
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Az  Ács  Város  Képviselő  Testületének  2007.  november  15-én 15.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselők
      Meghívott: Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
 Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
 Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője
 Nagy Ferencné a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
 Zsebők Zoltánné, a Jókai mór Általános Iskola volt igazgatója
 Jókai Mór Általános Iskola pedagógusai
 Varga Endréné Gárdonyi Géza általános Iskola igazgatóhelyettese
 Vargáné Vasvári Klára Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője
 Szűcs Béla Albert főszerkesztő
      Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona  

Az ülésről archivált hangfelvétel készült.

A  polgármester  köszöntötte  a  rendkívüli  testületi  ülésen 
megjelenteket.  Megállapította,  hogy  Varga  József  Károly 
kivételével a többi képviselő jelen van, így a Testület 13 
fővel  határozatképes.  Új  napirend  felvételére  hangzott  el 
javaslat: negyedik napirendbe egyebekként, ahol az aljegyzői 
pályázati kiírás elfogadása és karácsonyi díszkivilágításról 
döntenek.  A képviselők  az újonnan  javasolt napirendet  és a 
többi  napirendnek  a  meghívóban  szereplő  sorrendben  való 
tárgyalását egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása
2./ Döntés kisbusz vásárlásáról

           3./ Árajánlat a kastélykertben történő járőrözésre
           4./ Egyebek

1./ Közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása

Csöbönyei Imre:
A napirend három intézményt érint. A megyei napilapban, a „24 Órá”-ban a hír úgy jelent 
meg, hogy a három intézménynek egy épületbe vonása történik, ezt nem így tervezik, ezért 
ennek helyesbítését kérte. Javasolja, hogy hozzon a Testület arra határozatot, hogy a napirend 
keretében hozzászólások elhangozhassanak a résztvevők részéről is.

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

244/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete hozzájárul, hogy az ülésükön résztvevők a napirendhez 
hozzászólhassanak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Deákné dr. Schiffner Márta:
A Testület november 08-i rendkívüli ülésén tárgyalta Lakatos Béla képviselő előterjesztését a 
közoktatási intézmények vonatkozásában.  A mai ülésen a közös igazgatás mellett tárgyalni 
kell a közös fejlesztési beruházásokról is.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és támogatták a javaslatot azzal a 
kitétellel,  hogy a közös irányítás  létrejötte  után is  megmarad  a Jókai iskolában is  az  1-8. 
osztályos tanítás. A jelen ülésen betegsége miatt részt venni nem tudó Varga József Károly 
képviselő  is  egyetért  a  közös  irányítású  intézmény  megteremtésével,  mert  így  magasabb 
színvonalon tudják biztosítani a gyermekek részére az oktatást.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is többségi szavazattal támogatja a közös intézmény létrehozását.

Csányi Józsefné:
Ő is akkor tudja támogatni  az elképzelést,  ha megmarad az 1-8.  osztályos  iskolai  oktatás 
mindegyik iskolában. A témát pályázat benyújtása miatt tárgyalják. A pályázati kiírásban az 
szerepelt, hogy kivéve óvoda, de szeretné, ha az óvoda is részesülne a pályázati támogatásból, 
amellyel kialakítható lenne a bölcsöde.

Tóth Károly Péter:
Az intézmények összevonásáról márciusban már tárgyaltak, ahol az nem került elfogadásra. 
Az említett  pályázattal  kapcsolatban  még mindig  nem látni  tisztán.  Minden fórumon más 
adatok  hangoznak  el.  Ő  nem  a  családtagok  munkájáért  aggódik,  hanem  a  településrész 
gyermekeiért.  Ha  pénzásásban  megszűnne  az  iskola,  ott  új  lakások  sem  épülnének, 
elértéktelenedne,  leépülne  az  egész  terület.  Az  iskolát  nemrég  a  szülők,  lakosok  közös 
munkával újították fel, ezért küzdeni fognak, hogy az fennmaradhasson. Ne egy ember döntse 
el  a  közoktatást  a  településen.  A közös  vezetés  ellen  vannak.  A Pénzügyi  Bizottság  által 
javasolt kitétellel egyetért, ki kell kötni, hogy az 1-8. osztályos tanítás mindenkor fennmarad 
a pénzásási iskola Ács, Ifjúság 1. szám alatti épületében, továbbá az összevonás után is az itt 
dolgozók főállásban a jelenlegi telephelyen dolgozhassanak.

