
A Föld napja (április 22.) 
alkalmából különféle  
eseményeket rendeznek 
világszerte, amikkel fel-
hívják a figyelmet a Föld 
természeti környezetének 
megóvására. A napot 175 
országban tartják, Ma-
gyarországon 1990 óta ren-
dezik meg. 

A Természetjáró Bakan- 
csos Klub nyolc évvel ezelőtt 
indította el rendezvényso-
rozatát a Föld napja alkal-
mából, kezdetben kistérségi 
összefogásként, ma helyi  
szervezetek rendezvényeként 
emlegetjük ezt a programunkat, 
ami nem csak egy egyszerű Föld 
napi túra, hanem családi nap, 
amely olyan kikapcsolódást 
nyújt, ahol minden korosz-
tály megtalálhatja a számára 
megfelelő programot. A part-

nereink ebben az évben Ács 
város önkörmányzata, a Bartók 
Béla Művelődési Ház és Könyv-
tár, a Pénzásási Nyugdíjas Klub, 
és a Gárdonyi iskola, valamint a 
Natura Kemping voltak. 
Mint minden évben, most is a 
Föld világnapján, azaz április 
22-én szerettük volna megtar-
tani akciónkat, de a szombati 
munkanap közbeszólt, ezért 
előre kellett hoznunk a ren-
dezvény időpontját. Sajnos az 
„időjósok” nem voltak velünk, 
rossz időt jósoltak, bár szeren-
csére ez nem jött be, de nagyon 
sokakat elriasztott a reggeli 
szemerkélő eső, így a korábbi 
évekhez viszonyítva keveseb-
ben vágtak neki a túrának. Akik 
viszont bátran elindultak, nem 
jártak rosszul, hiszen mindenki 
talált kedvére való programot. 
Természetesen a korábbi évek 
jól bevált slágerei most is 

nagy népszerűséget arattak, 
így mindenki örülhetett a jól 
megérdemelt zsíroskenyérnek 
és málnaszörpnek, valamint             
megtelt az ugrálóvár, a tram-
bulin és a mászófalnál is sorba 
kellett állni, hogy ha valaki fel 
akart jutni a tetejére. Kiseb-
bek és nagyobbak is elfoglal-
hatták a játszósátrat, ahol 
különböző kézműves  tevé- 
kenységekkel lehetett tallé-
rokat gyűjteni, nem beszélve a 
logikai játékokról, ahol szintén 
tallérért ment a “harc”. Az így 
összegyűjtött fizetőeszközöket 
végül a Szatócs boltban le-
hetett levásárolni, ahol min-
denki választhatott magának 
valami apróságot. 
A hangulatra nem volt panasz, 
talán jövőre az időjárás is ke- 
gyesebb lesz hozzánk és 
napsütésben ünnepelhetjük a 
Föld napját.               Tóth J.

Föld napi túra és családi nap
PROGRAMAJÁNLÓ
Május 19. 9.00
Bartók B. Művelődési Ház 
V. Czupy Imre és II. Zsebők 
Ottó Sakk Emlékverseny 
Május 21. 18.00
Zumba a művházban
Május 21. 11.00
Pénzásási iskola
Gágyor Péter: Árgyélus 
(mesejáték) – Szevasz 
Színház előadásában
Május 22. 10.30
Idősek Klubja
Beszélgetés a háziálla-
tokról
Előadó: Dr. Muravölgyi 
Zsuzsanna
Május 24. 15.00-18.00
Véradás a művelődési ház-
ban
Május 27. 8.30-15.30
Szociális Alapszolgáltatási 
Központ udvara
Gyereknap a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat 
szervezésében
Május 28. 18.00  
Zumba a művelődési ház-
ban
Május 29. 10.30 
Szociális Alapszolgáltatási 
Központ
Egészséges táplálékok 
a helyes emésztés 
elősegítésére
Előadó: Winkler Dániel 
ÁNTSZ munkatársa
Június 1.
Kastélypark
Városi gyereknap - gyer-
mek- és sportprogramok 
mindenkinek

20/255-8010
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Önkormányzati hírek
A város önkormányzata a 
2012. április 26-án tartotta 
munkaterv szerinti ülését.   
A lakosság mindennapjait 
érintő képviselő-testületi 
döntések  lényege az aláb-
biakban foglalható össze.

Önkormányzatunk el-
fogadta a 2011. évi zárszá-
madását. A beszámoló és a 
rendelet a város honlapján 
megtekinthető.

•••
Fontos beszámolókat tár- 
gyalt meg a képviselő-
testület. Sor került a házior-
vosok, védőnők, fogorvos, 
gyermekorvos, tűzoltóság, 
a polgármesteri hivatal és a 
jegyzői hatáskörbe tartozó 
gyermekvédelmi feladatokról 
szól tájékoztatók tárgyalására. 
A képviselő-testület valamennyi 
beszámolót elfogadta.

•••
A képviselő-testület elfogad-

ta a közterületi ingatlanok 
rendjéről szóló önkormány-
zati rendeletet. A jogszabály 
sok új elemet tartalmaz, amely 
a lakosság mindennapjait is 
érinti, ezért – a rendelet ter-
jedelme miatt – több részlet-
ben a helyi újság hasábjain és 
a város honlapján is közzé-
tesszük.

•••
A Fő utcai egészségház emele-
tén a praktizáló két fogorvos 
mellett egy kis fogtechnikai 
labor kialakításra kerül sor két 
fogorvosunk és a város lakói-
nak megelégedésére. A labor 
május hónapban megkezdi 
működését, így a különböző 
fogpótlások elkészítése sze-
mélyes, közvetlen konzultáció 
útján gyorsabban lehetséges, 
mint a korábbi időszakban.

