
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő Testületének 2008. február 14-én 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti testületi tagok
            Meghívott: dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző
                               Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető

       Abai Attiláné GESZ irodavezető
       Csöbönyei Imréné igazgatási irodavezető
       Nagy Ferencné, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
       Böröczné Kőszegi Zsuzsa könyvvizsgáló
       Soós Piroska gyámügyi előadó
       Németh Gyula Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
       Intézményvezetők

Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona

Csöbönyei Imre:
A  polgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket.  A  megjelent  testületi  tagok  számát 
tekintve  megállapította  az  ülés  határozatképességét.  Ismertette  a  jelen  ülés  témáit.  Új 
napirend  felvételére  nem  hangzott  el  javaslat.  A  testület  tagjai  a  meghívóban  szereplő 
napirendeket tárgyalásra elfogadták. A polgármester továbbá bejelentette, hogy Deákné dr. 
Schiffner Márta, jegyzőasszony betegállományban van, őt dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző 
helyettesíti.

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,

     intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó 

     12/2003(V.29.) számú rendelet módosítása
           3./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
           4./ Előirányzat módosítás
           5./ A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
     22/2005.(XI.01.) sz. Önk. rendelet módosításáról
            6./ A 2008. évi rendezvénynaptár elfogadása
            7./ Egyebek

Napirend előtt Nagy Ferencné kérte, hogy az Egyebek napirendben hozzászólhasson.

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

29/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete az Egyebek napirendben szót ad Nagy Ferencnének, a 
Jókai Mór Általános Iskola igazgatójának.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, 
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A  polgármester  által  elmondottakat  tartalmazó  jelentés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Moncz Imre:
Múlt  havi  testületi  ülésen  döntés  született  a  jegyzőnek  közös  megegyezéssel  való 
munkaviszony  megszüntetéséről  való  tárgyalásról,  amelynek  előzménye  a  tanuként  való 
bírósági meghallgatási ügy volt. A jelentésben az egyeztetés eredményéről nem hallottak. Az 
üggyel kapcsolatban a médiákban sem jelent meg semmi.

Csöbönyei Imre: 
A bírósági ügyben ő a vádlott, ha a bíróság dönt, levonja a konzekvenciát.

Csányi Józsefné:
Reméli, ezentúl nem erről fognak szólni a testületi ülések, különben is személyi kérdéseket 
zárt ülésen szoktak tárgyalni. Hétfőn a bizottságok elnökei és a jegyző ügyvédje megjelentek 
tárgyalásra. A közös megegyezés egy bevett szokás: ahogy cserélődnek az igazgatók, úgy a 
jegyzők  is  cserélődhetnek.  Ez  az  egyik  lehetőség,  a  másik  a  fegyelmi  végigvitele.  A 
polgármesternek a település szavazott bizalmat. Jobb lenne békességgel elválni a jegyzőtől. 
Eddig  se  teregették  ki  az  Önkormányzat  ügyeit,  jobb lenne,  ha  akkor  beszélnének  erről, 
amikor már konkrét döntés van. A jegyző a Hivatal dolgozója, aki jelenleg betegállományban 
van.

2./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó 12/2003(V.29.) 
számú rendelet módosítása

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet.  Az  SzMSz-nek  tartalmaznia  kell  a 
költségvetés elkészítésének részletes szabályozását, amely alapján a szabályzat kiegészítésre 
került  az  55/A.  paragrafussal.  Kiegészítési  javaslata  a  bizottságnak,  hogy a  módosítás  8. 
pontjában ki kell hangsúlyozni,  hogy az egyeztetett  költségvetésről szóló jegyzőkönyvet  a 
rendelet tárgyalásakor az előzőekben szereplő két bizottság elé kell terjeszteni.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a rendeletet. Megállapították, hogy eddig is a 
módosításban szereplő módon járt el a Hivatal, csak azt nem tartalmazta az SzMSz.

Csányi Józsefné:
Ezeknek a  jegyzőkönyveknek részletesnek és  olyan  pontosnak kell,  hogy legyenek,  hogy 
félreértésre ne adhasson okot, hiszen a költségvetésben sok összeg, létszám stb. szerepel.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

2/2008.(II.14.) sz. rendelet
 a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó 12/2003(V.29.) 

számú rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Locsmándi Imréné:
A költségvetés  tervezetét  több alkalommal  is  tárgyalta  a  Testület.  Az állami  bevételek  a 
januári  ülésen  még  nem  voltak  ismeretesek.  33.493  eFt-tal  magasabb  lett  az  állami 
támogatások összege. A Kastély felújításon kívül kátyúzást, a Győri, illetve az Erkel F. utca 
aszfaltozását  és  járdaépítést  szerepeltették  ismét  a  költségvetésbe.  A  maradék  összeg  a 
tartalékba került.

Böröczné Kőszegi Zsuzsa:
A 2008. évi rendelet és annak előterjesztése az előírásoknak megfelelő. Gond az intézmények 
kiadásánál  van.  Csak  túlfinanszírozással  tudnak  működni.  Magasak  a  szállítói  számlák 
kintlévősége  is.  Olyan  intézkedésekre  van  szükség,  amelyek  az  intézmények  zavartalan 
működését biztosítják.

