
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Ács  Város  Képviselő  Testületének,  2007.  november  08-án 15.00 órakor  a 
Polgármesteri
 Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok
Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző

     Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
     dr. Fülesné Balogh Anita pénzügyi előadó
     Spitzner Csaba építész-tervező

Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította,  hogy  az  ülésen  Tóth  Győző  kivételével  (aki 
később  megérkezett),  a  többi  képviselő  jelen  van,  így  a 
Testület 13 fővel határozatképes. Új napirend felvételére nem 
hangzott el javaslat. 

Moncz Imre:
Javasolja, hogy ne vegyék figyelembe, ne tárgyalják azokat az újonnan kiosztott anyagokat, 
amelyeket utólag kaptak, hiszen némelyik nagyobb megfontolást igénylő döntés lenne.

Lakatos Béla:
Javasolja,  hogy  a  3.  és  4.  napirend  egybe  kerüljön  tárgyalásra,  mivel  az  pénzügyileg 
összefügg az óvodai beruházással. Az egységes intézmény létrehozására szóló anyagot időben 
megkapták a képviselők.

Rohonczi József: 
Az Ötv-ben meg van határozva, hogy rendkívüli ülésen a napirendi pontokon kívüli anyagot 
nem lehetne tárgyalni, de korábban is volt rá példa, hogy az ülés előtt kiosztott anyagot is 
tárgyaltak.

Nagy Irén:
A  Kossuth  szobor  felállításának  támogatására  vonatkozó  pályázat  október  26-án  került 
kiírásra,  annak elfogadása sürgős lenne, november 12-én lejár a beadási határideje és 2 MFt 
megnyerésére van lehetőség. 

 A Képviselő Testület 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

238/2007.(XI.08.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a 2. és 3. napirendnek egybe való tárgyalásáról döntött, 
valamint arról, hogy a többi, napirendben nem szereplő anyagot – egy kivétellel - nem 
tárgyalják.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



A Képviselő Testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

239/2007.(XI.08.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete 5. napirendként tárgyalásra felveszi a Kossuth szobor 
felállításának támogatására vonatkozó kérelmet.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Napirendi pontok:
1./ Ácsi Kinizsi Sportbüfé üzemeltetésére pályázat kiírása

            2./ Bursa Ösztöndíjpályázat Bíráló Bizottságának megválasztása
3-4./ Óvodán belüli bölcsöde kialakítása saját erőből és

                     Egységes Oktatási és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozása
           5./ Kossuth szobor felállításának támogatása

Tóth Győző képviselő 15 óra 15 perckor megérkezett az ülésre, 
így a Képviselő Testület 14 fővel folytatta munkáját.

1./ Ácsi Kinizsi Sportbüfé üzemeltetésére pályázat kiírása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Kinizsi Sportbüfé üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást elkészítették, az a Megyei 
Hírlapban és a helyi televízióban kerül meghirdetésre.

Lakatos Béla:
A Kulturális,  Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta a pályázati  kiírást és azt  jónak találta.  A 
sportcélokat ki kell emelni a felhívásban.

Tóth Károly Péter:
Háromhavi kaució letételének meghatározását javasolja.

Varga József Károly:
Véleménye szerint maradjon az egy havi kaució, ne riasszák el az érdeklődőt.

A Képviselő Testület 11 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

240/2007.(XI.08.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  az  Ácsi  Kinizsi  Sportbüfé  üzemeltetésére  vonatkozó 
pályázati  felhívást  az  előterjesztés  szerint  elfogadja  a  megyei  napilapban  és  a  helyi 
médiában való megjelentetésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



2./ Bursa Ösztöndíjpályázat Bíráló Bizottságának megválasztása

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásában korábbiakban is 
a bizottság elnökei vettek részt.

