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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ács Város Képviselő-testületének 2008. június 26-án 15.00 órakor a Polgármesteri
Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok
Dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző
Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
Abai Attiláné GESZ vezető
Nagy Ferencné Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
Németh Gyula Bartók Béla Művelődési Ház igazgatója
Vargáné Vasvári Klára Összevont Napköziotthonos Óvodavezető
Bánfi Csaba Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője
Dr. Horváth István Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója
Illés Józsefné Vértes Volán Zrt.
Dobsa Mihály Helyi Televízió és képújság adásszerkesztője
Intézmények dolgozói
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető
Csere Klára Kitti jegyzőkönyvvezető
Az ülésről archív hangfelvétel készült.
Csöbönyei Imre:
A polgármester köszöntötte az ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy minden képviselő
megjelent, így az ülés 14 fővel határozatképes. Javaslat hangzott el az 1. napirend keretében a
Vértes Volán Zrt képviselőinek meghallgatására. Új napirend felvételére nem hangzott el
javaslat. A képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását egyhangúan
elfogadták.
Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló az önkormányzati intézmények működéséről
- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
- Jókai Mór Általános Iskola
- Összevont Napköziotthonos Óvoda
- Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Balassi Gimnázium Ácsi Tagintézménye
3./ Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása
4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló 22/2002.(IX.24.)számú rendelet módosítása
5./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú
rendelet módosítása
6./ Képviselő-testület 2008. II. félévi munkaterve
7./ Egyebek
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1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester által elmondottakat
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

tartalmazó

jelentés

a

Dr. Horváth István:
Tekintettel arra, hogy Ács város helyi közlekedése a társaságnak veszteséget eredményez, a
további veszteségek csökkentése érdekében menetrend-változást kezdeményez. Mivel a
tanítási szünet idején várhatóan az utasok számának további drasztikus csökkenése várható,
így javasolja a járatok közlekedését korlátozni új tanszünetes menetrend bevezetésével.
Csányi Józsefmé:
Ács település helyközi autóbuszjárat tekintetében a leggyengébben ellátott település, mivel jó
vasúthálózattal rendelkezik. Az utasszámlálásra nagyobb gondot kell fordítani a jövőben, hogy
minden járat kiszámítható és kihasznált legyen. Esetlegesen kisebb autóbusz beállítását is
elfogadhatónak tartaná.
Illés Józsefné:
Végeznek utasszámlálásokat a kihasználtság felmérésére. Egy utasszámláló személy TataKomárom-Ács helyi járatát figyeli.
A képviselő–testület 14 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
131/2008.(VI. 26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő – testülete szót adott az ülésen jelen lévő hallgatóságnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
Nagy Ferencné:
A Jegespusztáról érkező busz a megszokott 8.15 órakor kezdődő tanítás helyett 8.30 – 8.40 körül
ér be, ennek mi az oka?
Illés Józsefné
Valószínű, hogy a komáromi járatmódosítások miatt van csúszás, a jövőben figyelni rá, hogy
az ne fordulhasson elő.
Csöbönyei Imre:
A közszolgálati szerződés módosításáról zárt ülés keretében döntenek.
Dr. Horváth István és Illés Józsefné 15 óra 30 perckor távozott
az ülésről.
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2./ Beszámoló az önkormányzati intézmények működéséről:
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta a Gárdonyi Iskola beszámolóját és 6 egyhangú igen és 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását.
Lakatos Béla:
Szakköri formában a nem kötelező órák terhére oldja meg a tehetséggondozást és fejlesztést.
Tóth Károly Péter:
A költségvetés alulfinanszírozottsága visszatérő probléma. Az épület felújítására mégis 8 MFtot költött az igazgató úr tervezés és a testület tudta nélkül. A felújításnak nincs ellenére. Azt
kifogásolja, hogy az egyik iskolában a szülők társadalmi munka végzésével, a másik iskolában
pedig a szakképzési hozzájárulás és önkormányzati pénz felhasználásával végeznek felújítást.