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  egyhangú  szavazattal  elfogadásra  javasolja  az 
előterjesztetteket.  Ajánlja  a  könyvvizsgáló  asszony  írásos  anyagát  szem  előtt  tartani.  A 
márciusi  bizottsági  ülésre  minden  tag  összeállítja  az  elképzeléseit,  amelyekkel 
többletbevételhez lehet jutni. 

Rohonczi József: 
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.

Csöbönyei Imre:
A  költségvetés  tárgyalása  fontos  napirend,  mert  az  az  éves  munkák  eredményességét 
határozza  meg.  Bíznak  abban,  hogy  ebben  az  évben  is  plusz  pénzhez  jut  majd  az 
önkormányzat. A rendelkezésre álló összeget be kell osztani. Probléma, hogy az Ipari park 
nem akar benépesülni, nem hoznak iparűzési adóbevételt, ezért kénytelenek adót emelni.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

3/2008.(II.14.) sz. rendelet
az önkormányzat 2008. évi költségvetése

A rendelet szövege a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.



4./ Előirányzat módosítás

Csuka László:
Az előirányzat  módosítást  a Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság tárgyalta  és azt  elfogadásra 
javasolja. A Gárdonyi Iskola költségvetése nem fedte le az iskola felújítási összegét, ezért az 
önkormányzat  2007.  évi  költségvetési  összegéből  kerül  az  kiegészítésre.  A  városavató 
indokolta,  hogy  az  iskola  megfelelő  külső  vakolást  kapjon.  Ő  érintett  az  ügyben,  ezért 
szavazáskor tartózkodott.

Tóth Károly Péter:
Egy intézményvezetőnek van-e joga ekkora beruházást  rendelni?  Amikor  a Testület  erről 
szavazott,  akkor már  a munka a közepénél tartott.  A régi vakolatot  miért  kellett  leverni? 
Véleménye,  és mások véleménye  szerint  is  az még megfelelő lett  volna.  Szavazáskor azt 
mondták, a szakképzési hozzájárulás fedezi a kiadásokat. Nincs pénze az önkormányzatnak, 
most  mégis rábólintanak a kiadásra.  Az 5 MFt-ot soknak tartja.  A fegyelmet  nem tudják 
betartani, ezért nem szavazza meg.

Varga József Károly:
Hosszú évek óta takarékosság van, ő is a spórolás híve, de nem szabad elfelejteni, hogy város 
lett a település, és aszerint is kell kinéznie. Először ő is úgy látta, hogy van olyan vakolatrész, 
amit  nem kellett  volna  lebontani,  de végül  is  fel  lett  újítva az iskola,  félbe nem lehetett 
hagyni. Szép lett az épület. 

Lakatos Béla: 
Gyorsan kellett  elvégezni  a felújítást  a városavató időpontja miatt.  Tizenhét  millió  volt  a 
szakképzési hozzájárulás, melyből 2,5 MFt-ot felajánlott az önkormányzat költségvetésébe. 
A többi az iskola rezsijére és egyéb célokra került elköltésre. Hozott már a településnek annyi 
összeget, amennyibe a felújítás került az önkormányzat részéről. A vakolat leverését építési 
szakember javasolta. 

Moncz Imre:
Az  iskola  felújításának  megszavazásakor  arra  tették  fel  a  kezüket,  hogy  az  nem fog  az 
önkormányzatnak  semmennyi  pénzébe  sem  kerülni.  A  Forduló  Kft.  volt  a  munka 
kivitelezője, akik elvitték a székhelyüket Bábolnára. A kft. tagja Csuka László képviselő, és 
ez  nem  érintettség,  hanem  összeférhetetlenség.  Az  5  MFt  kifizetése  rosszul  ütemezett, 
fegyelmezetlen gazdálkodást vélelmez. Nem támogatja az előirányzat módosítás elfogadását 
és név szerinti szavazást kér.

Lakatos Béla:
A jövő évi költségvetésből akár vegyék is ki, az általa felajánlott öt millió forintot.

Petró Tibor:
Az iskola felújítását, a tető rendbetételével a Városszépítő Bizottság kezdte még el. Utána 
igazgatóváltás  történt.  A  felújítást  folytatni  kellett,  amelynek  irányítását  az  új  igazgató 
átvette. Már a felújítás kezdet kezdetén is támadásoknak voltak kitéve. Aki valamit tesz, azt 
támadás éri. Olyan létesítménnyel lettünk gazdagabbak, amely színfoltja a településnek. Az 
igazgató  pénzt  is  hozott  városunknak.  Ne  szegjék  kedvét  annak,  aki  tesz  valamit  a 
településért.



Csuka László:
A  Forduló  Kft-nek  Bábolnán  is  van  székhelye,  de  az  iparűzési  adót  Ácsra  is  fizetik. 
Korábban  már  jelezte  az  érintettségét.  Írják  le,  melyik  törvény  mondja  ki  az 
összeférhetetlenséget, és holnap már nem ül a Testületben.

Csányi Józsefné:
A szakképzési hozzájárulás felhasználását törvény szabályozza, meg van határozva, hogy az 
mire fordítható. Az is törvényi előírás, hogy beruházás csak önkormányzati hozzájárulással 
végezhető  az  intézményeknél.  A  Testület  utólag  határozattal  elfogadta  az  iskola  külső 
felújítását.  Lehet,  hogy  nem  kellett  volna  mindenütt  leverni  a  régi  vakolatot,  de  azt 
szakember  véleménye  után tették,  és most  legalább egy egységes  kép kialakult  az  iskola 
tekintetében.