•••
Az oktatást érintő folyama-
tos változások és bizonyta-
lanságok miatt városunk át-

szervezésbe kezdett, amely a 
közoktatási intézményekhez 
tartozó tornacsarnokot, va-
lamint az oktatási intézmény 
együttes funkcióját érinti. 
Elképzeléseink között szere-
pel, hogy a pénzásási óvoda, 
valamint a pénzásási orvosi 
rendelő helyet kapjon az isko-
la épületegyüttesén belül. 
Ezzel a megoldással három 
épület helyett – amelyből 
kettő korszerűtlen, gaz-
daságilag nem fenntartható 
– egyetlen korszerű épületet 
üzemeltethetünk központi 
funkciót teremtve ezzel a 
pénzásási iskolának, amely-
nek helyzete így kibővített 
oktatási intézményként sta-
bilizálódik.

•••
A képviselő-testület döntött 
még az önkormányzat 1/6-od 
tulajdoni hányadát képező 
ácsi 6178. , a 6179. hrsz.-ú in-
gatlanok adásvételéről, vala-

mint a 8469. hrsz.-ú ingatlan 
1 éves haszonbérletéről. A 
haszonbérlet a jogszabály-
ban meghatározott módon 
kifüggesztésre kerül.

Az önkormányzat határozott 
arról, hogy gyermeknapra a 
Zichy parkban újabb játszó-
teret épít és ad át a város 
lakóinak. Ezen túlmenően 
megépül a Kossuth szobor és 
a hozzá tartozó kis tér világí-
tása, fellobogózása, a Fő u. 98. 
szám alatti épület előtti jár-
daszakasz rekonstrukciója, a 
vasi és a kicsémi temetőkben 
található feszületek felújítása.

•••
2012. május 9-én kerül sor a 
Fő u. 98. szám alatt található 
teljesen felújított a kistérség-
ben egyedülálló iskolai ét-
terem átadására. Az átadás-
ról a következő lapszámban 
részletesen beszámolunk.

Dr. Malomsoki I.

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a mezőgazdasági vállalkozókat, hogy az ÉPÍT-
MÉNYADÓ alól mentes az ingatlan-nyilvántartási állapot  
szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épü-
let vagy ahhoz kapcsolódó tároló épület  (pl. istálló, üvegház, 
terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az 
épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növény-
termesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.
A mezőgazdasági építményekben a további építmények, 
építményrészek adókötelesek (pl. gépjavító műhely, iroda, 
szociális helyiségek,  stb.)!

Az   allergiát okozó növé-
nyek a lakosság jelentős 
részének okoznak kel-
lemetlen heteket, hó-
napokat.

Felhívjuk Ács város lakóinak 
figyelmét, hogy a vonatkozó 
törvény (2008. évi XLVI. törvé-
ny 17.§)  értelmében a föld-
használó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot 
a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.
Ha a földhasználó a fenti jog-
szabályban foglalt kötelezett-
ségének nem tesz eleget, 
a földhasználó költségére 
belterületi ingatlan vonat-
kozásában a jegyző közérdekű 
védekezést rendel el, továb-
bá a mulasztóval szemben a 
Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatalnak /MGSZH/ a 
fertőzött terület nagyságától 
és a parlagfű-borítottság 
mértékétől függően – fenti 

törvény értelmében – 15.000.-
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő 
növényvédelmi bírságot kell 
kiszabnia.
Tájékoztatjuk továbbá a 
tisztelt lakosságot, hogy 
május hónaptól kezdve Ács 
Város Polgármesteri Hivatala 
folyamatosan ellenőrzi a fenti 
jogszabály betartását, az in-
gatlanok rendezettségét.  
A parlagfüves területeket a 
lakosság is bejelentheti, ha 
ácsi belterületről van szó, a 
Polgármesteri Hivatalban 
(ügyintéző: Rohonczi Fru-
zsina 34/595-155), ha pe-
dig külterületről, akkor az 
Komárom-Esztergom Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóságnál. 
2890 Tata, Új út 17. Tele-
fon: 06-34/586-820  Fax: 06-
34/586-840

Megértésüket és 
együttműködésüket előre is 

köszönjük!
Ács Város Polgármesteri 

Hivatala

FELHÍVÁS 
parlagfű elleni védekezésre

Akiktől búcsúztunk

Gila Istvánné 
sz: Lukács Jolán 1944.

Ulrich Józsefné 
sz: Eszenyi Erzsébet 1960.

Szücs Imréné 
sz: Torma Irén 1927.
Szép István 1932.

Kaszab Lajosné 
sz: Kiss Zsuzsanna 1935.

Pipics Józsefné 
sz: Gácsig Etelka  1915.
Zsolnai Valéria 1951.

Németh Lajosné 
sz: Áder Mária  1919.
Grecsó Imre   1931.

NYUGODJANAK 
BÉKÉBEN!

Anyakönyvi hírek
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Az Önkormányzat közzé 
teszi a 2011. évi  költségve-
tésének végrehajtásáról 
szóló rendeletet a helyben 
szokásos módon. A rende-
let kiegészítésére szeret-
nénk bővebb tájékoztatást 
nyújtani a lakosságnak az év 
során nyújtott közvetlen és 
közvetett támogatásokról. 
Természetesen a költségve-
tés nagy részét a kötelezően 
ellátandó feladataink 
fenntartása jelenti, azonban 
minden lehetőséget megra-
gadunk arra, hogy támogas-
suk a diákjainkat, öregeinket, 
társadalmi kezdeményezé-
seinket. Ács Város Önkor-
mányzata a költségvetésé-
ben tervezett működési célú 
pénzeszközátadáson kívül 
közvetett módon további 
támogatásokkal segíti a civil  
szervezetek, egyesületek, 
rendvédelem működését.
A rendőrség esetében az 
épületet díjmentesen bizto-
sítjuk, valamint a gázszám-
lának egy részét is átvállaltuk 
a zökkenőmentes működés 
érdekében.
A Ritmus Oktató Közhasznú 
Nonprofit Kft. a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szak-
iskola, Óvoda és Bölcsőde 
épületében tud díjmentesen 
gyakorolni egész évben.
A Városi Nyugdíjas Klub a 
Bartók Béla Művelődési Ház 
épületében tudja tartani a 

