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Készült: Ács Város Képviselő Testületének 2008. július 10-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

      Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
                             Varga Endréné Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese
                             Intézményvezetők
Jegyzőkönyvvezető: Tribolt Ilona

A polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülésen Csányi Józsefné, Csuka László, 
Lakatos Béla, Nyéki Péter kivételével a többi képviselő jelen 
van,  így  a  Testület  10  fővel  határozatképes.  Új  napirend 
felvételére  nem  hangzott  el  javaslat.  A  testület  tagjai  a 
meghívóban szereplő napirendeket tárgyalásra elfogadták.

Napirendi pontok:
 1./ Az óvodavezetői pályázatok elbírálása
2./ A közterületek rendjéről és használatáról szóló 8/1999.(X.21.) önk. számú
     rendelet módosításáról 
             3./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú 
                   rendelet módosítása
4./ Pályázati felhívás a fogorvosi és háziorvosi állás betöltésére
5./ Pedagógiai szakszolgálat létrehozásához oktatási szakértő kiválasztása
6./ Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosítása
7./ Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítása

1./ Az óvodavezetői pályázat elbírálása

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A  meghirdetett  óvodavezetői  állásra  egy  pályázat  érkezett  a  jelenlegi  óvodavezetőtől, 
Vargáné Vasvári Klárától.

Moncz Imre:
Az  Oktatási  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet  és  a  Vargáné  Vasvári  Klára  pályázatát 
elfogadásra javasolja a Képviselő Testületnek.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a pályázatot.

Csöbönyei Imre:
A  jelenlegi  óvodavezető  nehéz  helyzetben  is  megállta  a  helyét.  Pályázatát  elfogadásra 
javasolja.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
Az óvodavezető nem kérte zárt ülés tartását.



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

154/2008.(VII.10.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete Vargáné Vasvári Klára Lucia (szül.: Ács, 1959. 12. 13., 
an.: Koós Klára, lakcím: 2941 Ács, Fő u. 64.) óvodavezetői megbízását meghosszabbítja, 
2008.  augusztus  01.  napjától  5  év,  határozott  időre  –  2013.  július  31.  napjáig. 
Amennyiben a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozásra kerül 2009. július 
1-vel,  akkor a vezetői  megbízása visszavonásra kerül és  az óvoda élén tagintézmény 
vezető  kerül  megbízásra.  Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény rendelkezései  az 
irányadók.
Határidő: 2008. augusztus 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./ A közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/1999.(X.21.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A  közterületek  rendjéről  és  használatáról  szóló  rendeletet  a  Közép-Dunántúli  Regionális 
Közigazgatási  Hivatal  országos célvizsgálat  keretében zajló törvényességi ellenőrzés során 
vizsgálta. A vizsgálat során tapasztalt jogsértések orvoslására törvényességi felhívással élt. A 
leírt módosításokat tartalmazza az előterjesztés.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

A Képviselő Testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

16/2008.(VII.10.) sz. rendelete
A közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/1999.(X.21.) számú rendelet 

módosítása

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./   Az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú   
     rendelet módosítása

Locsmándi Imréné:
Az előirányzat módosítás 3. pontjában a nyári étkeztetés összege kiegészítésre került, így a 
176 eFt 213 eFt-ra módosul. A változást az ebéd árának emelkedése indokolta. Ez az összeg 
nem terheli a tartalékot, mivel teljes egészében visszaigényelhető. 
Az írásos előterjesztés megküldését követően a kincstárból kaptak értesítést az önkormányzat 
2008. évi előirányzatainak 5.180 MFt összegű elvonásáról, amely az oktatási intézmények és 
a Szociális  Alapszolgáltatási  Központ normatíváját  érinti.  A visszavonásra júliusban kerül 
sor.

Rohonczi József:
Miért kell visszafizetni az 5 MFt-ot?
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Csöbönyei Imre:
Az igénylésben magasabb összegű létszámot jelöltek meg.

Moncz Imre:
Tavaly és előtte való éven is volt ilyen kamatmentesen.

Locsmándi Imréné:
A  Magyar  Államkincstár  az  önkormányzat  2008.  április  30-i  lemondás  adatai  szerint  a 
költségvetési  támogatást  összegszerűen  5.180  eFt-tal  csökkentette,  amely  a  szociális  és 
gyermekjóléti  alapszolgáltatás,  illetve  az  általános  középfokú  iskola  és  az  SNI  tanulók 
létszámcsökkenése miatt került lemondásra.

Moncz Imre:
Az előterjesztett anyag kiadási táblázatában szereplő személyi és dologi juttatás módosított 
összege milyen tételekből tevődik össze? 