Lakatos Béla:  
Az igazgató dönti el, hogy a szakképzési hozzájárulást mire használja fel. Azon verik a port, 
aki fejleszti az iskolát. Meg lehet nézni, hogy más képviselő, vagy bárki mennyi pénzt hoz a 
településre.  Mással foglalkozni  a legkönnyebb,  azért  nem megy előbbre a település,  mert 
ilyeneken vitatkoznak.

Tóth Károly Péter:
Az  elvégzendő  beruházásokat  előre  kellene  megszavazni.  Arról  ne  beszéljenek,  hogy  ki 
mennyi  pénzt hozott. Vállalkozóként ő is fizet be pénzt az önkormányzatnak súlyadóként, 
iparűzési adóként. Az iskolának pénzt szerezni az iskolaigazgató feladata. 

Lakatos Béla:
Nem kötelessége, hogy a másik iskolának is hozzon pénzt, de ő ezt tette.

Moncz Imre: 
Arról volt szó, hogy nem fog az önkormányzatnak pénzbe kerülni a felújítás, ez a probléma, 
és az, hogy az közbeszerzés nélkül folyt le. Csuka László képviselő összeférhetetlenségét az 
Ügyrendi Bizottságnak kellett volna vizsgálni. Szeptember 1-től a szakképzési hozzájárulás 
felhasználásával kapcsolatban változtatás volt, az kötött felhasználású lett, így nem mindegy, 
mire költik. A törvényt ennél is be kellett volna tartani.

Lakatos Béla: 
Ez  kétféle  munka  volt:  bővítés  és  felújítás,  két  különböző  évben,  különböző pénzből.  A 
szakképzési összeg 15 %-át fordíthatták az intézmény fejlesztésére, rezsire. 9 MFt nettónál 
nem kell közbeszerzés. A képviselő a törvényt mondja el és ne ferdítse azt. Ő a törvénynek 
megfelelően  használta  fel  a  szakképzési  hozzájárulást.  Azáltal  kerülhettek  az  iskolába  új 
padok,  új  berendezések.  Volt  egy feljelentés  is  az  iskola  ellen,  de a vizsgálat  során nem 
találtak semmi hibát.

Rohonczi József:
Nem helyes, hogy ilyen dolgokról tud a lakosság, mert nem úgy értelmezi, ahogy azt kellene, 
mivel  hiányos  a  tájékoztatás.  Minden  képviselőnek  magának  kell  jelezni  az 
összeférhetetlenséget. Ő tájékoztatta erről zárt ülésen a Képviselő-testületet. A jegyzőtől azt a 
véleményt kapták, hogy nincs összeférhetetlenség. 
Az iskolát az ácsi vállalkozók tették olyan szépen rendbe. Ezt értékelni kell.



Csöbönyei Imre:
Fontos a költségvetés betartása, de itt van mentő körülmény: a városavatóra egy szép épület 
készült  el,  amely  itt  marad  a  településen.  A felújítást  megszavazták,  azt  már  nem lehet 
módosítani, az is igaz, hogy ez nem indíthat el egy olyan folyamatot.

Rohonczi József:
Aki érintett, az tartózkodjon a szavazástól.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

30/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Gárdonyi  Iskola  5.335  MFt  összegű  felújítási 
költségének előirányzatára vonatkozóan név szerinti szavazást rendel el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Az alábbi név szerinti szavazással a képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás 
és 2 érintettség bejelentés mellett a következő határozatot hozta:

Baracskai Lajos Igen Nagy Tamás Nem
Csányi Józsefné Tartózkodás Nyéki Péter Igen
Csöbönyei Imre Igen Petró Tibor Igen
Csuka László Érintett Rohonczi József Igen
Lakatos Béla Érintett Tóth Győző Igen
Moncz Imre Nem Tóth Károly Péter Nem
Nagy Irén Igen Varga József Károly Igen

4/2008.(II.14.) sz. rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.14.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.) 
számú rendelet módosításáról:

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A szociális  törvény módosításával a méltányossági  közgyógyellátásnál  figyelembe veendő 
százalékos  értékhatárok  megemelkedtek,  ezáltal  több  rászoruló  személy  részesíthető 
támogatásban. A módosítások március 01-vel lépnek hatályba.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  a  rendeletmódosítást  elfogadásra  javasolja.  Arra 
nagy szükség van, mert eddig sok kérelmet el kellett utasítani. A módosítás által nagyobb 
lehetőség nyílik támogatás nyújtására.



Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

5/2008.(II.14.) sz. rendelet
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.) 

számú rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.

6./ A 2008. évi rendezvénynaptár elfogadása

Lakatos Béla:
A  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sport  bizottság  tárgyalta  a  napirendet.  A  rendezvénynaptárt 
kibővítette és egyeztette a civilszervezetekkel.  Minden hónapban jelenjen meg az aktuális 
programterv a helyi médiában. A bizottság elfogadásra javasolja a rendezvénynaptárt.