heti összejöveteleit.
A Művelődési Ház nyújt ál-
landó otthont egész évben a 
Bakancsos Klubnak.
Az önkormányzat képviselő- 
testülete arról döntött, hogy 
nem használja ki a törvény adta 
lehetőséget, és a bölcsődei 
ellátásért gondozási díjat 
nem számít fel, ezzel segítve 
a fiatalak elhelyezkedési 
lehetőségeit.
A bölcsődében, óvodában és 
az Iskolában a gyermekek, ta-
nulók az étkezés után a nyers-
anyag költséget fizetik meg 
az étkezési díjban. A kész-
étel bekerülési költségének 
és a nyersanyagár költségé-
nek különbözetét szintén az 
önkormányzat biztosítja. 
A Gondozási Központ által 
biztosított idősek étkezte-
tése során a megállapított 
fizetendő díj szintén nem 
fedezi a szolgáltató által 
kiszámlázott ebéd költséget. 
A különbözetet itt is az önkor-
mányzat biztosítja.
Azok a tanulók után, akik va-
lamilyen jogcímen ingyenek 
tankönyvre és étkezésre jogo-
sultak az állam tanulónként 
biztosít állami normatívát. Ez 
azonban nem fedezi a tény-
leges költségeket, amelyek 
sokkal nagyobbak és az ön-
kormányzat egészíti ki.
Az iskolákban a tanulók verseny 
és sporttevékenységének 
megsegítésére, a Gondozási 

Központban a személyszállí-
tás megoldása érdekében, a 
Kinizsi sportolók versenyekre 
való eljuttatása érdekében az 
önkormányzat nagyon sok 
esetben biztosítja számukra 
mikrobusz használatát, amely 
teljes költsége az önkor-
mányzatot terheli.
A városi sportélet 
előmozdítása és segítése 
érdekében a Kinizsi sport-
telep és a teniszpálya teljes 
fenntartási költsége és a tor-
nacsarnok bérleti díjbevétel 
és rezsi kiadás közötti kü-
lönbsége az önkormányzatot 
terheli.
A szemét elszállítását a lakos-
ságtól törvény szabályozza. 
Mindenki köteles a törvény 
alapján igénybe venni a szol-
gáltatást. Az önkormányzat 
tisztában van azzal, hogy 
ez milyen nagy terhet ró az 
idősebb korosztály számára, 
ezért megállapodott a szol-
gáltatóval, hogy a hetven év 
feletti lakosok terheinek kön-
nyítése érdekében 25 %-ot, 
nyolcvan év felett pedig a 
szolgáltatás 100%-át az önko-
rmányzat átvállalja. 
Helyi adók között az 1991. 
évi LXXX törvény alapján a 
gépjárműadónál biztosított 
kedvezmény, mentesség a 
környezetbarát gépjárműre 
és a mozgáskorlátozottaknak 
nyújtott kedvezmény.
Városunk lakosságának 10 

%-a hetven éves és a feletti. 
Nagyrabecsülésünk jeleként 
már hagyomány, hogy min-
den évben karácsonykor 
megköszöntjük őket egy 
kis ajándékkal és műsorral 
az önkormányzati dolgozók  
szervezésében, valamint 
2012. évtől a magánszemé-
lyek kommunális adóját a 90 
év felettieknek elengedi.
A kötelezően ellátandó 
feladatok, mint az egész-
ségügyi ellátás, segélyezés 
és közmunka programban 
való részvétel is kiegészí-
tésre kerül, mivel az állami 
támogatás nem fedezi a ki-
adásokat. Tanulóink érdeké-
ben, a jövő nemzedékének 
megfelelő szinten való okta-
tása és nevelése érdekében 
tett kiegészítés a napközi, ta-
nulószoba és az egész napos 
iskola, amely plusz költsége 
szintén az önkormányzatot 
terheli. Itt fontos megemlíte-
ni, hogy az állami támogatás 
a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde összes intézménye 
tekintetében körülbelül 45%-
50 %, az itt kiemelt oktatási 
egység tehát csak kis része az 
összes támogatásnak.
A város színvonalának 
emelése érdekében mű-
ködtetett városi újság és a 
városi televízió működtetése 
teljes egészében az önkor-
mányzat költsége.

Tájékoztató
Ács Város Önkormányzata által 2011. évben nyújtott támogatásokról

Rendőrség   -            600.000
Ritmus Oktató 
Közhasznú Nonprofit Kft.  4.510.000   2.524.000
Városi Nyugdíjas Klub     135.000       120.000
Pénzásási Nyugdíjas Klub     100.000  -
Bakancsos Klub      368.000       400.000
Bölcsődei gondozási díj  -    3.800.000
Bölcsődei, óvodai, iskolai 
étkezési díjak   -                   29.102.000
Gondozási Központ étkezési díjak,
kiszállítás és gondozási díj  -    2.364.000
Ingyenes tankönyv támogatás -       714.000
Kisbusszal történő szállítás  -       100.000
Kommunális kedvezmény 
70,80,90 évesek kedvezménye -    3.013.000
Kommunális adó kedvezmény -       218.000
Kinizsi Sport Klub    6.614.000   5.308.000
Gépjárműadó kedvezmények 
(Törvény alapján)   -    3.065.000
Idősek karácsonya   -    2.938.000
Kossuth Lajos Asztaltársaság        50.000  -

