota miatt.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az épület a földhivatali nyilvántartás szerint sincs családi házként feltüntetve.

Csöbönyei Imre:
Az ingatlan alkalmas lehetne hulladékudvarként való hasznosításra.

Petró Tibor:
Meg kell nézni ennek lehetőségét.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

115/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  Lakatos  József  szőlőhegyi  lakosnak  a  Kossuth 
Lajos u. 89. szám alatti önkormányzati épületnek bérlakásként való kiutalását elutasítja 
az épület rossz állapota miatt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakatos Béla lakáskérelme

Csöbönyei Imre:
Lakatos Béla, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatója jelenleg Bábolnán 
lakik,  onnan jár  be az  iskolába.  Ácson telket  vásárolt,  építkezésbe  kezdett,  melyet  2008. 
végén fejez be. Ezen időszakra lakásigényt nyújtott be a megüresedett Zichy park 2. szám 
alatti önkormányzati tömblakásra vonatkozóan.



Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság két év időtartamra javasolja a kért lakás kiutalását.

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

116/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete Lakatos Béla, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola  igazgatója  részére  kiutalja  a  Zichy  park  2.  szám  alatti  tömblakásban 
megüresedett lakást két év időtartamra, 2007. június 02-től 2009. június 01-ig. (A lakás 
felújításra szorul.)
Határidő: 2007. június 02.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Parlagfűvementesítés közhasznúak alkalmazásával

Csöbönyei Imre:
Lehetőség  van  15  fő  közhasznú  munkás  alkalmazására  parlagfűmentesítési  munkálatok 
elvégzése  céljából.  A 15 főből  5 fő  jegespusztai,  így lehetőség  lenne a  jegespusztai  rész 
rendbetételére is.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

117/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács  Nagyközség  Képviselő  Testülete  hozzájárul  az  önkormányzatnak  a  „Parlagfű-
mentesítő  közhasznú  foglalkoztatási  programban” való  részvételére  15  fő közhasznú 
munkás (ebből 5 fő jegespusztai) alkalmazásával 2007. június 11-től 2007. augusztus 31-
ig a Munkaügyi Központ 90 %-os támogatása mellett.
A 15 fő foglalkoztatása során az önkormányzatot terhelő  munkabér+járulék költsége 
225.000,- Ft.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Pedagógus napi ünnepség

Moncz Imre:
Az Oktatási  Bizottságon tárgyalták a Pedagógus Nap megünneplését.  A bizottság döntése 
alapján az összes pedagógus (Gyesen lévők, nyugdíjasok, megbízással dolgozók) részére is 
egy vacsora biztosítását javasolja a Szalai Bálint Étteremben a pénzhiány ellenére is.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is támogatja a javaslatot.



Varga József Károly:
Mindenki kapjon meghívót, ne maradjon ki senki.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

118/2007.(V.24.) sz. határozata

Ács Nagyközség Képviselő Testülete valamennyi pedagógus (Gyesen lévők, nyugdíjasok, 
megbízással dolgozók) részére Pedagógus  Nap alkalmából egy szerény vacsorát biztosít 
a Szalai Bálint Étteremben.
Határidő: 2007. június 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Nagy Tamás:
A májusi önkormányzati híradóban a vizitdíjjal kapcsolatban kiegészítést kér, hogy az kire 
vonatkozik.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az  ülésen  elmondta,  hogy  az  a  cukorbetegekre  vonatkozik.  A  szükséges  korrigálást 
megteszik.

Petró Tibor:
A KPM-mel bejárást  tartottak,  ahol pozitív  hozzáállást  tapasztaltak a részükről.  A Bartók 
Béla utcánál lévő kanyar forgalmi  problémáját meg kell oldani.

Tóth Károly Péter:
Jelenleg arra nincs pénze az önkormányzatnak, de a kamionforgalom elterelendő lenne, hogy 
a nagy járművek ne a településen haladjanak át a komáromi Ipari parkba.

Csöbönyei Imre:
Abba  nem  tehet  sokat  az  önkormányzat,  mert  nem  saját  tulajdonú  utjainkon  járnak  a 
kamionok.

Tóth Károly Péter:
Kezdeményezni kellene azt is, ahogy Vértesszőlősön is megoldották azt.

Nyéki Péter:
A tűzcsapok karbantartására van szükség. Tűzoltókkal bejárták a falut és megállapítást nyert, 
hogy azok 80 %-a használhatatlan. Ezt meg kell oldani, mert beperelhetik az önkormányzatot 
emiatt.

Petró Tibor:
Sok  a  visszatérő  probléma,  jelentést  kér  a  zárt  ülésen  felvetett  problémák  megoldásáról. 
Faluszépítő bizottsági ülésen is jó tájékoztatást kaptak a jegyzőtől a Bazax Kft. engedélyezési 
ügyéről.  Ezt  a  téma  részleteit  nem  ismerték  eddig.  Fontos,  hogy  tudjanak  a  többeket 
foglalkoztató  témákról,  a  felmerülő  problémák  hátteréről.  Lényegesek  az  állattartással 
kapcsolatos  intézkedések  is.  Jegyzői  levéllel  a  tulajdonos  behívását  javasolja,  hogy 
megbeszéljék az irritáló dolgokat. Jó szóval eredményre lehet jutni.



Tóth Károly Péter:
Erre a bizottság tavaly felállt. Egy közös komposztáló létrehozására is volt felvetés.

Petró Tibor:
A pénzásási iskola kertjében az kialakítható lenne.

Baracskai Lajos:
Házi komposztáló létesítése a célszerű.

Rohonczi József:
50 % lehet a kertvárosias területen a beépítettség. Utána kellene ennek nézni a műhelyek 
vonatkozásában.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

119/2007.(V.24.) 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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