Lakatos Béla:
A két  iskola közötti  különbség azt  sejteti,  hogy rosszabb a pénzásási  iskolában a képzési 
színvonal.  A  pályázat  nem  utó-,  hanem  előfinanszírozású,  ami  azt  jelenti,  hogy  25  % 
támogatást előre fizetnek. Garanciát nem adhat arra vonatkozóan, hogy az iskolában jelenleg 
ott dogozók a jövőben is ott maradnak, ilyenre nem lehet garanciát adni. Azt nem lehet, hogy 
a pedagógusokat nem lehet  a másik iskolába áttenni, mert arról megállapodtak.

Moncz Imre:
A témában név szerinti szavazást kér.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Mindegyik érintett intézményben meghozták véleményüket a törvényben előírt közösségek, 
amely vélemények nem kötik a döntéshozót semmiben, de azok szükségesek. A Gárdonyi 
iskolában  és  az  Óvodában  egyetértettek  a  közös  irányítás  javaslatával,  a  Jókai  iskolában 
viszont nem.



Petró Tibor:
Lehetőség van egyéb fejlesztésre úniós pályázattal, amellyel múzeumok, művelődési házak 
felújíthatók. Ebbe a pályázatba a hivatal és környékének felújítása is belefér. Két napja tudták 
meg  ezt  a  lehetőséget,  érdemes  ezen  elgondolkodni.  Tóth  Károly  Péter  képviselő 
véleményével sok mindenben egyetért, de ellentétesen fog szavazni, mert utólag kapták meg 
az információkat.

Lakatos Béla:
Javasolja, hogy most ne más fejlesztésről beszéljenek, ha eddig azokról nem beszéltek.

Csányi Józsefné:
Fontos,  hogy a  bölcsöde bekerülhessen a  pályázati  támogatásba.  Az óvoda az elképzelést 
támogatta, kérdezi a jelenlévő óvodavezetőt, mit szeretnének kapni?

Vargáné Vasvári Klára:
Lakatos Béla képviselő tájékoztatta őt a pályázati lehetőségről. Elhalasztani ekkora összeghez 
való hozzájutást kár lenne. Összevonás volt náluk is a pénzásási tagóvoda tekintetében és az 
jelenleg is jól működik. A szülők semmiféle erre vonatkozó problémával nem keresték meg. 
Bízik  benne,  hogy  a  fejlesztés  során  az  óvoda  sem  szenved  csorbát.  A  pályázat 
megnyerésével az önkormányzatnak nem kell annyi  összeget az iskolára fordítania,  így az 
óvodára több juthat.

Nagy Ferencné:
Véleményét többször elmondta, nem ért egyet a tervezett közös irányítással. Az előterjesztő 
képviselőt a településen élők nem azért választották, hogy az iskola érdekét képviselje, hanem 
a lakosságét. Sajnálja, hogy ilyen keretek közé került az iskola. Elmondhatja, hogy ő nagy 
toleranciával  kereste  az együttműködést  a másik  iskolával,  a versenyekre,  vetélkedőkre  is 
meghívták őket. Emiatt a pályázat miatt most mindenki rosszul van, nem tudnak rendesen 
tanítani, már enni sem. A Gárdonyi iskola igazgatója elmondta terveit, mert biztosan ő lesz a 
közös  intézmény  vezetője.  A  közös  intézmény  akkor  létesíthető,  ha  a  tárgyi,  személyi 
feltételek rendelkezésre állnak. Azt hallották a leendő irányítótól, hogy a nyolc osztály nem 
garantálható az iskolájukban

Nagy Irén:
Az iskolásgyermekek érdekét kell nézni, de arra is kell  gondolni, hogy a mindennapjaikat 
hogyan fogják megélni. Iskolára vonatkozóan nem tehetnek garanciát. A hangulatkeltés már 
elindult.