Locsmándi Imréné:
A következő testületi ülésre kigyűjti pontosan a tételeket. Az eredeti költségvetés elfogadása 
óta előirányzat-módosításokat már fogadott el a Testület.

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

155/2008.(VII.10.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár által az önkormányzat 
2008. évi előirányzatának 5.180 MFt-tal való csökkentését. A csökkentés a közoktatási 
intézmények  és  a  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  normatíváját  érinti,  melynek 
visszavonására július hónapban kerül sor.
Határidő: 2008. július
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő Testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

17/2008.(VII.10.) sz. rendelete
A 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008.(II.14.) számú rendelet módosítása

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Pályázati felhívás a fogorvosi és háziorvosi állás betöltésére

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A SUNDANCE Bt. kereteiben működő háziorvos és fogorvos családi okok miatt felmondja a 
vállalkozási szerződését. Szerződés szerint a felmondási idő a gazdasági év végére szóló 6 
hónap.  Amennyiben  a  Képviselő  Testület  a  feladatátvállalási-átadási  szerződésben  foglalt 
jogviszonyuk megszüntetéséhez 2008. augusztus 31-vel hozzájárul, akkor ingyenesen átadják 
a praxisjogot. Az állás betöltése érdekében pályázati  felhívást  kell  közzétenni,  amelyet  az 
egyetemek  részére  is  megküldenek.  Az  asszisztens  továbbfoglalkozását  a  pályázati 
felhívásban ki lehet kötni. 

Varga József Károly:
A Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésen javaslatként elhangzott a pályázati felhívásban 
szereplő  feltételként  az  asszisztens  továbbfoglalkoztatása,  illetve  a  testületnek  a  pályázat 



eredménytelenné  nyilvánítási  joga.  Ezzel  a  kiegészítéssel  kéri  a  pályázati  felhívás 
elfogadását. 

Nagy Irén:
Az orvosi felszerelések átadása leltár alapján történjen! Nem lehetne-e, hogy a praxisjog az 
önkormányzatra szálljon.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
Az orvosi rendelők leltárfelvételi  íve rendelkezésre áll,  az alapján történik meg az átadás-
átvétel.

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és támogatja a pályázat mielőbbi kiírását.

Petró Tibor:
Az előző évek gyakorlata alapján az orvosi állás meghirdetésénél nem számíthatunk nagy 
számú jelentkezőre.

Moncz Imre:
Az asszisztens továbbfoglalkoztatását ki kell kötni a pályázatban. A rezsiköltségek vállalkozó 
orvos  által  történő  megfizetése  kerüljön  be  az  új  orvosokkal  kötendő  szerződésbe.  A 
korábban az orvosok által megvásárolt önkormányzati lakás visszavásárlásáról dönteni kell.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A pályázati felhívás szerint a pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben 
való meghirdetéstől számított 30 nap, elbírálásra pedig a megjelenéstől számított 30 napon 
belül van lehetőség.

Nagy Irén:
A praxisjog ingyenes átadása nem került szerepeltetésre a pályázati felhívásban.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
Az orvosházaspár lemondó nyilatkozatában 2008. július 31-i határidőt szerepeltettek, kérte, 
hogy  az  orvosok  az  augusztus  31-ig  történő  ingyenes  lemondást  írásban  is  rögzítsék. 
Probléma lehet belőle, ha meghirdetik a praxis ingyenességét, aztán időközben meggondolják 
az orvosok az ingyenes átadást. A mai napig ezt a nyilatkozatot nem csatolták, így a pályázati 
felhívásban a praxis ingyenességét nem áll módunkban felelősséggel meghirdetni.

Csöbönyei Imre:
Az orvosok helyettesítését meg kell oldani. Azzal, hogy ingyen lemondanak a távozó orvosok 
a praxisjogról, könnyebb lesz betölteni az állást.  Az orvosi lakás visszavásárlása jó lenne.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A lakást 14.391 MFt-ra értékelték. Annak idején 9 MFt-ért vásárolták az önkormányzattól, de 
időközben 5 MFt-ért újították fel. A fogorvosi szék dr. Várkonyi Oszkár tulajdona. Dönteni 
kell arról is, hogy a fogorvosi széket az önkormányzat megvásárolja-e a fogorvostól, vagy 
újat szerez be tekintettel a helyettesítő fogorvosra.

Moncz Imre:
Az orvosok közalkalmazotti foglalkoztatásán is lehetne gondolkodni.



Varga József Károly:
A  település  többi  orvosa  is  nyugdíjaskorú.  Meg  kellene  kérdezni  őket,  mikor  kívánnak 
nyugdíjba vonulni, mert ha lesz több jelentkező esetén más körzetre vonatkozóan is lehetne 
választani orvos.