A Képviselő Testület 11 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

241/2007.(XI.08.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Bíráló Bizottság 
tagjainak az önkormányzati bizottságok elnökeit választja meg:

Csuka Lászlót,
Lakatos Bélát,
Moncz Imrét,
Petró Tibort,

Rohonczi Józsefet és
Varga József Károlyt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3-4./ Óvodán belüli bölcsöde kialakítása saját erőből
       Egységes Oktatási és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozása

Lakatos Béla:
Egységes Oktatási és Gyógypedagógiai Intézet létrehozását szorgalmazó kistérségi pályázatra 
van  lehetőség.  Ezzel  mintegy kétszáz  millió  forintot  lehetne  nyerni  intézményeinknek.  A 
bölcsödés pályázatról le kell mondani, mert nem fogjuk megnyerni. 

Csányi Józsefné:
Egy hete  komoly előadáson voltak az óvodabővítésre  vonatkozó pályázattal  kapcsolatban. 
Sok kérdés merült fel a gyermeklétszámról is, és itthon láttuk csak meg azt, hogy mennyire 
felelünk  meg  a  pályázatnak.  Az  óvodában  már  előfelvételis  gyerekek  vannak,  akik  után 
normatívát nem kap az önkormányzat. A normatíva megtartása szempontjából is fontos lenne 
a  bölcsöde  indítása.  Az  óvodaépület  eredetileg  is  így,  két  bölcsödei  csoport 
figyelembevételével  került  tervezésre.  Az  itthoni  költségvetési  helyzetet  figyelembe  véve 
december  közepétől  január  elejéig  meglehetne  oldani  az  átalakítást,  így  februárban  már 
indulhatnának  csoportok.  Ha  első  körben  egy  csoporttal  indulhatnának,  akkor  is  Alapító 
okirat módosításra lenne szükség.

Lakatos Béla:
Az iskolák, az óvoda és a bölcsöde egységes intézményként kezelésére vonatkozásában azért 
is  fontos  mielőbbi  határozat  meghozatala,  mivel  Komárom  Város  is  pályázik  egységes 
módszertani intézet létrehozására a Móra iskola irányításával, mellyel a térség intézményeit 
látnák  el.  Elismerték,  hogy  Ács  előbbre  van  intézményi  tekintetben,  hiszen  5 
gyógpedagógussal  +  fejlesztővel  rendelkeznek.  Pszichológus  alkalmazásával  a  teljes 
vertikummal  rendelkeznének,  magas  normatívát  kapnának.  Ha  Ács  most  nem  lép,  a 
fejlődésének  vége.  Nagy  eséllyel  indulhatnánk  a  pályázaton  a  200  MFt  megnyerése 
érdekében. 



Spitzner Csaba:
Say Ferenc kollégája helyett van jelen, a pályázati résszel foglalkozik. Körbejárták az összes 
lehetőséget  és  megtalálták  a  legkedvezőbb  és  járható  utat  a  meglévő  óvodaépület 
átalakítására,  bővítésére  vonatkozóan.  Véleményem  szerint  az  elsődlegesen  meghatározó 
tényező a Képviselő  Testület döntése. Szívesen elkészítették volna a pályázatot, de hallottak 
a más alternatíváról is. Mindkét intézmény fejlesztésére megvan a lehetőség, de nagyon rövid 
idő áll rendelkezésünkre.

dr. Fülesné Balogh Anita:
A demográfiai  mutatóink nagyon rosszak,  azaz erőteljesen csökkenő tendenciát  mutatnak, 
különösen a 1-4 éves korcsoport tekintetében. Az úniós pályázatban ez kitétel volt, ezért nem 
lehet arra vonatkozóan pályázni. 

Csányi Józsefné:
A finanszírozásról hallgassák meg pénzügyes véleményét is.

Locsmándi Imréné: 
Sok  minden  kérdése  lenne  még,  amit  ismerni  kellene  az  ismertetett  egységes  intézmény 
létrehozására vonatkozó pályázattal  kapcsolatban. Az biztos, hogy 200 millió forintot nem 
tudunk megelőlegezni, arra csak hitel igénybevételével lenne lehetőség.

Lakatos Béla:
Először  csak  elvi  állásfoglalásra  van  szükség.  50  MFt-ot  adnak  előre.  Amennyiben  nem 
nyernek a pályázaton minden maradhat a régiben.