Zsebők Zoltánné:
Személyesen  nem látta  azt  a  közvetítést,  ahol  első ízben  elhangzottak  a  közös  irányítású 
iskola tervei. A képviselői nyilatkozatot erről az újságban olvasta. Az érzelmek kivesztek az 
emberekből, egyetlen érzelem van csak, a gyűlölet, amely az égben jár. A döntés őt már nem 
befolyásolja. Szereti városukat, a kisebb közösséget, a Jókai Iskolát. Ő felelősséget vállal a 
város iránt. A képviselőket a választók meghatalmazták, hogy a város döntéshozói legyenek. 
Rajtuk múlik a lakosok komfortérzete, a jó közérzete, attól, hogy jó vagy rossz döntéseket 
hoznak. Kérdezi, hogy a képviselők meg vannak győződve, hogy döntésük minden esetben jó 
és megfelelő volt? Kinek az érvelése győz a vitában, aki erőszakosabb, hangosabb, vagy aki 
megfelelő  érveket  vázol  fel?  Csak  a  pillanatnyi  érdekeket  nézik,  hatástanulmányt  nem 
készítenek? Tudja,  a pályázat  az úr. Egyik zsebből kiveszik a pénzt,  a másokba beteszik. 
Hoznak döntést, de nem kérdezik meg azokat, akikről szól a döntés, utólag tájékoztatják csak 
az érintetteket. Betartják-e a jogszabályban előírt egyeztetéseket vagy csak utólag teszik meg 
azokat?  Az érintetteket  előre  megkérdezik-e,  hogy jónak tartják-e az elképzeléseket,  vagy 
nem érdekli  őket,  és  akkor  is  végrehajtják  a  dolgokat?  A tervezett  döntések,  nemcsak  a 



nevelőket  érintik,  hanem az  ott  élőket  is.  Ő  tudja  mi  a  bejárás,  mert  bejárt  a  Gárdonyi 
Iskolába. A pénzásási kicsiknek a faluba kellett bejárni. 
Vajon  átgondolták-e  kellően  a  döntést,  vagy  csak  a  pénz  lebeg  a  szemük  előtt?  A 
buszköltséget  kifizetik?  Több  busz  lesz,  amely  szállítja  a  tanulókat?  Kimegy  a  busz  a 
szakkörösökért is, vagy azt a szülőkkel fizettetik meg? A lakosság érdekét kell nézni mindig.

Jókai iskola pedagógusa:
Semmilyen szakmai érv nem igazolja, hogy a kis iskolákra nincs szükség. A mai Magyar 
Nemzetben találta ezt: „akkor van jó iskola, ha a gyermek gyalog is oda tud menni.”

Tóth Károly Péter:
A  Jókai  Iskolában  nagy  a  közösségi  szellem,  mindig  mindenki  részt  vesz  minden 
rendezvényen. A másik iskolában az elsős tanító előbb kijön az iskolából, mint a gyerekek.

Lakatos Béla:
Elismeri, hogy vannak lelki dolgok, amelyek összekötik az ott tanítókat. Ő különbséget nem 
tesz a gyerekek között.

Csányi Józsefné:
A tervezett közös irányítású iskolát nemcsak egy személy vezeti, igazgatótanács segíti majd 
az intézmény működését.

Varga Endréné:
A Jókai iskolában lévő pedagógusokkal jó a kapcsolata.  Most ellenségként ülnek itt.  Nem 
lehet úgy gondolkodniuk, hogy ők be akarják kebelezni az intézményüket. A közös irányítású 
intézményként  beadandó  pályázat  pénzt  hoz,  amelyből  mindegyik  intézmény  részesül.  A 
közös irányításban is van egy bizonyos fenntarthatóság. Ez a pályázat arra ad módot, hogy 
mindegyik intézmény növelhesse a felszereltségét, amely a mindennapjaikat befolyásolhatja 
jó irányban.  Ha az ablakon befúj  a  szél,  rossz a  fűtés,  erre  most  nincs  pénz,  a  pályázati 
összegből  viszont  ezek  megoldhatók.  Ne  személyeskedjenek,  mert  mindegy,  hogy  a 
pedagógus a tanításon kívüli munkát otthon vagy az iskolában végzi el.