Színjátszó kör         70.000 -
Postagalamb Sport Egyesület       60.000 -
Borbarát kör         50.000 -
Horgászegyesület       125.000 -
Sakk szakosztály         40.000 -
Motoros szakosztály        90.000 -
Magtár Teaház         50.000 -
Ácsi Kinizsi Kézilabda Baráti Kőr       70.000 -
Alapítvány Ács Labdarúgásért       70.000 -
Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság 1.800.000 -
Bursa ösztöndíj   1.378.000 -
Polgárőrség      560.000  -
Egészségügyi ellátás  -   3.227.000
Közmunka program  -   3.844.000
Városi Tv és helyi újság  3.287.000 -
Napközi és tanulószoba (5 csoport) -   9.393.000
Iskolaotthon (6 osztály)  -                   13.249.000
Segélyek    -                     9.435.000
Összesen:   19.427.000           93.414.000

Az alábbi táblázat tartalmazza a közvetlen és közvetett támogatásokat számszerűsítve:
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Ács város önkor-
mányzatának  

17/2012. (IV. 27.)  
önkormányzati 

rendelete
a közterületi ingatlanok 

rendjéről
 
Ács Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a hulladék-
gazdálkodásról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény 31.§ (2) bekez-
désében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ 
(6) bekezdésében, a helyi önkor-
mányzatokról szóló  1990. évi 
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésé-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§ (1)  A köztisztaság 
megőrzésében mindenki köteles 
hatékonyan közreműködni és a 
települési környezet - különösen 
a közterületek - veszélyezteté-
sét, szennyeződését, fertőzését 
eredményező tevékenységtől 
tartózkodni.
(2) Az ingatlanon elhagyott hul-
ladék kezelési költsége a hulladék 
tulajdonos megállapításáig az in-
gatlan  tulajdonosát terhelik.
(3) Az e rendelettel összefüggő 
feladatok és hatáskörök gyakor-
lása, valamint azok ellenőrzése a 
polgármester feladata.

2. A közterületek köztisztasági 
feladatainak ellátása
2.§ (1) A közterületek rendszeres 
tisztán tartásáról Ács Város Önkor-
mányzata az érintett ingatlan tulaj-
donosok kötelezésével, valamint 
az általa megbízott személy vagy 
szervezet útján gondoskodik.
(2) Közutak, közparkok, köz-
terek tisztán tartása, síkosság-
mentesítése, a keletkező szemét 
összegyűjtése és elszállítása az 
önkormányzat feladata. Ennek 
kertében gondoskodik:
a) az utcai hulladékgyűjtő edé-
nyek rendszeres kiürítéséről és 
tisztán tartásáról,
b) a fenti területeken a hó elta-
karítási és síkosságmentesítési 
munkák elvégzéséről a bizton-
ságos közlekedési feltételek 
megvalósítása érdekében.

3. Az ingatlantulajdonos saját 
ingatlanával kapcsolatos fela-
datai
3.§ (1) Az egyes ingatlanok tisz-
tán tartásáról az ingatlan tulaj-
donosa, illetve használója köte-
les gondoskodni – beleértve a 
gyommentesítést is, valamint a 
bármilyen hulladék kategóriába 
tartozó anyag szakszerűtlen és 
engedély nélküli tárolásának 
megszüntetését, legális elszállí-
tását, elhelyezését.

(2) A telekingatlanról a járda és az 
úttest fölé nyúló ágak és bokrok 
megfelelő és szakszerű nyeséséről  
az ingatlan tulajdonosa, illetve 
használója köteles gondoskodni.
(3) Az (1) - (2) bekezdésben foglalt 
kötelezettség osztatlan közös 
tulajdon esetén a tulajdonostár-
sakat egyetemlegesen terheli.
(4) A 3.§-ban megjelölt kötelezett-
ségek nem teljesítése esetén a mu-
lasztók költségére elvégezhetők 
a polgármester kötelezést előíró 
határozata alapján. 

4. Az ingatlantulajdonos köz-
területekkel kapcsolatos fela-
datai
4.§ (1) Az ingatlan tulajdonos, 
illetőleg a használó köteles az in-
gatlan előtti járdaszakasz  (járda 
hiányában, illetőleg ha a járda 
mellett zöld sáv is van, 2 méter 
széles területsáv, ill. ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedő teljes terület), a  jár-
daszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai, tömbtelkeken 
a külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelí-
tésére és körüljárására szolgáló 
terület gyommentesítéséről, 
rendszeres irtásáról, télen a terü-
let  hótól történő megtisztításáról, 
síkosság megszüntetéséről – 
szükség esetén naponta több-
ször is -  gondoskodni. 
(2) Az ingatlan tulajdonos vagy 
használó köteles gondoskodni 
az ingatlan előtti nyílt vagy zárt 
csapadékvíz elvezető rendszer 
(árok) karbantartásáról, az árok 
keresztmetszeti méreteinek, lej-
tési viszonyainak  megtartásáról az 
árokhoz kapcsolódó átereszek tisz-
tításáról. A csapadékvíz elvezető 
árok bármilyen felújítása, átalakí-
tása, betemetése, műszaki paramé-
tereinek megváltoztatása, gépkocsi 
behajtóval vagy egyéb műtárggyal 
való keresztezése csak a polgár-
mester engedélyével lehetséges.
(3) Az üzlet, illetve a szolgálta-
tást végző vállalkozás tulajdono-
sa, bérlője, használója üzlete, 
telephelye előtt hulladékgyűjtő, 
csikktartó edény elhelyezéséről 
saját költségén köteles gon-
doskodni, annak ürítését szük-
ség szerinti gyakorisággal az 
üzlet a hulladékgyűjtésére 
rendszeresített hulladékgyűjtő 
edénybe el kell végezni. A kihe-
lyezett hulladékgyűjtő, csikk-
tartó környékén keletkezett 
hulladék feltakarításáról hala-
déktalanul gondoskodnia kell. A 
hulladékgyűjtő vagy csikktartó 
edényt úgy kell kiválasztani, 
hogy az a meglévő városbú-
torzattal összhangban legyen.
(4) A közterületek tisztántar-
tása időbeni korlátozás nélkül 
végezhető oly módon, hogy a 
tevékenység végzése közben a 
közterületre került hulladékot 
azonnal el kell távolítani.