Lakatos Béla:
Az iskola külső felújításáról még tavaly döntöttek. Azért látszik soknak, mert az előző évi
bővítés és felújítás elszámolása átkerült erre az évre. Az állapot realizálódik, hiszen év elején
pedig az iskola ajánlott fel 5 MFt-ot a bevételéből az önkormányzat részére. Budapesten és
Pécsen is elismerik az iskola munkáját. Utólag tábori támogatás címen 7,7 MFt-ot nyertek.
Belső ellenőr is vizsgálta a felújítást és nem talált benne hibát.
Csányi Józsefné:
Mindkét iskola tanévzáró értekezletén részt vett. Aggasztó a növekvő magántanulói létszám,
illetve a hiányzások száma. Mindenképp foglalkozni kell ezekkel a problémákkal, mivel a mai
gyerekek nem elég motiváltak. Továbbá maximalizálni kell azt a költséget, amivel az
intézmények túlléphetik a költségvetésüket. Az integrált tanulók nagy része helytállt. Az
iskola tanulói a versenyeken is szép eredményeket értek el. A közoktatási pályázat eredményét
várják. A szakképzés jövőjéről dönteni kell. A 9. osztályban a nyomdaipari szakma, csak
felnőttoktatásban szerepelhet, helyette kell választani olyan szakot, amelyik folytatható.
Varga Endréné:
Országos tekintélyek elismerésüket fejezték ki az igazgató úrnak az integrációval kapcsolatos
lépésekért.
Nyéki Péter:
Ha szakkör formájában valósulna meg a matematika és a magyar emelt szintű oktatás, akkor
nem valószínű, hogy a nem kötelező jellegű órákon a tanulók részt is vennének. Mivel plusz
költséget nem jelent az iskolának, a kötelező órák terhére észszerűbb megoldásnak találná.
Csányi Józsefné:
Az emelt szintű óráknak a kötelező órák keretében való tartással meg kell adni a lehetőséget a
tanulóknak arra, hogy jobb középiskolába is bekerülhessenek.
Rohonczi József:
Ennek elfogadása esetén az iskola Pedagógiai Programjának módosítása is szükséges.

4
A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
132/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő - testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
2007/2008. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
A képviselő - testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
133/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
Pedagógiai Programját módosítja azzal, hogy a tehetséggondozás céljából matematika és
magyar tantárgyakból emelt szintű képzést vezetnek be.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bánfi Csaba:
Az intézmény tanévét a számára nem kötelező programokon kívül az órai munkák, az iskolai
élettel összefüggő félévi meghallgatások, az év végi vizsgák jellemezték. A legnagyobb
figyelmet a minősítés megszerzése kapta országszerte. Az ellenőrzés során lefolytatott
vizsgálati eredményként az iskola a kiválóra minősített címet kapta meg. A 10 éve Ácson
működő iskola első alkalommal zárta mínusszal az évet. A zeneiskola fenntartó és az
önkormányzat közötti Közoktatási Megállapodást 2008. évben meg kell újítani a munka
folytatása érdekében. Iskolájukban minden gyermek megtalálja a neki megfelelő művészeti
ágat.
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a testületnek a
beszámolót. Hány pedagógust foglalkoztat az iskola, és mekkora csoportokat tanítanak?
Bánfi Csaba:
Kettő 15 átlagfős csoportot 11 pedagógus tanít közép-, általános iskolai és zenekari szinten
ütős, vonós, billentyűs, fúvós hangszereken továbbá szolfézsra. A felnőtt zenekar 18
évesekből, az utánpótlás zenekar általános iskolásokból áll. Nagy az iskolában a fluktuáció.
Csányi Józsefné:
Színvonalas rendezvényeken vesznek részt a zeneiskolások. Minőségi munkához megfelelő
feltételekre is szükség van.
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A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
134/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2007/2008. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Jókai Mór Általános Iskola
Nagy Ferencné:
Az iskola 50 éves jubileumi rendezvénysorozata a végéhez ért. Megköszöni mindenkinek a
megvalósításhoz nyújtott anyagi hozzájárulásokat. Az ünnepségről emlékkönyv is megjelent.