Csányi Józsefné:
A 2008. évben tartalmas rendezvények lesznek: pld. „50 éves a Jókai” rendezvénysorozat, a 
„10 éves  az Ácsi  Zeneiskola”  jubileumi  hangverseny,  vagy a  Református  Egyháznak  „A 
Biblia éve” kiállítása. A rendezvényeket az önkormányzat honlapjára is felteszik.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2008.(II.14.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete Ács város 2008. évi rendezvénynaptárát elfogadta azzal, 
hogy  az  előterjesztett  anyag  kiegészítésre  kerül  a  civilszervezetek  által  benyújtott 
további programokkal és  a  havi  rendezvények a helyi  médiába megjelentetésre és a 
honlapra is felkerülnek
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Egyebek

Szakértő kiválasztása a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásában

Petró Tibor:
A Testületnek a 2007. november 15-én a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása 
tárgyában hozott határozatának visszavonását kérik, mivel a szavazás időpontjában még nem 

érkezett meg minden szükséges állásfoglalás. A közoktatási pályázathoz való 
szükségességként szavazták meg a közös intézményt, de az annak nem feltétele.

Nagy Ferencné:
Amit fel szeretne olvasni, az semmilyen személyeskedést nem tartalmaz. November 15-én az 
a  vád  érte,  hogy  csak  az  érzelmi  értékeket  nézi,  de  véleménye  szerint  azok  nagyon  is 
fontosak.



A 2006/2007-es tanévben 62 %-os volt az iskolából továbbtanulók aránya, előző évben 73 
%-os,  előtte  pedig  83  %-os.  Egyetlen  egy  tanulójukat  sem  vitték  el  6-8  osztályos 
gimnáziumba. Országos és megyei szintű versenyeken is kiemelkedő teljesítményt értek el. 
Számukra  fontos  az  is,  hogy  a  gyerekek  a  szabadidejüket  hasznosan  töltsék  el,  ezért 
különböző rendezvényeket szerveznek: pld. Mongol Hét, Jókai Hét. Lehet hogy küllemében 
nem a Jókai Iskola a legszebb, de számítástechnikai eszközökkel (TV, Internet, cd, laptop) jól 
felszerelt, melyeket délután ingyenes használhatnak a gyerekek. A sportcsarnokba mozgási 
lehetőségük  van.  Az  iskolai  ellenőrzések  során  néhány  apró  pótlás  kivételével  mindig 
mindent  rendben  találtak.  Az  integrációt  is  bevezették.  A  pénzásási  iskola  minden 
rendezvénynek helyt ad, kulturális centrumként működik a településrészen.

Rohonczi József:
Arról kell dönteni, hogy a visszavonási indítványt napirendre tűzzék-e.
  
Csányi Józsefné:
Mindenképpen legyen egy közoktatási szakértő kijelölve. Novemberben született döntés, és 
ma - három hónappal később – mégcsak arról szavaznak, hogy milyen szempontok alapján 
kerüljön  megbízásra  a  szakértő.  Rossz  döntést  még  rosszabbal  ne  fejeljenek  meg, 
mindenképpen  várják  meg  a  szakértő  véleményét.  Ha nincs  hozadéka  az  összevonásnak, 
akkor felesleges összevonni az intézményeket.

A Testület 9 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
32/2008.(II.14.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a közös  igazgatású közoktatási  intézmény létrehozása 
tárgyában 2007. november 15-én hozott  szándéknyilatkozatnak tekintendő határozat 
visszavonásának vitára bocsátásáról döntött.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Tóth Károlyné:
Többször  elhangzottak  fórumon,  hogy  nem  megfelelő  az  oktatás  a  Jókai  Iskolában. 
Kikerültek  iskolájukból  sportolók,  filmes  szakemberek,  jogászok,  tanárok,  orvosok, 
diplomaták, gazdasági egységek vezetői, országos hírnevű emberek. Digitális táblájuk lehet, 
hogy nincs, de oktatni anélkül is lehet. Ha valakinek jó programja van, segítsen vele, de ne 
másokat tegyen tönkre. Erőszakos jótündért láttak már? Aki sorozatosan megaláz embereket, 
aztán visszavonja azt. Az építés nem lebontással, rombolással kell, hogy járjon. Nagyon meg 
kellene gondolni, hogy ez jó döntés-e, mert később már nem lehet kijavítani.

Baracskai Lajos:
A közös dolog nem mindig jó. Kisbér-Ete-Ászár is összevont települések, de szabadulnának 
a köteléktől.

Ősz György:
A holnap igennel kezdődik! Tudnunk kell mi az, amire igent mondhatunk és azt is, mi az 
amire  nemet.  Jelenleg  nagy  divat  az  összevonás.  A  környék  iskoláihoz  hasonlítva  az 
iskolájukat, látható, hogy a pénzásási nem kis iskola, mert az 30 főnél kezdődik, nem 120 
főnél. 
Egyik nap kijelentik, hogy legyen összevonás a másik nap pedig azt, hogy ne legyen. Akkor 
mi  a  garancia  arra,  hogy a  megszavazott  feltételeket  betartják.  Összevonás  esetén  38 fős 
osztályok lennének. A gazdaságosságot tekintve megtakarítást nem jelent az összevonás. Aki 
már 20-30 éve tanít, az másképp látja a helyzetet, mint aki csak 5 éve. Véleménye szerint egy 
iskolában 300 tanulóig lehet garantálni a minőségi munkát.