5. A külön engedély alapján 
igénybe vett közterület  
használatának feltételei
5.§ (1) A közterületek általános 
használatán kívül, a (2) bekezdésé-
ben megjelölt használathoz terü-
let használati szerződés (a továb-
biakban: szerződés) szükséges. A 
közterületet az egyéb használat 
során csak a szerződésben megha-
tározott módon lehet használ-
ni. A szerződés nélküli, illetve 
szerződéstől eltérő módon történő 
használat tilos. A szerződés meg-
kötéséhez szükséges ajánlatot 
az 1. melléklet, a szerződéskötés 
általános feltételeit a rendelet 2. 
melléklete tartalmazza.
(2) Szerződés kell kötni:
a) mozgó elárusító fülke, pavilon 
ideiglenes elhelyezésére,
b) szobor, emlékmű és köztár-
gyak elhelyezésére,
c) önálló hirdetőberendezések, 
figyelmeztető, tájékoztató táblák 
reklámtáblák elhelyezésére,
d) építési munkával kapcsolatos  
építőanyag és törmelék 30 na-
pon túli tárolására, 
e) alkalmi és mozgóbolt,
f ) cirkuszi, búcsú tevékenységre,
g)kiállítás, alkalmi vásár, továbbá 
mutatványos tevékenység céljára 
történő      igénybevételéhez,
h) vendéglátóipari előkert kialakí-
tásához és üzemeltetéséhez, 
i) üzemképtelen gépjármű  
ideiglenes  tárolására,
j) az üzletből közvetlenül köz-
területre történő árusítás esetén 
az üzlet előtti 1 m széles sáv igé-
nybevételére.
(3) A szerződéskötési  ajánlathoz 
csatolni kell:
a)  a forgalom biztonsága 
érdekében a közút területének 
közlekedésre szolgáló részé-
nek használata esetén járda 
kivételével a közút kezelőjének 
hozzájárulását, amennyiben 
nem önkormányzati kezelésű 
útról van szó,
b)  élelmiszer árusítás, vendég-
látóipari tevékenység ese-
tén a hatáskörrel rendelkező 
szakhatóságok engedélyét,
c)  a tevékenység folytatására 
jogosító okiratot (társasági 
szerződés, vállalkozói igazolvány, 
működési engedély),
d)  mutatványos tevékenység 
esetén a műszaki berendezésre 
vonatkozó érvényes tanúsítványt.
6.§ A közterület az  (1)-(3) bekez-
désben foglalt feltételek hiány-
talan teljesítése esetén adható 
bérbe, amennyiben a terület 
használata során a bérlő a felté-
teleknek nem felel meg, úgy az 
a szerződés azonnali hatályú fel-
mondását eredményezi.
7.§ Nem kell szerződést kötni:
a) közút (járda) építésével, javí-
tásával, fenntartásával kapcso-
latban, a közút (járda) területé-
nek elfoglalásához,
b)   az úttartozékok és a közúti 

közlekedés irányítását szolgáló 
berendezések elhelyezéséhez,
c)   a közterületen, illetve az alatt 
vagy felett elhelyezett postai 
távközlési kábelek, továbbá a 
közművek hibaelhárítása érdeké-
ben végzett munkájához, illetve 
lerakásához, feltéve, hogy az a 
közlekedést nem akadályozza, s 
a 24 órát nem haladja meg,
d)  építéshez szükséges anya-
gok, segédeszközök és segéd-
szerkezetek 30 napnál rövidebb 
időtartamú lerakására, illetve 
elhelyezésére, amely a közleke-
dést nem akadályozza,
e)   közmű és egyéb vezetékek 
(elektromos, gáz, víz, szennyvíz-
csatorna) halasztást nem tűrő 
hibaelhárítása esetén.
8.§ Nem köthető szerződés:
a) műemlékileg vagy egyéb 
szempontból védett területre 
vonatkozóan,
b) tűz- és robbanásveszélyes te-
vékenység gyakorlására,
c) az eseti rendezvények és 
kitelepülések kivételével sze-
szesital árusítására,
d) szexuális áruk forgalmazására,
e) városképi követelményeket 
nem kielégítő építmények, be-
rendezések létesítésére,
f ) teher- és áruszállításra szol-
gáló gépjármű, mezőgazdasági 
vontató, vontató munkagép, 
pótkocsi, 12 főnél nagyobb 
befogadóképességű autóbusz 
közúton, közterületen való rend-
szeres tárolására,
g) a lakosság nyugalmát vagy a 
közerkölcsöt sértő tevékenység 
végzésére,
h) elárusítóhelyek, üzletek 
környékén áru és göngyöleg 
tárolására,
i) élelmiszer árusításra, kivé-
ve a mozgóbolttal üzemelő 
kereskedők részére.
9.§ (1)  A szerződéssel kapcso-
latos mindennemű hatáskört a 
polgármester gyakorol.
(2) Amennyiben a közterü-
let használója a közterületet 
a szerződéstől eltérő módon 
használja, úgy a polgármester, 
mint az önkormányzat nevében 
használatba adó a szerződést 
azonnali hatállyal  felmondhatja.
(3) A közterületet szerződés 
alapján bérlő (a továbbiakban: 
bérlő) köteles az igénybevett 
területet és környezetét tisztán 
tartani, gondozni. 
10.§ (1)  A bérlő a közterület 
használatáért területhasználati 
díjat (a továbbiakban: díj) köte-
les fizetni. A díj mértékét a 3. 
melléklet tartalmazza.
(2)  A bérlő a díjat a közterület  
tényleges használatára, valamint 
a közterületen lévő létesítmény 
tényleges üzemeltetésére tekin-
tet nélkül  előre köteles megfizet-
ni a szerződésben foglalt módon.