Csöbönyei Imre:
Az orvosokkal tárgyalásban állnak a rendelők rezsidíjának megfizetése miatt. A legközelebbi 
egyeztetés  alkalmával  megkérdezik  tőlük  a  nyugdíjba  vonulásuk  időpontját  is.  A  távozó 
orvosoktól nyilatkozatot kell kérni az augusztus 31-ig történő ingyenes lemondásról.

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

156/2008.(VII.10.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete a fogorvosi és háziorvosi állásra vonatkozó előterjesztett 
pályázati kiírást az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
Az asszisztens továbbfoglalkoztatása, illetve a testületnek a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítási joga a pályázati felhívásban feltételként szerepel.
 A  Testület,  hogy  Dr.  Kovács  Emília  háziorvos  és  Dr.  Várkonyi  Oszkár  fogorvos 
feladatátadási-átvállalási  szerződésében  foglalt  jogviszonya  megszüntetéséhez  2008. 
augusztus  31-vel  hozzájárul,  amennyiben  nyilatkozatban  ingyenesen  lemondanak  az 
orvosok a praxisjogról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

5./ Pedagógiai szakszolgálat létrehozásához oktatási szakértő kiválasztása

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A  Képviselő  Testület  kinyilvánította  a  szándékát,  hogy  a  Pedagógiai  Szakszolgálat 
létesítéséről  szakértői  véleményt  kér  ki.  Az  Oktatási  Hivatal  megadta  a  Pedagógiai 
szakszolgálat  létesítésére  vonatkozóan  az  oktatási  szakértői  névjegyzéket.  Egy  kivétellel 
valamennyi  szakértővel  beszélt  telefonon,  megkérdezte  a  megbízási  díj  összeget,  a 
referenciákat. 

Moncz Imre:
Batyik Istvánnak a legjobb a referenciája, de ő a legdrágább, ezért Törzsök Károlyné dr-t 
javasolja megbízásra.

Rohonczi József:
Javasolja Törzsök Károlyné dr. megbizatását.

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

157/2008.(VII.10.) sz. határozata

Ács Város Képviselő-testülete szót ad az ülésen résztvevő hallgatóságnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Varga Endréné:
Horváth Csabánénak nincs olyan referenciája, de ő már dolgozott nekik, ismeri az iskolát. 
Rövid határidőn belül el is tudná készíteni a szakvéleményt.



Tóth Károly Péter:
Törzsök Károlyné dr-t javasolja megbízni, mivel az elkészítés ára is megfelelő.

A Képviselő Testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

158/2008.(VII.10.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő-testülete  a  Pedagógiai  Szakszolgálat  létrehozásához  szükséges 
szakértői  vélemény  elkészítésével  Törzsök  Károlyné  dr-t  bízza  meg  az  ajánlatában 
szereplő  120  eFt  összegű  megbízási  díjért.  A  Testület  a  szakértőtől  az  alábbiakban 
felsorolt kérdésekre kér választ?
1./  A  pedagógiai  szakszolgálat  milyen  szervezeti  formában  kerüljön  létrehozásra 
(tagintézmény,  telephely,  szakfeladat)  a  Jókai  Mór  Általános  Iskola,  az  Összevont 
Napköziotthonos Óvoda hogyan kapcsolódik?
2./  A  felsorolt  szakembereink  között  van-e  olyan,  akinek  képzettsége  a  vezetői 
megbízásra alkalmassá teszi?
3./ Vezető számára milyen helyiséget kell kijelölni: önállót vagy megosztott funkciójút?
4./ Szükség van-e tagintézmény egységvezető helyettesre?
5./  Kell-e   külön   gazdasági   ügyintézőt,   adminisztrátort   alkalmaznia   a 
szakszolgálatnak?
6./ Milyen pótlékok járnak, illetve adhatóak a szakszolgálatban dolgozó szakemberek 
számára?
7./ A szakszolgálat alkalmazásában álló gyógypedagógus biztosíthatja-e a szegregáltan 
(szociális integrációban), illetve az integráltan nevelt enyhe értelmi fogyatékos, valamint 
ép értelmű, organikus eredetű, SNI/a kategóriás gyermekek számára a rehabilitációs 
foglalkozást?
8./ Amennyiben  a szakszolgálat  végzi  a gyerekek vizsgálatát,  az előírt fejlesztéseket, 
az előírt fejlesztéseket, felzárkóztatásokat végezheti-e?
9./  Kistérségi  társulás  átvállalt  gyógytestnevelési  feladatellátást  az  óvodára 
vonatkozóan.  Ezzel  egyidejűleg  szerepeltethető-e  a  gyógytestnevelés  szakszolgálati 
feladatként?  A  szakszolgálat  alkalmazhat-e  alacsony  óraszámban  megbízási  vagy 
vállalkozói szerződéssel egyéb fejlesztést végző szakembert (pld. gyógytestnevelő)?
10./  Az ismert  ellátandó gyermeklétszám tükrében  az  igényelhető  tanuló  normatíva, 
illetve  a  szakszolgálatban  dolgozó  szakemberek  után  igényelhető  szakszolgálati 
normatíva mennyire fedezi a várható kiadásokat?
11./ Milyen egyéb bevételi források állnak rendelkezésre?
12./  Milyen   és   mennyi   vizsgáló-   és   fejlesztő   eszköz   beszerzését   kell 
megvalósítanunk?
13./ Mindegyik intézménynek biztosítania kell-e az eszközöket?
14./ A  szakszolgálat  létrehozása  hogyan  befolyásolja  a  tanulók esélyegyenlőségének 
megvalósulását?
15./ Mennyiben szolgálja a gyermekek és családjuk érdekét a helyben nyújtott 
megsegítés?
16./  A szakszolgálat  létrehozásának gazdaságossági,  takarékossági szempontból van-e 
hozadéka?
17./ Non-profit vagy vállalkozási formában lehet-e létrehozni, működtetni a pedagógiai 
szakszolgálatot?
 Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester



6./ Szociális Alapszolgáltatási központ Szakmai Programjának módosítása

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Szakmai  programját  a  Tatai  Kistérségi  Időskorúak 
Otthon  Módszertani  Osztálya  véleményezte.  A  Módszertani  Osztály  ajánlásának 
figyelembevételével a Szakmai program kibővítésre javasolt.

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is tárgyalta a Szakmai Program módosítását és azt 
elfogadásra javasolja a Képviselő Testület részére.

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

159/2008.(VII.10.) sz. határozata
Ács  Város  Képviselő-testülete  a  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Szakmai 
programjának módosítását az előterjesztés  szerint  elfogadja,  mely szerint  a Szakmai 
program kibővítésre kerül az alábbiakkal:

- Az ellátottak szociális jellemzőivel, ellátási szükségleteivel,
- A szolgáltatások ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának 

értékelésével,
- A  gondozási  szükséglet,  egyszerűsített  előgondozás  és  a  szociális 

rászorultság vizsgálatával,
- A diétás trend igény szerinti lehetőségéről és
- A 4. sz. melléklettel, ami az ellátott jogi képviselő nevét, elérhetőségét 

tartalmazza
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

7./ Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítása

Csöbönyei Imre:
A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás a megállapodásának módosítását kéri. A 
módosításra  a  Közép-Dunántúli  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  és  az  Állami 
Számvevőszék 2007. évben tartott törvényességi ellenőrzéseinek jelentései alapján került sor.

A Képviselő Testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
160/2008.(VII.10.) sz. határozata

Ács  Város  Képviselő-testülete  a  Komárom-Bábolna  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Dr. Fülesné Balogh Anita:
Tájékoztatja Képviselő Testületet,  hogy Szűcs Béla Albert, az „Ácsi Hírek” főszerkesztője 
2008. augusztus 31-vel lemondott a lap további szerkesztéséről. A vele kötött vállalkozási 
szerződés szerint a felmondási idő három hónap.



Csöbönyei Imre:
Össze kell állítani a pályázati felhívást, amelyet a Testület fogad el. Öt ácsi személy kapott 
már újságírói igazolványt.

Rohonczi József:
2009.  január  01-től  javasolja  a  szerkesztőváltást,  addig  a  jelenlegi  főszerkesztő  készítse 
tovább a lapot.

Dr. Fülesné Balogh Anita:
A  Képviselő  Testület  októberi  munkatervébe  került  bele  a  helyi  média  helyzetének, 
működésének tárgyalása.

Varga József Károly:
Ha megkérnék a főszerkesztőt, lehet, hogy visszavonná a lemondását.

Csöbönyei Imre:
Többször bejelentette már a lemondását, de rábeszélték a maradásra.

Baracskai Lajos:
Concóháton a Concó patakon nincs híd. Nemcsak a gazdálkodók, de a kavicsbányához járók 
is ott közlekednek, a meder járható.  Egyeztetett  a Vízügyi  Igazgatósággal,  megépítenék a 
hidat, de az önkormányzattól együttműködést várnak. 

Tóth Károly Péter:
A Testület korábban a Nyárfa utca felújítását fogadta el pályázat keretében. Az út mindegyik 
oldalán van csatorna, de az út közepén átkötés van. Azt át kellene helyezni a vasút felőli 
oldalra, mert arra lejt az út.

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  megköszönte  a 
részvételt és 16 óra 35 perckor bezárta az ülést.

K.m.f.

               Dr. Fülesné Balogh Anita                      Csöbönyei Imre
                 jegyző            polgármester