Csuka László:
Az összevonás különböző módját tárgyalták, de nem találtak megtakarítási forrást. Maradjon 
meg a két iskola, hiszen a pályázat is önálló intézményekre vonatkozóan került beadásra.

Tóth Károly Péter:
Ragaszkodott  a  pénzásási  iskola  önállóságához,  mert  megtakarítást  nem tudtak  kimutatni 
semennyit sem.

Petró Tibor:
Nemrég egy aljegyzőt is elküldtek szakértői vélemény miatt, ezért nem biztos, hogy ez egy jó 
ötlet,  mert  most  mégis  kell  aljegyzőt  alkalmaznunk.  Pénzkidobásnak  tartja  a  szakértő 
megbízását, mert azt irányítani is lehet. A pénzásási iskola olyan múlttal rendelkezik, hogy 
onnan került ki Nikicser László diplomata is. Nemrég nevezték ki az iskola igazgatóját is, 
most  meg azt mondják nem kell  az iskola.  Nyugalmi állapotot  kellene már biztosítani az 
iskola vonatkozásában.

Nagy Irén:
Egy  képviselőnek  nemcsak  egy  településrész  problémáját  kell  nézni,  hanem  mindenki 
érdekét  figyelembe  kell  venni  a  városban.  A  település  érdeke  mást  kíván,  mint  a 
településrészé.

Nagy Tamás:
Tévesen  informálták  az  önkormányzatot,  mivel  a  közoktatási  pályázatra  vonatkozóan  az 
összevonásnak  nem  volt  lényege  és  most  mégis  megint  napirendre  került.  A  pályázat 
önrészére vonatkozóan 20 MFt-ról határoztak, aztán az később módosításra került 23 MFt-ra.

Tóth Károly Péter:
November  15-én  a  pályázat  előfeltételeként  hangzott  el  az  intézmények  összevonása.  A 
Testület  többsége  ezért  szavazta  meg  a  közös  intézményt.  Akkor  e-mailben  fordult  a 
Minisztériumhoz, ahol válaszként leírták, hogy az önkormányzat nyújthatja be a pályázatot és 
annak  nincs  köze  az  összevonáshoz.  Felesleges  pénzkidobás  lenne,  és  rengeteg  munkát 
igényelne a megvalósítás.

Csányi Jószefné:
A 3 MFt-tal,  amennyivel  magasabb lett  a pályázati  önrész összeg,  annak tízszeresét  lehet 
nyerni: 30 MFt-ot.

Nagy Ferencné:
Nem bírják már a hátuk mögötti rágalmazásokat. Szeretnének nyugodtan dolgozni, tanítani 
az iskolában. Már a gyermekek is zaklatottak. Jó lenne az egésznek a végére érni, mert az 
iskolájukra vonatkozó történések annyira bántják már őket, hogy a pedagógusok nem tudnak 
a munkájukra koncentrálni.

Lakatos Béla:
Azt mondják rá, hogy megaláz, megvádol embereket. Akkor elmondja röviden, hogy lehet, 
hogy csak öt  évet  töltött  az  oktatásban,  de  előtte  -  a  Tudományegyetem elvégzése  után- 
Oktatási Kutató Intézetben, Pedagógiai Intézetben és az Oktatási Minisztériumban dolgozott. 
Egyetért azzal, hogy meg kell kérdezni egy szakértőt is, de tudja, hogy az milyen szempontok 
alapján  fog  dönteni.  Az  intézmények  összevonásával  a  pályázatnál  elérhető  pontszámok 
nőttek  volna,  úgyhogy  lehet,  hogy  anélkül  meg  sem  nyerjük  a  pályázatot.  Személyi 
változások mindenütt  vannak. Ő a településen kezdett  építkezni,  itt  jól érzi  magát.  Sokan 
megállítják  és  elmondják,  hogy  értékelik  a  munkáját.  A  Jókai  Iskolára  vonatkozóan 



ismertetett  mutatókat  egy  budapesti  iskola  is  megirigyelheti.  A  Testületben  nem 
iskolaigazgatóként, hanem képviselőként gondolkodik.

Rohonczi József:
Hajlamosak nem úgy emlékezni, ahogy történtek az események. November 15-én felvetődött 
a  közös  intézmény  létrehozása  a  pályázat  kiírásától  függetlenül  azzal,  hogy  a  pénzásási 
iskolában  a  tanítás  változatlanul  megmarad.  Szép  gondolatokat  hallottak.  Azt  el  kell 
mondani,  az  országban  többeket  érintenek  a  gazdasági  kényszer  okozta  változtatások. 
Szerkezeti  átalakításnál  más önkormányzatnál  is szakértőt  fogadnak fel.  30 évet töltött  az 
oktatásban, megállapíthatja, hogy 10-15 évvel ezelőtt a több gyereket könnyebb volt oktatni, 
mint  most  a  kevesebbet.  Óriási  változásokon  mentek  át  a  gyerekek.  Gondok  vannak  a 
közoktatásban. Nem működnek gazdaságosan az iskolák. Hiányoznak az átalakítás gazdasági 
számításai.  Lényeg,  hogy ne sérüljenek a gyerekek jogai.  Kérdezzenek meg szakértőt,  és 
ennek ismeretében hozzanak döntést, de ha nem nyer a pályázat, az nagyon rossz lesz. 