A két iskola együttműködését jelzi, hogy szeptembertől két a Gárdonyi Iskolában dolgozó rajz
és kémia szakos tanár alkalmazására került sor.
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta és egyhangúan
testületnek.

elfogadásra javasolja a beszámolót a

Lakatos Béla:
Megjegyzi, hogy kiváló színvonalú rendezvénysorozatot készített a Jókai Mór Általános
Iskola.
Csányi Józsefné:
Az iskolai alapítvány bevételét úgy használják, hogy motiválva legyenek a gyerekek.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
135/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő - testülete a Jókai Mór Általános Iskola 2007/2008. évi beszámolóját
az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Összevont Napköziotthonos Óvoda
Vargáné Vasvári Klára:
Szeptembertől szükséges lenne egy gyógypedagógus vagy óraadó alkalmazása. Ennek előzetes
költségvetését is elkészítette. Ha azonban a Pedagógiai Szakszolgálat megvalósulna, akkor
megoldható lenne azon keresztül a gyerekek ellátása.
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta és egyhangúan javasolja a testületnek a beszámoló
elfogadását a gyógypedagógus alkalmazására vonatkozó pénzügyi igény nélkül.

6
Csányi Józsefné:
A csoportot úgy kell kialakítani, hogy a gyereklétszám és a pedagógus létszám tekintetében
arányos, megfelelő legyen. Milyen továbbképzéseken lehetne részt venni ennek a megoldása
érdekében?
Vargáné Vasvári Klára:
A település központi részéből a pénzásási óvodába kell átvinni a gyereklétszámot, hogy
megfelelő arányban legyenek elosztva a csoportok. Az óvoda nem olyan, mint az iskola, itt
nem lehet továbbképzéssel megoldani, hogy félállásban legyen valaki alkalmazva, mivel egy
csoportban 6,5 órát kötelezően el kell tölteni. Az előfelvételis gyerekeket is csak a Pénzásási
Tagóvodába tudják felvenni.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
136/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő - testülete az Összevont Napköziotthonos Óvoda 2007/2008. évi
beszámolóját az előterjesztés szerint, de a gyógypedagógusra vonatkozó pénzügyi igény
nélkül elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Balassi Gimnázium Ácsi Tagintézménye
Csányi Józsefné:
Az esti gimnáziumban az érettségik zajlanak. Aki a szóbelire eljutott, annak többsége
megszerzi az érettségit, de van, aki javítóvizsgára kötelezett. A környékről is tanulnak diákok
az iskolában, mivel Bábolnán megszűnt a gimnáziumi csoport.
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja a Képviselő
Testületnek.
A képviselő - testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
137/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a Balassi Gimnázium Ácsi Tagintézményének 2007/2008.
évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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3./ Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása
Dr. Fülesné Balogh Anita:
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatója azzal a kérdéssel fordult a
hivatalhoz, hogy módosításra kerüljön az iskola alapító okiratának telephelyre vonatkozó
pontja, mivel a 2008/2009-es tanévtől a szakiskola nem a Gyár u. 12. szám alatt fog működni,
hanem a székhely intézményben a Fő u. 88. szám alatt. A kérésnek megfelelően módosításra
került az alapító okirat 8. és 9. pontja, valamint az intézmény vagyonából kikerült a Gyár u.
12. szám alatti Zárda épület, mely az Alapító Okirat 25. pontját érinti.
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta és egyhangúan javasolja a testületnek a Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának az előterjesztés szerinti elfogadását.
Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és egyhangúan javasolja a testületnek az Alapító Okirat
elfogadását.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
138/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő - testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola Alapító
Okiratának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló 22/2002.(IX.24.)számú rendelet módosítása
Dr. Fülesné Balogh Anita:
A település szemétszállítását végző Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2008. július 01-től – a
kft. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint - emelni kívánja a
szolgáltatási díját a Statisztikai Hivatal által közzétett 7,4 %-os szolgáltatási inflációs rátával.