Csöbönyei Imre:
Amennyiben a bölcsödét nem hozzák létre, jelentős összegű normatívától esnek el, viszont 10 
MFt összegbe kerülne a fenntartása. Jó lenne kialakítani az egységes intézményrendszert is, 
de  kisebb  összeggel,  100  MFt-tal,  hogy  ne  kelljen  a  település  más  területeiről  elvonni 
összeget. Komárom előtt kellene lépni, hogy ne oda tartozzanak. 

Spitzner Csaba:
Az  épületből  bármi  kialakítható.  Amennyiben  pályázni  akarnak,  akkor  a  pályázat 
megnyeréséig ne kezdjenek el semmit.  Pénzt kidobni nem lehet, mindent meg kell tartani. A 
90  %-os  támogatás  ritkaság.  Tud  olyan  technikát,  amely  más  településeknél  bevált 
módszerként  alkalmazható:  számlavezető  banktól  likvidhitel  igényelhető,  akkor  az  nem 
terheli a költségvetést. 

Lakatos Béla:
De ha jövőre is ugyanennyi  lesz a költségvetésünk,  akkor is  15-16 milliót  erre a célra el 
lehetne különíteni. A szakképzési támogatás egy részét is erre fogják felhasználni. Minimum 
200 MFt kell ahhoz, hogy nyerjenek.

Tóth Győző:
Mindenképp az egységes intézményrendszerre történő pályázat benyújtását tudja támogatni. 
Az óvodának pedig az eredeti tervek szerinti bővítésével ért egyet.

Monz Imre:
Elsők között kapta meg az anyagot, ez nem olyan ügy, hogy elkapkodják. Volt már korábban 
többcélú intézményre előterjesztés, de az nem került elfogadásra a Képviselő Testület által. 
Véleménye szerint ebbe a pályázatba a bölcsöde nem fér bele.



Varga József Károly:
Kérdezi a Tervező urat, hogy ha a nagyobb volumenű pályázat kerül megszavazásra, ahhoz is 
felajánlják-e a segítséget?

Spitzner Csaba:
Váratlanul  érte  ez  a  fordulat,  de  ők  egyben  pályázatíró  cég  is,  így  reális  lehet  az 
együttműködés.  

Csöbönyei Imre:
Az a gond, hogy az összes fejlesztési lehetőséget ez a pályázat vinné el, más területre már 
nem maradna pénz.

Lakatos Béla:
160  MFt  az  Eu-s  pályázathoz  szükséges  legkevesebb  összeg,  de  a  nagyobb  összegben 
nagyobb a nyerési  esély.  2010-ig nem lesz hasonló pályázatra lehetőség. Nagy hiba lenne 
ebből kimaradni, mert abból csak előny származhat. Az intézmények vezetői tagintézmény 
vezetőnek  megmaradhatnak,  így  nem kerülnének ők  sem hátrányba.  Az érzelmi  dolgokat 
megérti,  de a település jövőjéről van szó. A logopédiához hasonlóan a gyógypedagógia is 
leépülhet.

Csányi Józsefné:
Ha a pályázatba  az óvoda is  beletartozik,  a  pályázati  összegből  milyen  fejlesztést  kap az 
óvoda és a bölcsöde? A bölcsöde feltételeit meg kell teremteni.

Lakatos Béla:
Az egységes intézmény keretében meg lehet valósítani a bölcsödét is.

Moncz Imre:
A  leépülés  már  a  logopédus  elkerülése  előtt  elkezdődött.  Véleménye  szerint  megfelelő 
szervezeti formának csak az Általános Művelődési Központ felelne meg. Vezetője az lenne, 
akit kineveznek. A közös irányítású intézményi formát nem támogatja, mert abba véleménye 
szerint sem az óvoda, sem a bölcsöde nincsen benne.

Tóth Károly Péter:
Nem most kellene tárgyalni a témát, amikor a pályázatot már szeptemberben be lehetett volna 
adni.