Rohonczi József:
Primitív vádaskodások hangzanak el mindegyik részről, nem őszinte a légkör. Képviselőként 
azt tudja mérlegelni, hogy odaálljanak-e egy adott ügy mellé, vagy sem. A közös vezető dolga 
nem lesz könnyű. Jogos a felvetés, megéri-e? Korábban nem ment jól a falunak. 1978-ban 
ázsiai állapotok uralkodtak a településen. Most viszont teljesen közművesített, városi rangot 
elért helyen lakhatnak. Nem biztos, hogy most jól állnak hozzá a problémához. Majd a jövő 
dönti el,  hogy helyesen tettek-e. Most az oktatási intézmények fejlesztésére van lehetőség. 
Volt  egy  előterjesztés  a  pályázatról,  amely  komoly  pénzt  hozna.  A  pályázattal  nyert 
támogatási  összeget  a  közös  igazgatású  intézményben  tanuló  ácsi  gyerekek  tanulásának 
jobbítására  használnák  fel.  Most  van  egy  lehetőség,  ha  elmennek  emellett,  akkor  nem a 
település érdekét képviselik.

Petró Tibor:
Kénytelenek az érzelmekre hatni. Annak idején néhány tanterme volt csak a Jókai iskolának, 
utána szülői összefogással létesült  a többi tanterem. Megépült  a tornaterem is. Most ilyen 
bizonytalanságot hoznak létre. Hatalmas feszültséget gerjeszt a téma, ezzel csak veszítenek.

Csöbönyei Imre:
Egy  hete  tárgyalják  a  témát,  nehéz  dönteni  benne,  sok  álmatlan  órát  okozott  a  döntés. 
Korábban úgy döntöttek,  hogy változatlanul  mennek tovább az intézmények  tekintetében. 
Most  jött  ez  a  jó  lehetőség.  Sok  idő  nincs,  mert  a  pályázati  beadási  határidő  kötött.  A 
pénzásási iskola építésében még ő is részt vett. 



Sokan meg akarják menteni az iskolát, de erre nincs szükség, mert senki nem akarja az iskolát 
megszüntetni. A bizottságok is a fennmaradást kérték a határozati kitétel elfogadásával. Hogy 
a  tanárok  megmaradhassanak  az  iskolában,  ebben  kompromisszumot  kell  kötni,  hogy 
áthelyezést  a  bizottsággal  egyeztetve lehetne csak megoldani.   A pályázattal  óriási  pénzt 
lehet nyerni. A többi település előbbre lép, ha mi nem követjük őket, lemaradunk és ha mi 
nem alakítjuk meg az oktatási központot, a kistérség teszi meg helyettünk. Az is lehet, hogy a 
környék fejlődő iskoláiba  kell  akkor járni  a gyerekeknek.  Idejében kell  lépni,  ezt  kívánja 
fejlődés. Ha korábban nem aszfaltoztak volna, ma már nehéz lenne, mert sokkal drágább az. 

Deákné dr. Schiffner Márta:
A napirendben képviselői indítványra kért névszerinti szavazás ABC-sorrendben történik.

Baracskai Lajos: igen Nagy Tamás: nem
Csányi Józsefné: igen Nyéki Péter: igen
Csöbönyei Imre: igen Petró Tibor: nem
Csuka László: igen Rohonczi József: igen
Moncz Imre: igen Tóth Győző: igen
Lakatos Béla: tartózkodik Tóth Károly Péter: nem
Nagy Irén: igen

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

245/A/2007.(XI.15.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 01-től új, a közokt
atásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  33.  §  (4)  bekezdés  szerinti  közös  igazgatású 
közoktatási intézményt hoz létre, melynek tagintézményei: 

- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola,
- Jókai Mór Általános Iskola,
- Összevont Napköziotthonos Óvoda.

Az  Összevont  Napköziotthonos  Óvoda,  mint  tagintézmény  2008.  szeptember  1.-től 
nevelő és oktató munkához kapcsolódó bölcsődei ellátási intézményegységet működtet. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  88.§  (3)  bekezdése  szerint  a  jogutód  intézmény  alapító  okirata 
elkészítésére.

Ács  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2008.  június  30-val  jogutódlással 
megszünteti alábbi intézményeit:

- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola,
- Jókai Mór Általános Iskola,
- Összevont Napköziotthonos Óvoda.