Nyéki Péter:
Egyetért a szakértő megbízásával, ehhez név szerinti szavazást kér.

dr. Fülesné Balogh Anita:
Az Oktatási Hivataltól kapott független szakértői névsor öt szakértőt tartalmaz, amelyből 3 
szakértő vállalni tudná ezt a felkérést. Horváth Csabáné egy hónap alatt vállalná a szakértői 
vélemény elkészítését. Már korábban felkérték szakértői vélemény elkészítésére a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolából Ács közoktatására vonatkozóan, így neki már van helyismerete. A 
Testület  szándéknyilatkozata  után  a  szakértői  vélemény,  a  Megyei  Önkormányzat 
szakvéleménye és a törvényben meghatározott vélemények ismeretében hozhatja meg végső 
érdemi döntését az összevonásról.

Nagy Tamás: 
Mennyibe kerül a szakértői vélemény elkészítése?

dr. Fülesné Balogh Anita:
Horváth  Csabáné  130  eFt-ért,  Dér  Gusztávné  70-80  eFt-ért,  és  Vitharm  Antalné  15-20 
eFt/intézmény árért vállalná. Az Oktatási Bizottság Horváth Csabáné ajánlatát fogadta el. A 
megbízott  szakértővel  megbízási  szerződést  kell  kötni.  Meg kell  határozni  azt  is,  hogy a 
szakértő milyen kérdésekben fejtse ki véleményét. Az Oktatási Bizottság is határozott meg 
kérdéseket az előterjesztés kérdéseinek kibővítésére

Csöbönyei Imre:
Felesleges  munkát  nem akarnak végezni.  A biztos  döntés érdekében lenne jó  a  szakértői 
vélemény. A feszültségeket fel kell oldani.

Csányi Józsefné:
A szakvélemény térjen ki arra is, hogy anyagi szempontból mit jelent a közös igazgatás az 
önkormányzatnak.

Tóth Károly Péter:
Nem  hiszi,  hogy  a  közös  intézményért  járó  10  ponton  múlik  az,  hogy  megnyerjük-e  a 
közoktatási pályázat 230 MFt-ját.

Lakatos Béla:
A pályázatírás díja 1,8 MFt. Ő is javasolja a szakértői vélemény megkérését.



A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

33/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete név szerinti szavazást rendel el arra vonatkozóan, hogy a 
szakértő  véleményének  megismerése  után  hozzon  döntést  a  Testület  a  közoktatási 
intézmények összevonásáról szóló szándéknyilatkozat módosításáról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Az  alábbi  név  szerinti  szavazással  a  képviselő-testület  8  igen  és  6  nem  szavazattal  a 
következő határozatot hozta:

Baracskai Lajos Nem Nagy Tamás Nem
Csányi Józsefné Igen Nyéki Péter Igen
Csöbönyei Imre Igen Petró Tibor Nem
Csuka László Nem Rohonczi József Igen
Lakatos Béla Igen Tóth Győző Igen
Moncz Imre Nem Tóth Károly Péter Nem
Nagy Irén Igen Varga József Károly Igen

34/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a szakértő véleményének megismerése után hoz döntést a 
közoktatási intézmények összevonásáról szóló szándéknyilatkozat módosításáról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

35/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásához 
szükséges  szakértői  vélemény  elkészítésével  Horváth  Csabánét  bízza  meg  az 
ajánlatában szereplő 130 eFt összegű megbízási díjért 2008. március 17-i határidővel. A 
Testület a szakértőtől az alábbiakban felsorolt kérdésekre kér választ:

-  Szükséges-e az átszervezés, gazdaságossági, takarékossági szempontból van-e 
hozadéka?

-  Az  átszervezésnek  melyik  az  a  módja,  amely  a  tagintézményi  státuszba 
kerülő intézmények nagyobb önállóságát tudja biztosítani, különös tekintettel 
a gyerekek, tanulók jogaira, esélyegyelőségére?

-  Az  Összevont  Napköziotthonos  Óvodának  van  egy  tagintézménye.  Az 
összevonás során a tagóvoda hogyan fog kapcsolódni az anyaintézményhez?

-  Kérjük véleményezni, hogy a közös igazgatású közoktatási intézmény keretei 
között  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  működésére  milyen 
szervezeti  megoldást  lát  és  szakmai  szempontból  javasolt-e  ennek 
megvalósítása?

-  A  létrehozandó  bölcsöde,  mint  szervezeti  egység  illeszthető-e  a  többcélú 
intézménybe?

-  A  jelenlegi  intézményvezetők  között  van-e  olyan  igazgató,  akinek  a 
képzettsége  a  képesítési  előírásoknak  megfelelően  a  többcélú  intézmény 
vezetésére alkalmas?

Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



A  polgármester  17  óra  50  perckor  szünetet  rendelt  el,  a 
Testület 18 óra 10 perckor folytatta munkáját.