Lakatos Béla:
Ő csak  jót  akar,  mivel  a  szakos  ellátottság  a  Jókai  iskolában  nem megoldott  véleménye 
szerint. Név szerinti szavazást kér. Ő tavaly is 75 MFt-ot hozott a településnek, de úgy látszik 
ezzel rosszat csinált és most is rosszat akar, hogy több millió Ft-ot akar a településnek. Az 
előterjesztett anyagot vagy nem olvasták el, vagy nem aszerint értelmezik, hogy az jó legyen.

Csöbönyei Imre:
Az iskolák nem szűnnének meg, csak az irányítás változna. 

Rohonczi József:
Az integráció keményebb munkát igényel a pedagógustól. Az oktatási program rossz irányban 
megy el. Ha nem lépnek elmennek a dolgok mellettünk. A Gárdonyi Iskola igazgatója sokat 
pályázott, és nyert is, így az elmúlt időszakban sok minden megvalósulhatott az iskolában, 
amelyre önkormányzati támogatás nem lett volna. Azt mondták, hogy ne minden az oktatásra 



menjen  a  településen,  de  a  gyerekektől  várható  a  jövőben,  hogy jobb  legyen.  Ha  ennyit 
gondolkodtak volna a tornacsarnok építésén annak idején, akkor most az sem volna Ácson

Nyéki Péter:
A pályázatot be kell adni, ne hagyják ki ezt a lehetőséget, de Általános Művelődési Központ 
keretében  is  működhetne  a  közös  intézményrendszer.  Ebben  az  esetben  jobban  látná  a 
bölcsöde megvalósulási lehetőségét is.

Csöbönyei Imre:
A lényeg, az, hogy egységes legyen.

Moncz Imre:
Amikor az intézmények értékelése volt, mindig csak a gazdálkodásról beszéltek, nem arról, 
hogy  melyikben  dolgoznak  jobban.  A  bölcsödét,  óvodát  is  bele  kell  vonni  az  egységes 
intézmények  közé.  Csak  az  Általános  Művelődési  Központ  keretében  való  megvalósulást 
támogatja.

Lakatos Béla:
A településnek csak pénzt akar hozni, de itt az a jó, ha minden csak áll, szóban bejelentette 
lemondását.

Lakatos Béla 16 óra 35 perckor távozott az ülésről, így a 
Képviselő Testület 13 fővel folytatta munkáját.

Csányi Józsefné:
Nem igaz, hogy minden áll a településen, de nem dobálózhatnak a milliókkal. Ő a bölcsöde 
létrejöttét az 51 fő érdekelt nevében képviseli.

Varga József Károly:
Bölcsödéről azóta beszélnek, mióta a volt orvosi rendelőbe magánbölcsödét nyitottak volna. 
A végén az sem lett, meg az épületből sem lett semmi. A Hartmannál tett látogatáson merült 
fel a bölcsöde jogosultsága.

Tóth Károly Péter:
A Gárdonyi  Iskola  a  szakiskolai  szakképzési  támogatásnak  csak  20  %-át  költheti  másra. 
Nehogy ebből később legyen visszafizetési problémája az önkormányzatnak.

Nagy Tamás:
Tudomása szerint intézményi összevonás esetén ki kell kérni az érintett intézmények Szülői 
Munkaközösségeinek, a Közalkalmazott Tanácsnak és a Diákönkormányzatnak is az írásos 
véleményét. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
A Köt 102. §-a (3) bekezdése alapján közoktatási szakértő véleményét is meg kell kérni. Az 
óvoda a demográfiai mutatók miatt nem fér bele a pályázatba.

Locsmándi Imréné:
A pályázati támogatásokat arra kell költeni, amire nyerik, mert azt később mindig ellenőrzik. 
Ezen pályázatnál is ismerni kellene, hogy az első ciklusban mennyi pénzre van szükség, a 
másodikban is mennyire. Lefutása mennyi idő? Ezeket a kérdéseket tisztázni kell. A pályázati 



lehívás  elvégzése  is  komoly  munkát  igényel.  De  ha  nem  pályázunk  most,  akkor  nagy 
dologból fogunk kimaradni.

Nagy Tamás:
Pénzásási  választók választották meg,  őket képviseli,  azok pedig nem szívesen vennék az 
összevonást.