A költségvetési  szerv  megszüntetésére az államháztartásról  szóló 1992. évi  XXXVIII. 
törvény 90.§ (1) bekezdésének c./ pontja alapján kerül sor, mert ”az ellátandó feladat 
más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.”



A  képviselő-testület  a  megszüntetett  szervek  alapító  okirat  szerinti  alapfeladatainak 
ellátásáról úgy rendelkezik, hogy azokat a létrejövő új intézmény teljes körűen átveszi.

A  megszüntetett  költségvetési  szervek  vagyoni  jogai  és  kötelezettségei  a  jogutód 
költségvetési szervet illetik meg, melynek székhelye: Ács, Fő u. 88.

A költségvetési  szerveknek  vagyona nincs,  az  továbbra is  Ács  Város  Önkormányzat 
tulajdonában marad, a használati jog a jogutód költségvetési szervet illeti meg. 

A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya és 
egyéb jogviszonya folyamatos, a munkáltató 2008. július 01-től a jogutód költségvetési 
szerv.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  megszűnő  intézmények  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88.§  (3)  bekezdése  szerinti 
megszüntető okiratai elkészítésére.

245/B/2007.(XI.15.) sz. határozat
Ács  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  KDOP-2007-5.1.1 
számú,  a  Közép-dunántúli  Régió  Operatív  Program keretei  között  kiírt  Közoktatási 
Infrastrukturális Fejlesztés című pályázatra, közoktatási intézmény több feladatellátási 
helyet érintő infrastrukturális fejlesztése tárgyában támogatási igényt nyújt be. 

A fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek a következők:
- Gárdonyi G. Általános Iskola és Szakiskola - Ács, Fő u. 88. – 1224/4 
   hrsz.,
- Jókai Mór Általános Iskola – Ács, Ifjúság u. 1. – 3038/2 hrsz. ált. iskola,
  3038/1 hrsz. tornacsarnok épülete,
- Összevont Napköziotthonos Óvoda - Ács, Óvoda köz 2. – 29/2 hrsz. alatt.
A pályázat keretében benyújtott támogatási igény: 200.000.000 Ft. 

A képviselő-testület a pályázat elkészítésével és pályázati határidőn belüli, szabályszerű 
benyújtásával  a  Magisztérium  LMG  Humánerőforrás  és  Térségfejlesztő  Kft-t  bízza 
meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a szerződés aláírására.

A képviselő-testület a pályázati kiírás szerinti műszaki előkészítéssel a Partner Mérnöki 
Iroda Kft-t bízza meg. Sikeres pályázati első fordulót követően a pályázat mellékleteit 
képező  műszaki  tervek  készítésére,  építési  engedélyek  előkészítésére,  együttesen 
továbbtervezési  feladatokra külön megbízási szerződést kell  kötni a Partner Mérnöki 
Iroda Kft-vel.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  jegyzőt  az  előkészítési  és  a 
továbbtervezési szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



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

246/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete kötelezettséget vállal, hogy a közös irányítású közoktatási 
intézmény létrehozása után is megmarad a Jókai Mór Általános Iskola Ács, Ifjúság u. 1. 
szám alatti épületében az 1-8 osztályos tanítás.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

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

247/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  pénzásási  gyermekek  a 
közös  irányítású  közoktatási  intézmény  létrehozása  után  is  a  pénzásási  iskolába 
járhatnak iskolába.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./ Döntés kisbusz vásárlásáról

Tóth Károly Péter:
A kisbusz vásárlásához  az  árajánlatokat  beszerezte,  ennek összefoglaló  táblázatát  látják a 
kiosztott  anyagban.  Legideálisabbnak  a  Renault  típusút  javasolja,  amelyet  akár  egy héten 
belül  is  el  lehet  hozni,  de  februárig  tartják.  A  maximálisan  önkormányzatnak  adható 
kedvezménnyel 5.824.000,- Ft-ba kerül. Elvileg 10 % foglalóra lett volna szükség, de ettől is 
eltekintettek.

Rohonczi József:
A jelenlegi  kisbusz beszámításra  kerül-e,  mert annak magas  az  üzemanyagköltsége  és  az 
alkatrésszel való ellátása.