Így a teljes emelt díj 193,-Ft/ürítés + 20 % ÁFA, a kedvezményezett díj pedig 98,-Ft/ürítés +
20 % ÁFA lenne. Lehetőség van arra is, hogy az önkormányzat az eddig általa (települési
lakosságszám alapján) fizetett rekultivációs díjat áthárítsa a lakosságra, a szemétdíjba
beépítve, így a szemétszállítás díja 207,- Ft/ürítés + 20 % ÁFA, kedvezményezettek esetén
112,- Ft/ürítés + 20 % ÁFA lehetne.
Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta és egyhangúan javasolja a testületnek a
rekultivációs díjat is tartalmazó 207,- Ft/ürítés + 20 % ÁFA, ill. a kedvezményezett 112,Ft/ürítés + 20 % ÁFA díj elfogadását. Évek óta problémát okoz, hogy a szemétdíjat akkor is
fizetni kell, ha nem veszik igénybe a szolgáltatást. Ezt kiváltja a 2009-re bevezetésre ígért
vonalkódos gyűjtőrendszer. Ezzel egyidőben kerül megvalósításra a hulladéksziget és
hulladékudvar, ahova térítésmentesen szállítható egész évben a kommunális hulladék.
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Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, döntésük, hogy ne kerüljön beépítésre a lakossági díjba a
rekultivációs díj. Ez alapján a bizottság a 193,-Ft/ürítés + 20 % ÁFA és a kedvezményezett
98,-Ft/ürítés + 20 % ÁFA díj elfogadását javasolják a Képviselő Testület részére.
Csányi Józsefné:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával ért egyet. A felmerült problémákra a jövőre
bevezetendő vonalkódos rendszer megoldást fog nyújtani.
A képviselő-testület 10 igen és 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
139/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát elfogadva
2008. július 1-től a rekultivációs díjat – beépítve a lakossági szemétdíjba – áthárítja a
lakosságra.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A képviselő-testület 10 igen és 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
14/2008.(VI.26.) sz. rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
szóló 22/2002.(IX.24.) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú rendelet
módosításáról
Locsmándi Imréné:
A Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően szükségszerű az előirányzat
módosítás. Két pontot emel ki az 5 %-os illetményemelésre és egyéb személyi jellegű
kifizetésre kapott központosított előirányzat a 15. pontban részletezésre kerül. A 2007. év után
járó 13. havi illetmény kétheti részét és járulékait az állam magára vállalta, melyet a 17. tétel
tartalmaz.
Az előterjesztés kiegészítéseként javasolja elfogadásra Németh Gyula, a Bartók Béla
Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok igazgatója által a „Városi és Civil
Vígasságok” című rendezvényére kért 500 eFt támogatás nyújtását a tartalék terhére.
Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta és egyhangúan javasolja a testületnek az
előirányzat módosítás előterjesztés szerinti elfogadását.
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Petró Tibor:
A 13. pontban a lakosságtól felhalmozási célú pénzeszköz címen jelentős bevételhez jutott
vasgyűjtésből az önkormányzat. Jövőre jobb szervezést kell alkalmazni a bevétel növelése
érdekében.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
140/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a 2008. június 27-28-29-én megrendezésre kerülő „Városi
és Civil Vígasságok” c. rendezvény lebonyolítására 500 eFt összegű támogatást nyújt a
tartalék terhére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
15/2008.(VI.26.) sz. rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ Képviselő-testület 2008. II. félévi munkaterve
Csuka László:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a munkatervet és azt kiegészíteni javasolja a
testületnek a vagyonkataszter felülvizsgálatának novemberi ülésén történő megtárgyalásával.
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta és kiegészítésként javasolja az októberi ülésen a 2009-2010.
tanévi szakiskolai oktatás indításáról, lehetőségéről és a médiák helyzetéről, működéséről
szóló beszámolójának a napirendre tételével.
Lakatos Béla:
A médiák helyzetét tárgyalni kell, az „Ácsi Hírek” szerkesztésére pályázatot kell kiírni, hiszen
az 10 éve nem volt megújítva.
Csányi Józsefné:
Az „Ácsi Hírek” főszerkesztőjével kötött megállapodás határozatlan időre szól. Bármelyik fél
felmondhatja három hónapos felmondási idővel.