Megüresedett védőnői állás meghirdetése

Abai Attiláné:
Csányi  Ramóna  védőnő,  aki  vállalkozóként  látja  el  feladatait,  február  28-ával  lemond 
védőnői állásáról, így a területi ellátási kötelezettség visszaszáll az önkormányzatra. Ehhez 
működési  engedélyt  kell  kérni  a  körzetre.  Az  állás  meghirdetésére  van  szükség  az 
előterjesztés mellékleteként szereplő pályázati felhívás szerint.  A védőnői állás betöltéséig 
Kiss Mónika védőnő vállalja a helyettesítést.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

36/2008.(II.14.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  megüresedett  védőnői  állást  az  előterjesztés 
mellékleteként szereplő pályázati felhívás szerint meghirdeti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Füri László ingatlanvásárlási kérelme

Csöbönyei Imre:
Füri László kérelmező a Komáromi utcai lakása mellett lévő két, másra nem hasznosítható 
önkormányzati ingatlan megvásárlására nyújtott be kérelmet. Novák Géza, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki tanácsosa adott írásos kiegészítést a vásárlással kapcsolatban. Az ingatlanok 
23  eFt  és  505  eFt  értékűek  a  vagyonkataszteri  nyilvántartás  alapján.  A  vásárolni  kívánt 
ingatlanokat szakértővel még meg kell becsültetni.

Csányi Józsefné:
Egy  évvel  ezelőtt  már  kezdeményezés  indult  a  Komáromi  utcai  lakások  végében  lévő 
ingatlanok helyzetének rendezésére. Több lakó is szívesen megvásárolná azon ingatlanokat, 
amelyeket már eddig is ők használtak.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2008.(II.14.) sz. határozata

Füri László Ács, Komáromi u. 60. szám alatti lakos vételi ajánlatot tett az ácsi 185 és 
189 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra. Ács Város Képviselő Testülete az értékesítést 
megelőzően ingatlan értékbecslővel szakvéleményt készíttet el az ingatlanok nyílt piaci 
forgalmi értékének meghatározása céljából.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



„Indul a kocsi” projekt

Csányi Józsefné:
2008.  a  Reneszánsz éve.  Ebből  az alkalomból  országosan is  több programot  szerveznek. 
Kocs  Önkormányzata  kezdeményezésére  az  „Indul  a  Kocsi,  delizsánsz,  postakocsi…” 
kulturális  és  fejlesztési  programterv  készült,  amelynek  keretében  Buda-Bécs  útvonalon 
közlekedő  postakocsi  állomásai  csatlakozhatnak  a  programhoz.  Júliusban  kerül  sor  a 
programra. Javaslat, hogy Ács is csatlakozzon a projekthez.

Tóth Károly Péter:
Jó lenne felvenni a kapcsolatot a lovasegylettel, vezetőjükkel, Nagy Kálmánnal. Reneszánsz 
esküvő és reneszánsz lakoma is szervezhető lenne a program keretében.

Lakatos Béla:
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javasolja a programhoz való csatlakozást.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
38/2008.(II.14.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete csatlakozik az „Indul a Kocsi, delizsánsz, postakocsi…” 
című, Kocs Önkormányzata által szervezendő, 2008. júliusában lebonyolításra kerülő, 
reneszánsz kort felidéző projekthez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

„Bakonyalja-Kisalföld kapuja” Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés

Németh Gyula:
A  „Bakonyalja-Kisalföld  kapuja”  Akciócsoport  egyesületi  formát  hoz  létre.  Ennek 
bejegyzéséhez testületi  határozatra  van szükség, melynek tartalmaznia kell  az egyesületbe 
való alapítói tagként való belépési szándékot, a képviselő meghatározását és a tagdíjfizetést. 
Az  egyesületet  a  polgármesternek  célszerű  képviselni.  Az  egyszeri  tagdíj  összege 
lakosonként került meghatározásra. A tagdíjat a költségvetésből kell biztosítani. Összesen 90 
ilyen akciócsoport van az országban.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

39/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete elhatározza, hogy alapító tagként belép a „Bakonyalja-
Kisalföld kapuja” Vidékfejlesztési  Egyesületbe.  Költségvetéséből  biztosítja a tagdíjat. 
Megbízza  Csöbönyei  Imre polgármestert  az önkormányzat  képviseletével  az alakuló 
ülésen és az egyesület munkájában.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete támogatási kérelme



Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Mozgáskorlátozottak megyei szervezetének 
támogatási  kérelmét,  melyet  a  székházuk  tetőszerkezetének  felújítására  nyújtottak  be.  A 
tavalyi összeggel megfelelő 30 eFt összegű támogatást javasolnak részükre.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

40/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Mozgáskorlátozottak  Komárom-Esztergom  Megyei 
Egyesülete részére 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben a „Működési 
célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” keret terhére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége

Csuka László:
A  Kirendeltség  a  2008.  évi  működési  költséghez  való  hozzájárulás  céljából  támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20 eFt összegű 
támogatást javasol a részükre.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

41/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége részére 20.000,- Ft összegű támogatást nyújt 
a költségvetésből a „Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” keret 
terhére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme

Csuka László:
A  Városi  Nyugdíjas  Klub  is  kérelemmel  fordult  az  önkormányzathoz.  A  Pénzügyi  és 
Gazdasági Bizottság javaslata,  hogy mindkét  nyugdíjas Klub részére 30-30 eFt-os számla 
kifizetését vállalja át az önkormányzat. Ezen túlmenően  ő felajánlja a Városi Nyugdíjasklub 
részére egy havi tiszteletdíját.