Moncz Imre:
Előkészítetlen az anyag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság sem tárgyalta meg.

Deákné dr. Schiffner Márta:
A jövő héten a szakmai testületeket össze lehet hívni, azok véleménye a testületi döntést nem 
befolyásolja, csak azok nélkül érvénytelen a döntés. 

Rohonczi József:
A jegyző karolja fel ezt a feladatot, hogy ez mielőbb legyen meg. 

Csöbönyei Imre:
A jövő héten, november 15-én ismételten tárgyalja meg a témát a Testület rendkívüli ülés 
keretében, addigra a bizottságok is üljenek össze a témában.

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

242/2007.(XI.08.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  közoktatási  intézmények  egységes  irányítás  alá 
vonásáról való tárgyalásra 2007. november 15-ére rendkívüli testületi ülést hív össze.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

5./ Kossuth szobor felállítása

Csöbönyei Imre:
Most  nyílik  lehetőség  beadni  pályázatot  a  Kossuth  szobor  felállításához  való  támogatás 
igénylésére. Az önkormányzat eddig minden szobor létesítéséhez nyújtott támogatást. Most 1 
MFt támogatás nyújtását javasolja. A képviselői felajánlásokra is számítanak.

Nagy Irén:
A tagoktól ígérvényt kér, hogy a kifizetést tudják ütemezni.

Rohonczi József:
Mennyibe kerül a szobor összesen?

Nagy Irén:
Összesen  10  MFt-ba.  33  %-ot  kell  adózni  utána.  Cégektől  is  vannak  ígéretek  még  a 
támogatásra.

Csányi Józsefné:
Év vége van, ezért 500 eFt-ot javasol csak, plusz a tiszteletdíj felajánlások.



Csuka László:
500 eFt-nál többet ő sem lát jónak.

Tóth Károly Péter:
A pályázati kiírás októberben jelent meg, a szobor 2009. márciusig készül el, a mostani pénz 
a szoborkészítés elkezdéséhez szükséges.

Petró Tibor:
Mennyi önkormányzati pénzre van még szükség ezt követően a szoborra? Ez már elegendő, 
vagy ez csak a kezdet.

Nagy Irén:
Harmadrészét jó lenne, ha állná az önkormányzat.

Petró Tibor:
Az  Ács  Fejlődéséért  Alapítvány  agilis  tagja.  Az  alapítvány  működéséhez  szükséges 
pénzösszeg  összeszedését  is  igyekszik  úgy  megoldani,  hogy  arra  ne  önkormányzati 
támogatásból kerüljön sor. Ők a lakosokat képviselik, és olyan kritikákat kap, hogy még az 
összes  út  sincs  rendbe  téve.  Az  önkormányzat  pénzhiánnyal  küzd,  ennek  ellenére  nagy 
összegeket adományoz. Ők kiteszik az üzletekbe a gyűjtőládákat, közben az önkormányzat 
plusz támogatásokat nyújt. Ez képviselőként is kellemetlen lesz majd, mert támadási felület.

Nagy Irén:
Az ellenkampányolás elérte a célját.

A témában érvényes döntés nem született.

A  Képviselő  Testület  5  perc  szünetet  tartott,  16  óra  55 
perckor folytatta munkáját. 

A  polgármester  a  Kossuth  szobor  témájában  újabb  szavazást 
rendelt el.



A Képviselő Testület 9 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

243/2007.(XI.08.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  „Kossuth  Lajos  Eszmeiségéért”  Alapítvány  által 
állítandó Kossuth szobornak – az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által meghirdetett – pályázat 
keretében való megalkotásához 500.000,- Ft összegű támogatást nyújt 2007. december 
31-ig történő elszámolási kötelezettség mellett.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 17.00 órakor bezárta a rendkívüli ülést.

K.m.f.

               Deákné dr. Schiffner Márta                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester


	5./ Kossuth szobor felállítása
	Összesen 10 MFt-ba. 33 %-ot kell adózni utána. Cégektől is vannak ígéretek még a támogatásra.