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A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
141/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a 2008. II. félévi előterjesztett munkatervét a következő
kiegészítésekkel fogadja el:
- Az október 30-i ülésen kerüljön tárgyalásra a 2009/2010. tanévi
szakiskolai oktatás lehetőségei, és
- a médiák helyzetéről, működéséről szóló beszámoló.
- A november 27-i ülés kerüljön tárgyalásra a vagyonkataszter
felülvizsgálatának tárgyalása.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Egyebek
Szociális szolgáltatástervezési koncepció kiegészítése
Dr. Fülesné Balogh Anita:
Ács Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására 2004-ben került sor,
felülvizsgálata 2006-ban megtörtént. A koncepció felülvizsgálatát kétévente írja elő a
jogszabály, amelyre 2008. évben településünk is készül. A felülvizsgálatot megelőzően a
koncepció kiegészítése az előterjesztés szerint szükségszerű.
Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióra vonatkozó kiegészítés elfogadását.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
142/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióra vonatkozó
kiegészítést az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Pedagógiai Szakszolgálat létrehozására szándéknyilatkozat
Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta és egyhangúan javasolja a testületnek a Pedagógiai
Szakszolgálat létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat nyújtását.
Varga Endréné:
Horváth Csabáné szakértőtől, aki a közös igazgatású közoktatási intézmények létrehozására
vonatkozó szakértői jelentést készítette, segítséget kért a pedagógiai szakszolgálat
megalakításával kapcsolatosan. Javasolja, hogy a szakszolgálat a Gárdonyi Iskolának
tagintézménye, a másik két iskolának pedig szolgáltatója legyen. A szakértőasszony
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megvalósíthatónak tartotta és pozitívan értékelte a szakszolgálat létrehozását. Az intézmények
az alapnormatíván felül kiegészítő normatívát tudnak igényelni. A szolgálatot 3 fő
gyógypedagógus és 1 fő pszichológus foglalkoztatásával tervezik működtetni. A többi
pedagógus rendelkezésre áll, csak más szakfeladatra kerülnek át. A költségeket 2.380 eFt-ban
számították ki. A Pedagógiai Szakszolgálat megszervezésével a szolgáltatások helyben
maradnának. A településen kívülre is tudnának szolgáltatást nyújtani.
Moncz Imre:
A Pedagógiai Szakszolgálat létesítéséhez szükséges kiadást nem fedi le a leigényelhető állami
normatíva összege.
Lakatos Béla:
Véleménye szerint a közös igazgatású közoktatási intézménnyel egyszerre kellene létrehozni a
Pedagógiai Szakszolgálatot. Erre szükség van. Előnyt jelentene, ha a gyerekekről tudnánk,
hogy igényelnek-e szakszolgálati ellátást.
Tóth Károly Péter:
Szükség lenne a szakszolgálatra, de meggondolandó a kiadási költségek miatt. Elegendő
lenne-e a 4 fő?
Varga Endréné:
Ezzel a létszámmal indítanák el a szakszolgálatot.
Locsmándi Imréné:
Szakmailag kiemelkedő és szükséges is a Pedagógiai Szakszolgálat, de annak csak a bevételi
oldala lett kiemelve. 2008-ban csak kiadása lesz, bevétel 2009. májusában, júniusában várható
belőle. A megvalósítás idejét rövidnek látja.
Dr. Fülesné Balogh Anita:
A szakszolgálat létrehozása az alapító okirat módosítását is jelenti. Első lépés a
szándéknyilatkozat megtétele, és annak eldöntése, hogy melyik tanévtől kerülne bevezetésre,
és hány intézményt érint. Az Oktatási Hivataltól szakértői listát kell kérni, melyből a Testület
kiválasztja a megfelelő szakértőt, akinek a szakvéleményét ki kell kérni. A szakértői vélemény
megérkezése után a Megyei Önkormányzat véleményét is kérni kell majd az érintett
nevelőtestület, diákönkormányzat véleményezése is szükséges.
Csöbönyei Imre:
Ha a szomszédos településsel együtt alakítanánk meg a szakszolgálatot, akkor több normatívát
lehetne igényelni.