(folytatás a köv. számban)
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HIRDETMÉNY
A MÁV Zrt. értesíti Tisztelt Utasait, 

hogy 2012. május 7-én 0.00 órától 
2012. május 20-án 24.00 óráig

Budapest-Déli és Kelenföld közötti
pályafelújítási munkák miatt 

Budapest - Győr állomások között
egyes vonatok módosított menetrend

szerint közlekednek

A módosított menetrenddel közlekező vona-
tokról szóló információt, illetve a módosított 
menetrendet megtalálják kifüggesztve a pol-
gármesteri hivatalban, a művelődési házban, 

illetve a www.acsvaros.hu honlapon 

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő 
kellemetlenségekért szíves elnézésüket 

és megértésüket kérjük!

Első, jelentős lépésként az 
Önkormányzat étkezte-
téssel kapcsolatban meg-
jelentetett pályázatán egy 
profi, nagyon jó referen-
ciákkal rendelkező cég az 
EUREST Étteremüzemeltető 
Kft. nyerte el a közbeszer-
zési eljárást.  

A következő lépés a szolgál-
tatás új alapokra helyezése 
és modernizálása volt. Pá-
lyázatukban vállalták, hogy az 
iskola közelében, nem távo-
labb a Templom-dombon levő 
étkezdénél kialakítanak egy 
új, korszerű éttermet az iskola 
számára.  Az Önkormányzat és 

a nyertes cég tárgyalásainak 
eredményeképpen a Fő u. 98. 
sz. alatt található, Ács város 

tulajdonában levő ingatlan 
átépítése mellet döntöttek. 
Az átépítés teljes költségét az  

EUREST Kft. vállalta és fizette 
ki, a tulajdon Ács városáé 
marad, ám a cég, amíg  
Ácson szolgáltat, ezt az épüle-
tet használja. 
A kivitelezési munkákat az 
ácsi Forduló Kft. szakemberei 
végezték el 2011. novem-
bere és 2012. májusa közötti 
időszakban.
Mára az építési munkák 
elkészültek és a gyerekek a 
megújult, korszerű minden 
igényt kielégítő iskolai étte-
remben étkezhetnek.
Jövő havi számban az ünnepé-
lyes  átadásról is beszámolunk.

Kép és szöveg: 
Cs.L.    

Megújult az iskolai étkeztetés

Április elején a helyi 
családsegítő és gyermekjólé-
ti szolgálat az ünnepekhez 
kapcsolódó hagyománnyá 
váló játszóházak sikereiből 
kiindulva, húsvét alkalmából 
játszóházat tartott a települé-
sen a családsegítő szolgálattal 
kapcsolatban álló gyerekek 
részére. A játszóház keretein 
belül a gyermekek gipszfi-

gurákat festhettek ki, húsvéti 
színezőket színezhettek, ori-
gamizhattak a családgondo-
zók segítségével. A gyerekek 
ezúttal is nagyon jól szórakoz-
tak. Voltak, akik az elkészült 
műveket megtartották, de 
többen ajándéknak szánták a 
családtagok részére.

Kép és szöveg:
CsSz

Játszóházban készültek az ajándékok
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A Mesék hete rendezvényso-
rozatunk április elején került 
megrendezésre, Hans C. An-
dersen születésnapjának 
tiszteletére. 
Mindannyian tudjuk, hogy a 
gyerekmesék nem csupán a 
kicsik szórakoztatására szol-
gálnak, ennél jóval többet 
jelentenek a számukra. Ha 
időt szakítunk rá, hogy mesét 
olvassunk gyermekünknek, 
sokkal szorosabb érzelmi 
kapcsolat alakulhat ki közöt-
tünk. Sokat tanulhatnak a 
történetekből, ugyanakkor 
fokozatosan az olvasás tu-
dományát is elsajátíthatják. 
Az olvasás révén fejlődik a 
gyermek képzelőereje, új 
dolgok nyílnak meg előtte, 
melyek segítenek felkészíteni 

őket egy sikeres jövőre. Ezzel 
a céllal indítottuk el a rendez-
vényt, hogy felhívjuk a figyel-
met a mesék fontosságára.
Olyan programokat állítot-
tunk össze, ami a gyerme-
kek és felnőttek számára is 
élvezetet nyújtott. Mese- 
délutánokat rendeztünk 
kisebb és nagyobb gyerme-
kek számára. Interaktív mese-
játékban vehettek részt az ál-
talános iskola kis növendékei, 
hatalmas örömet nyújtott a 
számukra, hogy ők maguk le-
hettek a szereplők. 
Ifjúsági és felnőtt korosztály-
nak ajánlottuk Somlói Fe-
renc márciusban megjelent 
könyvét, vele személyesen 
találkozhattak az érdeklődők 
a könyvtár termében.

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy több mint 40 rajz  
érkezett hozzánk, nehezen 
választottuk ki a legszebb 
munkákat. A nyertes pá-
lyázók közöttük értékes 
mesekönyveket osztot-
tunk szét, valamint egy 
héten keresztül mindenki 
megtekinthette a gyerme-
kek munkáit. Ezúton köszön-
jük az iskola tanítóinak és 
tanárainak a lelkes részvételt 
és támogatást.