Csöbönyei Imre:
A meglévő kisbusz a polgárőrség használatába kerülne, így nem túl magas távolságot tenne 
meg a busz.

Tóth Károly Péter:
A régi kisbusznak 250 eFt-ba került a vizsgáztatása, ennyit adnának érte.

Nagy Irén:
Miért Renault-ot vesznek, annak magas az üzemeltetési költsége.

Tóth Károly Péter:
Opelt is vehetnek, de az 1 MFt-tal drágább és kevesebb rá a kedvezmény is. A gépjárművek 
hitelre, lízingelve is megvásárolhatók.

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  a  gépkocsibeszerzés  szükségességét  nem vitatta,  azt 
támogatja akár lízing, akár későbbi fizetési megoldással a maradvány terhére.



Moncz Imre:
Meg kell gondolni a vásárlást, mert most van olyan pályázat, amelybe a Hivatal is belefér, 
inkább arra kellene önerőként a pénz.

Deákné dr. Schiffner Márta:
Amennyiben  a  gépkocsivásárlást  megszavazzák,  akkor  is  mindenképpen  közbeszerzés 
keretében  lehet  azt  végrehajtani:  legalább  három  helyről  kérni  ajánlatot.  A  bírálati 
szempontokat meg kell határozni, ehhez a műszaki paraméterek meghatározásában segítséget 
kér.
 
Rohonczi József:
Akkor idén már nem lesz autóvásárlás.

Csöbönyei Imre:
Az ÖNHIKI pályázaton  nyertek  5 MFt-ot,  hétfőn már a pénz is  itt  lesz.  Ezzel  az  anyagi 
helyzet javult. 

Petró Tibor:
Annyi jó pályázati lehetőség van, ne éljék fel a pénzt autóvásárlással.

Lakatos Béla:
Lízingeljék a gépkocsit és a megmaradó pénzből a Hivatal pályázatát adják be.

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

248/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács Város  Képviselő  Testülete  8+1 fős  gépjármű lízing keretében való  beszerzéséről 
döntött meghirdetéses közbeszerzési formában való lebonyolítással.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./ Árajánlat a kastélykertben történő járőrözésre

Csöbönyei Imre:
Célszerű lenne felajánlása alapján a BU&Fe Security Bt. megbízása járőrözéssel addig, amíg 
a polgárőrség megalakításra kerül. A polgárőröknek még vizsgát is kell tenni. 650,- Ft/óra 
díjért vállalná a bt. a járőrözést. 

Baracskai Lajos:
Meg kell határozni, hogy mikor végezzék a járőrözést?

Csöbönyei Imre:
Két fő végezné péntekről  szombatra  és szombatról  vasárnapra virradó éjszaka.11.00 órától 
reggel 4.00-5.00 óráig. Egy hétvége 28.000,- Ft-ba kerülne. Javasolja szerződés keretében erre 
az évre megbízni őket.

Moncz Imre:
Korábban kezdődjön a járőrözés, 9.00 órától 6.00 óráig javasolja az időpontot.



Csuka László:
10.00 órától 6.00 óráig legyen, így összesen 8.00 óra időtartam.

Csányi Józsefné:
9.00 órától 5.00 óráig legyenek.

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

249/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  megbízza  a  BU&Fe  Security  Bt-t  a  településen  való 
járőrözéssel,  heti  két  alkalommal  péntekről  szombatra  és  szombatról  vasárnapra 
virradó éjszaka 9.00-5.00 óráig.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ Egyebek

Aljegyző pályázati kiírás elfogadása

Deákné dr. Schiffner Márta:
Az aljegyzői pályázati kiírás elkészítésre került.

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

250/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  az  aljegyzői  állásra  vonatkozó  pályázati  kiírást  az 
előterjesztés szerint elfogadja a Belügyi Közlönybe való megjelentetésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Karácsonyi díszkivilágítás

Baracskai Lajos:
Karácsonyra jó lenne díszkivilágítás a településen.

Csöbönyei Imre:
500 eFt-ot javasol erre a célra.

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

251/2007.(XI.15.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a település karácsonyi díszkivilágításáról döntött 500 eFt 
értékben.
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