Lakatos Béla:
Felkeresi a környező településeket annak a céljából, hogy kivel lehetne társulni szakszolgálat
létrehozására.
A képviselő - testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
143/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő - testülete a Pedagógiai Szakszolgálat létrehozására vonatkozóan
kinyilvánítja szándékát a 2008/2009. tanévtől, amely megalakításáról a szakértői
vélemény ismeretében foglal állást.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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Csányi Józsefné ingatlanvásárlási kérelme
Dr. Fülesné Balogh Anita:
Csányi Józsefné az ácsi 176., 178., 179. helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan
telekvásárlási kérelemmel fordult az önkormányzat képviselő-testülete felé. A telkek
értékbecslése megtörtént.
Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet. A vagyonkataszterben szereplő:
176. hrsz.:
209.000,- Ft
178. hrsz.:
71.000,- Ft
179. hrsz.:
71.000,- Ft-tal szemben
az értékbecslő által megállapított
176 hrsz.:
89.200,- Ft + 17.840,- Ft ÁFA
178:
30.200,- Ft + 6.040,- Ft ÁFA
179:
30.000,- Ft + 6.040,- Ft ÁFA
került meghatározásra. A két ár közötti nagy különbségre való hivatkozással a bizottság
egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra az ácsi 176, 178, 179 hr.számú ingatlanok
értékbecslési áron való értékesítését.
Kérelmezőtől további vásárlási kérelem került benyújtásra a 174 helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozóan.
Csányi Józsefné:
Már 30 éve műveli a területeket, parlagfűmentesítést végez. El szeretné kerülni, hogy más
vásárolja meg ezeket a területeket.
Dr. Fülesné Balogh Anita:
A vagyonkataszteri becsült érték alatti érték felülvizsgálata szükséges, a jövőben arra kell
törekedni, hogy annak meghatározása helyben történjen. Ennek érdekében egy köztisztviselő
beiskolázását kezdeményezi ingatlan értékbecslői tanfolyamra. Az Államháztartási törvény
kimondja, hogy el kell kerülni a vagyonvesztést, azaz a vagyonkataszteri ár alatti értékesítést.
A kataszter becsült érték alatti értékesítését az önkormányzatnak indokolnia kell.
A képviselő-testület 12 igen és 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
144/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete Csányi Józsefné 2941 Ács, Komáromi u. 56. szám alatti
lakos részére eladja az ácsi 176., 178., 179. helyrajzi számú, összesen 746 m 2 alapterületű
beépítetlen, nyíltpiaci, tehermentes ingatlant az értékbecslő által meghatározott 200,Ft/m2 összegen, vagyis 149.600,-Ft + 29.920,- ÁFA, összesen 179.520,- Ft vételáron. A
Testület továbbá határozott arról, hogy az ácsi 174. helyrajzi számú ingatlan vásárlási
kérelemre vonatkozóan az önkormányzat az értékbecslést készítesse el.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Varga József Károly ingatlanvásárlási kérelme
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Dr. Fülesné Balogh Anita:
Varga József Károly telekvásárlási kérelmével kapcsolatosan az önkormányzat képviselőtestülete értékbecslést rendelt el a megvásárolni kívánt ácsi 155/2 helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozóan. Az értékbecslő a 256 m2 alapterületű beépítetlen ingatlan nyíltpiaci, tehermentes
forgalmi értékét 51.200,- Ft + ÁFA összegben állapította meg. Az önkormányzat ingatlan
vagyonkataszterben 120.000,- Ft becsült értéken van nyilvántartva.
Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlanvásárlási kérelmet. A bizottság
egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az ingatlan értékbecslő által
megállapított áron való értékesítését.
A képviselő-testület 12 igen és 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
145/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete Varga József Károly 2941 Ács, Gyár u. 43. szám alatti
lakos részére eladja az ácsi 155/2. helyrajzi számú, 256 m2 alapterületű beépítetlen,
nyíltpiaci, tehermentes ingatlant az értékbecslő által meghatározott 200,- Ft/m2 összegen,
vagyis 51.200,- Ft + 10.240,- Ft ÁFA, összesen 61.440,- Ft vételáron.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Lakatos József lakásbérleti jogviszony meghosszabbításra irányuló kérelme
Dr. Fülesné Balogh Anita:
Lakatos József az Ács, Gyár u. 12. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlője azzal a kéréssel
fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2008. június 30-án lejáró lakásbérleti jogviszonya
meghosszabbításra kerüljön.
Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a jogviszony meghosszabbítására irányuló
kérelmet és nem javasolja a meghosszabbítást. Jelenleg nincs olyan bérlakás, amit ki lehetne a
részére adni, továbbá a család fizetési viszonyai sem maximáltak. Pályázatot nyújthatnának be
a vaspusztai lakások vásárlása iránt.
Lakatos Béla:
Iroda biztosításáról gondoskodni kell, mivel a helyi kisebbségi önkormányzat elnökéről van
szó. Az előterjesztésben részére felkínált a Kossuth L. u. 51. szám alatti lakás nem alkalmas a
lakhatásukra. A zárda épület másik lakójának meg lett hosszabbítva a bérleti szerződése. A
Székesi úton is van egy ingatlan, amelyet meg lehetne pályázni.
Varga József Károly:
A másik lakónak azért lett meghosszabbítva a bérleti jogviszonya, mert akkor még nem volt
szó arról, hogy a zárda épülete kiürítésre, eladásra kerül.
Lakatos Béla:
Javasolja a bérleti jogviszony három hónappal való meghosszabbítását.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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146/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete Lakatos Józsefnek az Ács, Gyár u. 12. szám alatti
önkormányzati bérlakásra vonatkozó - 2008. június 30-ával lejáró – bérleti jogviszonyát
három hónappal, 2008. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Ács, Gyár u. 79/9. szám alatti szociális bérlakás bérlőkijelölésére javaslat
Dr. Fülesné Balogh Anita:
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ács, Gyár u. 79. szám alatti szociális bérlakás
komplexumban megüresedett egy bérlakás.
Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a helyi rendeletben meghatározott együttes feltételek
fennállásának vizsgálata mellett javasolja a megüresedett szociális bérlakás bérlőkijelölésére
vonatkozóan Szalai Erzsébetet és Oláh Imrét.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
147/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete Szalai Erzsébet és Oláh Imre bérlők részére az Ács, Gyár
u. 79/9. szám alatti kizárólagos önkormányzati tulajdonú szociális bérlakást kiutalja
2008. július 01-től három évre, 2011. június 30-ig.
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
Varga Ildikó bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó kérelme
Dr. Fülesné Balogh Anita:
Varga Ildikó Ács, Árpád u. 2/A. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlője azzal a kéréssel
fordult a képviselő-testülethez, hogy a 2008. június 30-án lejáró lakásbérleti jogviszonya
meghosszabbításra kerüljön.
Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és nem javasolja a testületnek a bérleti
jogviszony meghosszabbítását, mivel a bérlőnek jelentős összegű lakbértartozása van.
A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
148/2008.(VI.26.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete Varga Ildikó bérlőknek az Ács, Árpád u. 2/A szám alatti
önkormányzati bérlakás bérleti jogának 2008. június 30-ig érvényes bérleti
jogviszonyának további meghosszabbítását elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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Tóth Károly Péter:
Az utcafelelősök segítségével a lakosság körében is gyűjtenek a pénzásási pihenőpark
kialakításához hozzájárulást.
Varga József Károly:
EU Élelmiszerbankon keresztül ismételten lehetőség nyílik adományok kiosztására. Eddig már
több mint 2000 rászoruló családot tudtak segíteni az adományokkal. Kéri azon testületi tagok
közreműködését is az osztásban, szervezésben, akiknek erre lehetőségük van.
Csöbönyei Imre:
A Győri Kommunális Szolgáltató július 1-től minden hónap első hétfőjén 13.00-17.00-ig a
Polgármesteri Hivatalban kihelyezett ügyfélfogadást fog tartani.
A Testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
149/2008.(VI.26.) 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
aljegyző

Csöbönyei Imre
polgármester