Rajzpályázaton eredmé-
nyesen szerepelt tanulók 
névsora:
I. Kategória: Andersen mese
1. Varga Zsanett 6.c
2. Skuba Pál 6.a
3. Földes Cintia 7.a

II. Kategória: Meseillusztráció
1. Rigó Csaba 2.a
2. Szabó Máté 2.c
3. Szabó Viktória 4.a

III. Kategória: Mesefa
1. Varga Zsanett 6.c
2. Szakács Klaudia 6.c
3. Földes Cintia 7.a

Különdíjas: Tóth Evelin 7.a 
osztályos tanuló

A  mesehéten elkészült Ács 
város mesefája is, ami már 
nem csupasz. Színes levelek-
kel, s rajta a legkedvesebb 
mesékkel hirdeti:  Vannak 
még mesét szerető gyerme-
kek és felnőttek városunk-
ban.

Meszlényi-Mali Beáta

Április 25-én délután ren-
deztük meg a Kistérségi 
versmondó versenyt intéz-
ményünk dísztermében.
Banáról, Mocsáról, Komárom 
több iskolájából és természete-
sen településünk általános isko-
lájából érkeztek hozzánk felsős 
tanulók. 5-6. illetve 7-8. osztályos 
korcsoportban indulhattak a 
versenyzők, kötelező és egyéni-
leg választott versekkel. 
Öröm volt látni és hallani a ha-
tározott kiállású, jó hangú gye-
rekeket. Az általuk választott 
versekben megmutatkozott 
egyéniségük. Volt, aki vidám, 
lendületes művet választott, 
ám akadt olyan tanuló is, aki 
mélyebb mondandójú ver-

set mutatott be a számunkra. 
Az 5-6 osztályosok között I. 
helyezett: Kalla Sándor lett 
(Ács, Gárdonyi 6. a), a 7-8. 
osztályosok versenyét pedig 
Selmeci Zsófia (Dózsa György 
Általános Iskola, Komárom 8. 
osztály) nyerte. 
Az első helyezettek értékes 
könyvjutalomban részesül-
tek, valamint több versenyző 
továbbjutotott a Kistérségi 
Tehetségkutató Döntőjébe. 
Nagyon kellemes és tartalmas 
délutánt töltöttünk el. Köszön-
jük a felkészítő pedagógusok-
nak és a szülőknek a támoga-
tást és a részvételt. Reméljük, 
találkozunk jövőre is! 

MMB

Kistérségi Versmondó Verseny

Mesék hete a művelődési házban és a könyvtárban

A mesehét fő eseménye a tatabányai Somlói Ferenc, író március 
végén megjelent A csodák könyve című regényének könyvbe-
mutatóval egybekötött író-olvasó találkozója volt. Somlói Fe-
renc nem csak a könyvről és keletkezésének körülményeiről 
beszélt, hanem a mesékről és a mesebeli lények létezésének 
lehetséges kérdéseiről is. Az izgalmas előadás után a közönség 
feltehette kérdéseit is az írónak. 
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APRÓHIRDETÉS

Homok, kavics, vágottkő, hu-
musz házhozszállítást, épület-
bontást, tereprendezést válla-
lok! Létai Péter, 20/923-1342

SZOLGÁLTATÁS

Felújítási, javítási munkákat, 
térburkolat készítését, házak 
külső szigetelését, hidegburko-
lást vállalunk! 20/481-1886

Villanymotorok tekercselé-
sét vállaljuk rövid határidővel, 
piacképes áron, garanciával! 
Tel.: 20/943-3925
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Ácsi Kinizsi SC - Móri KSC
32-19 (18-9)

Ács, Városi Sportcsarnok
100 néző

 
Az előző héten a fővárosban 
aratott szép győzelem után (a 
MAFC csapatát múlta felül a 
Kinizsi) a Solymárt meglepe-
tésre legyőző Mór együttese 
látogatott városunkba. Ez a 
móri győzelem azt jelentette, 
hogy a Kinizsi a 2. helyre lé-
pett előre megelőzve a vesz-
tes solymáriakat.
A Mór csapata megfelelő ön-
bizalommal lépett pályára  
Ácson, ám hamar tudomá-
sukra hozták a kinizsis fiúk, 
hogy ez nem az ő napjuk. 
Minden poszton felülke-
rekedtek fiaink és esélyt sem 
hagytak ellenfelüknek. A 
mérkőzés a végére egy köny-
nyed edzőmeccs jelleget 
öltött, leszámítva néhány 
túl kemény pofont, amit te-
hetetlenségükben a vendé-
gek kiosztottak.  Csapatunk 
biztosan őrzi dobogós helyét, 
a játékuk folyamatosan javul 
és egyre eredményesebb.
Ácsi Kinizsi SC: Bedi Z., Papp 
P.6, Bárdosi I.5, Németh Zs.2, 
Kiss S.1, Szakács P.3, Bálint A.2 
(Horváth G., Hérics P., Takács 
B.2, Pék B.1, Horváth J.8, Józsa 
O.2)
Ezúton is gratulálunk és sok 
boldogságot kívánunk Bedi 
Zoliék kisbabájához !  

Junior csapatunk megsze-
rezte első tavaszi győzelmét, 
21 gólos különbséggel múl-
ták felül a Mór fiatal csa-
patát. Bízunk abban, hogy 
a győzelem lendületet ad 
a fiúknak és javuló játékkal 
gyarapítják pontjaik számát.