Nagy Tamás:
Felajánl 20-20 eFt-ot tiszteletdíjából a két nyugdíjas klub részére.

Varga József Károly:
Felajánl 10-10 eFt összegű tiszteletdíjat a két nyugdíjas klub részére támogatásként.



Csányi Józsefné:
Felajánl 10-10 eFt összegű tiszteletdíjat a két nyugdíjas klub részére támogatásként.

Tóth Károly Péter:
A Városi Nyugdíjas Klub részére felajánl 10 eFt összegű tiszteletdíjat.

Rohonczi József:
A tiszteletdíjából 10-10 eFt összegű tiszteletdíjat felajánl a nyugdíjas klubok részére.

Nagy Irén:
Ő tiszteletdíjon kívül ajánl fel részükre támogatást.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

42/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete  

- a Városi Nyugdíjas Klub és 
- a Pénzásási Nyugdíjas Klub

     részére  30.000-30.000,-  Ft  összegű  számla  kifizetésének  átvállalásával  nyújt 
támogatást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

43/2008.(II.14.) sz. határozata
1./ Képviselői tiszteletdíjukból 
- Csuka László 20 eFt vonatkozásában
- Nagy Tamás 20 eFt            „
- Varga József Károly 10 eFt            „
- Csányi Józsefné 10 eFt            „
- Tóth Károly Péter 10 eFt            „
- Rohonczi József 10 eFt            „

        az önkormányzat javára lemond.
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  fenti  képviselők  által  felajánlott,  80  eFt  összegű 
tiszteletdíjakat a Városi Nyugdíjas Klub részére támogatásként ajánlja fel.
2./ Képviselői tiszteletdíjukból
- Csuka László 20 eFt vonatkozásában
- Nagy Tamás 20 eFt             „
- Varga József Károly 10 eFt             „
- Csányi Józsefné 10 eFt             „
- Rohonczi József 10 eFt             „

        az önkormányzat javára lemond.
Ács  Város  Képviselő  Testülete  a  fenti  képviselők  által  felajánlott,  70  eFt  összegű 
tiszteletdíjakat a Pénzásási Nyugdíjas Klub részére támogatásként ajánlja fel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Vidák Lajos és neje lakásbérleti jogviszony meghosszabbítási kérelme

Csöbönyei Imre:
Vidák  Lajos  március  31-én  lejáró  bérleti  jogviszonyának  meghosszabbítási  kérelmével 
fordult az önkormányzathoz.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja az egy évvel való 
meghosszabbítást, mivel Vidák úr elhelyezkedett, a család jövedelmi viszonya rendeződött.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

44/2008.(II.14.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Vidák Lajos és neje Ács, Gyár u. 51/A. szám alatti bérlők 
részére  az  általuk  lakott  önkormányzati  bérlakásra  vonatkozóan  fennálló,  2008. 
március  31-én  lejáró  lakásbérleti  jogviszonyt  egy  évvel,  2009.  március  31-ig 
meghosszabbítja.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

S.Szabó Erika lakáskérelme

Csöbönyei Imre:
S.Szabó Erika Ács, Honvéd u. 18. szám alatti lakos lakáskérelmet nyújtott be. Az Ács, Gyár 
u. 79. szám alatti szociális bérlakásban megüresedett 11. szám alatti bérlakás kiutalható a 
részére.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztésben szereplő sorrendben javasolja a 
megüresedett bérlakás kiutalását.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

45/2008.(II.14.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete kiutalja S. Szabó Erika Ács, Honvéd u. 18. szám alatti 
lakos  részére  az  Ács,  Gyár  u.  79/11.  számú szociális  bérlakást  2008.  március  01-től 
három év időtartamra, 2011. február 28-ig.
Határidő: 2008. március 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



Vállalkozók részére fogadás tartása

Csuka László:
Javasolja, hogy az előző éveknek megfelelően az idén is kerüljenek meghívásra egy fogadás 
keretében  április  03-án  az  önkormányzat  részére  támogatást  nyújtó  nagyobb  cégek, 
vállalkozók.

Nyéki Péter:
Ezen célra felajánlja egy havi tiszteletdíját.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

46/2008.(II.14.) sz. határozata

Nyéki Péter képviselő egy havi tiszteletdíjáról  az önkormányzat részére lemond. Ács 
Város Képviselő Testülete a felajánlott tiszteletdíj összegét a legnagyobb adózó cégek és 
vállalkozók tiszteletére 2008. április 03-án rendezendő fogadás céljára használja fel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Varga József Károly:
A  Máltai  Szeretetszolgálat  egy  Támogató  Szolgálatot  működtet  a  fogyatékosok 
megsegítésére.  Az  önkormányzattól  heti  2  órában  szállítóeszköz  igénybevételének 
lehetőségét kérik. A jármű üzemanyagköltségét a Szeretetszolgálat fedezné.

Csöbönyei Imre:
Az önkormányzat tulajdonát képező kisbusz igénybevétele megoldható.

A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

47/2008.(II.14.) sz. határozat

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

K.m.f.

               Dr. Fülesné Balogh Anita                      Csöbönyei Imre
            aljegyző            polgármester
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