
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő Testületének 2008. június 04-én 15.00 órakor a Polgármesteri
 Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti testületi tagok
Meghívott: Dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona

A  polgármester  köszöntötte  a  rendkívüli  testületi  ülésen 
megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülésen  Lakatos  Béla, 
Nagy  Tamás  és  Tóth  Győző  kivételével  (Tóth  Győző  később 
megérkezett) a többi képviselő jelen van, így a Testület 11 
fővel határozatképes. Új napirend felvételére nem hangzott el 
javaslat. A testület tagjai a meghívóban szereplő napirendeket 
tárgyalásra elfogadták.

Napirendi pontok:
 1./ Pedagógiai Díj adományozása

 2./  A  halmozottan   hátrányos  helyzetű   tanulók   integrált   nevelésből   történő 
lemorzsolódásának  csökkentése  nyári  fejlesztő  –  és  szabadidős  tevékenységek 
megvalósítása című pályázat benyújtása

3./ Nyilatkozatkérés KEOP pályázathoz
           4./ Városi rendőrőrs helyiség-igényének biztosítása

1./ Pedagógiai Díj adományozása

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A Pedagógiai Díj adományozására vonatkozóan 5 javaslat érkezett méltatással együtt, ezek:

Horváth Józsefné      Összevont Napköziotthonos Óvoda
Horváthné Perger Zsuzsanna  Jókai Mór Általános Iskola
Nagy Ferencné      Jókai Mór Általános Iskola
Rigó Rózsa      Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
Varga Endréné      Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
Önkormányzati  rendelet  szerint  és  bizottsági  döntés  alapján  is  két  személy  részesíthető 
Pedagógiai Díjban. A szavazás minősített többséggel hozható meg.

Moncz Imre:
Az  Oktatási  Bizottság  mind  az  öt  jelöltet  javasolta,  hogy  kerüljön  a  Testület  elé 
előterjesztésre.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is mind az öt jelöltet javasolta a Testület elé előterjesztésre.

Csányi Józsefné:
Eddig a Gárdonyi Iskolából öten, a Jókai Iskolából hárman, az óvodából négyen kapták meg 
a Pedagógiai Díjat. Tavaly pénzügyi megfontolásból nem került kiosztásra a Pedagógiai Díj.
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Rohonczi József:
Az önkormányzatnak a kitüntető díj  alapításáról  és adományozásáról  szóló 3/1994.(II.21.) 
számú  rendeletének  4.  §  /2/  bekezdése  alapján  önkormányzati  tagokat  csak  a  következő 
ciklusban  díjaznak. Ezt a testületi szavazásnál figyelembe kell venni. Javaslata, hogy mind 
az öt javasolt név kerüljön a Testület elé előterjesztésre.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
Az idézett  szövegrész még a 3/1994.(II.21.) számú rendeletben szerepelt,  amely már nem 
hatályos. Az új, 14/1998.(IX.28.) számú rendeletbe nem került beépítésre ez a kitétel. 

Baracskai Lajos:
Nem különítettek el a költségvetésben az idén sem a kitüntetésekre anyagi fedezetet.

Csuka László:
Az óvodában utoljára 2004-ben kaptak Pedagógiai Díjat, javasolja, hogy az egyik díjazott az 
óvoda pedagógusa legyen.

Rohonczi József:
A beterjesztett személyeken kívül sokkal több pedagógus végzi megfelelően, lelkiismeretesen 
a munkáját.

Lakatos Béla:
Véleménye szerint intézményenként kell egy-egy személyt jelölni.

Varga József Károly:
Imhof Jánosnét is szívesen látta volna a jelöltek között. Megérdemelte volna a díjat.

Rohonczi József:
A Gárdonyi Iskola tantestülete jóval nagyobb létszámú, arányos úgy lenne, ha most csak a 
Gárdonyi  iskola  pedagógusait  díjaznák.  Titkos  szavazás  alapján  javasolja  kiválasztani  a 
jelöltek közül a díjazottakat.

Csöbönyei Imre:
Nem  tervezték  a  költségvetésbe  a  Pedagógiai  Díj  költségét,  de  mivel  tavaly  sem került 
kiadásra jó lenne, ha az idén kitüntetést osztanánk ki.

A Képviselő Testület 10 és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
124/2008.(VI.04.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a Pedagógiai Díj adományozására jelöltként állított öt fő 
pedagógus közül titkos szavazással választja ki a két díjazottat úgy, hogy a Képviselő-
testület addig szavaz, amíg két jelölt a minősített többséget el nem éri.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő Testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
125/2008.(VI.04.) sz. határozata

Ács Város Képviselő Testülete a Pedagógiai Díj adományozásával kapcsolatos szavazás 
során  Szavazatszámláló  Bizottságnak  az  Ügyrendi  Bizottság  két  jelenlévő  tagja: 
Rohonczi József és Csuka László mellé választja Tóth Károly Péter képviselőt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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Csányi  Józsefné  és  Baracskai Lajos  16.00 órakor  távozik  az 
ülésről. Tóth Győző megérkezik az ülésre. A Képviselő Testület 
10 fővel folytatta munkáját.