•••
Solymári SC - Ácsi Kinizsi SC 

31-30 (16-15)
 
A dobogós helyek eldönté-
sében jelentős összecsapás, 
igazi rangadó várt az ácsi 
fiúkra Solymáron. Az előző 
fordulók remek játéka biza-
kodásra adott okot és ennek 
megfelelően kezdődött a 
mérkőzés. Csapatunk jó já-

tékkal, fokozatosan fölénybe 
kerülve uralta az első félidőt, 
Papp P. és Németh A. szép 
gólokat lőttek, Horváth G. be-
mutatott a kapuban néhány 
bravúrt a védekezést pedig 
Pék B. vezetésével magas szín-
vonalon oldotta meg a Kinizsi. 
Sajnos a játékrész utolsó 5 
percében becsúszott néhány 
hiba és ekkor a hazai csapat 
megfordította az eredményt 
és 1 gólos előnyre tett szert.
A pihenő után ismét fordulat 
következett be a mérkőzésen, 
a vendég csapat talán még 
az első félidőben mutatott 
játéknál is koncentráltabban 
kézilabdázott. Ennek az lett 
a következménye, hogy 4 gó-
los vezetést szerzett az Ács 
csapata. Ekkor is becsúszott 
egy-egy rontás, ám nem tűnt 
úgy, hogy a hazaiak visszave-
hetik az irányítást. Az utolsó 
nyolc percben megtették ezt 
a játékvezetők és miután a 
Kinizsi játékosai ziccereket és 
büntetőt is hibáztak megad-
ták az esélyt  „furcsa” ítéleteik-
kel a hazai csapat számára.
A mérkőzés végén a Solymár 
csapata örülhetett a két pont-
nak, ám játékosaik ünneplés 
helyett halkan az öltözőbe 
vonultak érezve azt, hogy 
nem csak a saját erejükből  
szerezték meg a győzelmet. 
Azt azonban el kell ismerni, 
hogy nem érdemtelenül van-
nak az élmezőnyben, hiszen 
gyors és ügyes csapatuk van- 
de nem jobb a mieinknél.
Ácsi Kinizsi SC: Horváth G.-
Papp P.8, Bárdosi I.4,Németh 
Zs.3,Pék B.2,Németh A.7,Bálint 
A.1, ( Hérics P.,Bedi Z., Lencz 
A.,Kiss S.1,Takács B.,Horváth 
J.4,Józsa O.)
Edző: Bárdosi István 

Ifjúsági csapatunk 33-28 
arányban győzelmet aratott 
vendéglátóik felett, javuló 
játék és egyre jobb egyéni 
teljesítmények jellemezték 
a játékot. Ezen a meccsen 
Csuka B. remekül játszott vé-
dekezésben és támadásban 
is, Józsa O. váratlan gólokat 
lőtt és a kicsit gyengéb-
ben kezdő Janes A. a végére 
nagyon belelendült a já-
tékba. Sajnos Sántik Z. ismét 

megsérült, ám Galgóczi B. vis-
szatért a csapatba és felvette 
a meccs ritmusát. További 
győzelmeket remélhetünk a 
fiúktól, ha tartják az itt muta-
tott formájukat. 

•••
Dunaújváros AC - Ácsi Kinizsi SC

32-35 (14-15)

Meglehetősen szokatlan idő-
pontban rendezték a mérkő-
zést, vasárnap 10 és 12 órakor 
léptek pályára csapataink a 
szebb napokat is megélt du-
naújvárosi sportcsarnokban.
A  falakon elhelyezett 
tablókról nemzetközi kupa-
győztes és magyar bajnok 
csapatok néznek vissza ránk, 
a pálya mellett Radulovics 
Bojana, Kocsis Erzsébet és 
Kulcsár Anita meze van el-
helyezve. A felnőtt csapat 
itthon kicsit megszenvedte 
az újvárosi beállósok jó já-
tékát, most erre felkészülve 
és az irányító-lövő játékosu-
kat a meccs elejétől „kifogva” 
magabiztosan kezdett a Ki-
nizsi. Bárdosi edző a pályáról 
hiányzott sérülés miatt, ám a 
kispadon jól keverte a lapokat 
és csapatot. Az első félidőben 
már jelentős gólkülönbsé-
get kovácsoltak össze a fiúk, 
amikor egy kis por került a 
gépezetbe és a szünet előtt 
egy gólra felzárkózott a lel-
kesen játszó hazai csapat.
Fordulás után ismét 
meglódult a Kinizsi szekere és 
pár perc alatt növelte előnyét 
a vendég alakulat, ám megint 
hullámvölgy következett a 
játékban és ismét szorossá 
vált az eredmény. A vége 
előtt 10 perccel aztán vissza-
vette a mérkőzés irányítását 
csapatunk és besöpörte a 
fontos két pontot, mellyel 
ismét a tabella 2. helyére 
lépett a Solymár veresége 
miatt. A hátralevő három 
mérkőzésen a tabella má-
sodik felében elhelyezkedő 
csapatok lesznek az ellen-
felek, megnyerhető meccsek 
lesznek ezek, ám ez soha nem 
könnyű helyzet. Amennyiben 
a papírformát hozza csapa-
tunk, nagyon szép sikert érhet 
el az NB II-es bajnokságban 
ismét az Ácsi Kinizsi csapata. 

Ács Kinizsi: Bedi Z., Papp P.5, 
Németh Zs.5, Németh A.6, 
Lencz A.2, Szakács P.10, Bálint 
A.2 (Horváth G., Hérics P., 
Takács B.3, Pék B., Józsa O.2

Ifjúsági csapatunk ellenfele 
a tabellán jobb helyen áll, 
mint csapatunk, ez persze 
nem jelentene semmit, 
ám a fiúk indokolatlanul 
idegesen,kapkodva játszot-
tak. Az első félidőben néhány 
góllal a hazai csapat vezetett, 
ám játékban nem mutatattak 
többet mint a Kinizsi.
Szünet után érthetetlen 
rövidzárlat következett a ven-
dégeknél, semmi nem sikerült 
és a hazai csapat 8-9 góllal 
vezetett ebben az időben. 
Ezután magukra találtak fi-
aink és a meccs végén ismét 
egyenrangú partnerei voltak 
a jó játékerőt képviselő du-
naújvárosiaknak. Az eredmény 
35-30 a hazai csapat javára, 
tovább tart ifjúsági csapatunk 
hullámzó teljesítménye.        T.          
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