A Képviselő Testület Horváth Józsefné vonatkozásában 8 igen és 2 nem szavazattal, Rigó 
Rózsa vonatkozásában 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

126/2008.(VI.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete Pedagógiai Díj kitüntetésben részesíti
- Horváth Józsefnét, az Összevont Napköziotthonos Óvoda pedagógusát,
  - Rigó Rózsát, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola pedagógusát
Határidő: 2008. június 05.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./  A  halmozottan   hátrányos  helyzetű   tanulók   integrált   nevelésből   történő 
lemorzsolódásának  csökkentése  nyári  fejlesztő  –  és  szabadidős  tevékenységek 
megvalósítása című pályázat benyújtása

Lakatos Béla:
Pályázat  keretében  nyári  fejlesztő  tábor  megszervezésére  van  lehetőség,  a  következő 
paraméterekkel:  a pályázati  támogatás összege 8.000 eFt és ez 40 tanuló számára biztosít 
ingyenes táborozási lehetőséget.

A Képviselő Testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

127/2008.(VI.04.) sz. határozata
     Ács  Város  Képviselő  Testülete  támogatja a Gárdonyi  Géza Általános Iskola és 
Szakiskolának  és  a  Jókai  Mór  Általános  Iskolának  Az  értékünk  az  ember 
humánerőforrás –Fejlesztési  Operatív Program keretében „A halmozottan hátrányos 
helyzetű  tanulók  integrált  nevelésből  történő  lemorzsolódásának  csökkentése  nyári 
fejlesztő  –  és  szabadidős  tevékenységek  megvalósításával”  című  pályázaton  való 
részvételét 8.000.000,- Ft összegben. A pályázat által ingyen biztosított táborozásban a 
két intézményből összesen 40 tanuló vesz részt. 
              Határidő: Azonnal
                     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./ Nyilatkozatkérés KEOP pályázathoz

Csöbönyei Imre:
Az  Észak-Dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság  KEOP  pályázatot  kíván 
benyújtani,  amelyhez  szükséges  a  területileg  érintett  önkormányzatok  nyilatkozata.  Az 
„Ívóvízbázis-védelem  konstrukció  –  Távlati  vízbázisok  diagnosztikai  vizsgálatának 
elvégzése” tárgyú pályázatukkal kapcsolatban az ácsi Lovadi rét távlati vízbázisa érintett.

A Képviselő Testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2008.(VI.04.) sz. határozata
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      Ács  Város  Képviselő  Testülete felhatalmazza  a  polgármestert  az  Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32) által a 
KEOP keretében  benyújtandó  „2.2.3.C  –  Ívóvízbázis-védelem konstrukció  –  Távlati 
vízbázisok  diagnosztikai  vizsgálatának  elvégzése”  tárgyú  pályázathoz  szükséges,  az 
előterjesztésben szereplő két nyilatkozat aláírására.
              Határidő: Azonnal
                     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ Városi rendőrőrs helyiség-igényének biztosítása

Csöbönyei Imre:
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság az Ács, Fő u. 11. szám alatti rendőrségi 
épület  helyiségét  bérbe  veszi  körzeti  megbizotti  iroda  működtetésének  céljára.  Javasolja, 
hogy bérleti díj fizetése nélkül kerüljön az iroda bérbeadásra, a közüzemi számlák fizetése és 
az iroda fenntartásával kapcsolatos költségek a bérlőt terheljék. Az iroda és a mellette lévő 
lakás  közös  fűtési  rendszerrel  ellátott,  ezért  a  költségeket  meg  kell  osztani  a  fűtött 
légköbméter arányában. 

A Képviselő Testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2008.(VI.04.) sz. határozata
Ács Város Képviselő Testülete bérbeadja az ácsi 2334 helyrajzi számú, a természetben 
az  Ács,  Fő  u.  11.  szám alatti  épület  67  m2 nagyságú  részét  a  Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőrfőkapitányság részére körzeti megbízotti iroda működtetésének céljára. 
A Testület bérleti díj fizetése nélkül adja bérbe a helyiséget, a közüzemi számlák fizetése 
és  az  iroda  fenntartásával  kapcsolatos  költségek  a  bérlőt  terhelik.  A gázszolgáltatás 
ellenértéke  a  fűtött  légköbméter  arányában  kerül  fizetésre.  A  Képviselő  Testület 
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
                     Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K.m.f.

               Dr. Fülesné Balogh Anita                      Csöbönyei Imre
                aljegyző            polgármester
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