
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. január 29-én 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő- testületi tagok
Dr. Malomsoki István jegyző
Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető
Abai Attiláné GESZ vezető

Kovács János Ácsi Kinizsi Sportkör elnöke
Nagy Ferencné Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csöbönyei Imre:
A polgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket.  Megállapította,  hogy  Baracskai  Lajos 
kivételével  (aki  később  érkezett)  a  többi  képviselő  megjelent,  így  az  ülés  13  fővel 
határozatképes. Ismertette jelen ülés témáit. A képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő 
napirendeket tárgyalásra egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok:

1./ Jelentés  a  két  ülés  közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről,  
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./  Az Ácsi Kinizsi Sportkör beszámolója a 2008. évi működéséről

  3./  Jókai Mór Általános Iskola létszámemelési kérelmei
4./  Tájékoztató Ács Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
5./  A 2009. évi rendezvénynaptár jóváhagyása
6./  A  köztisztviselők  teljesítmény-követelményeinek  alapját  képező  2009.  évi  célok 
meghatározása
7./ A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala 

 8./   Egyebek
                  -    Ács Fejlődéséért Alapítvány hozzájárulási kérelme
- Közép-Dunántúli Régió Mentőszervezete támogatási kérelme

 

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

Az alpolgármester által elmondottakat tartalmazó jelentés és 
annak kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Moncz Imre:
A  Gombás  István  Szavalóverseny  lebonyolításához  nyújtott  támogatást  megköszöni.  A 
támogatók részére emléklapot fognak küldeni. 

Locsmándi Imréné:
A  Képviselő-testület  267/2008.(XII.11.)  számú  határozatában  –  amelynek  keretében  részt 
kíván venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének a „Falumegújítás” 
című pályázaton – szereplő 25 MFt-os összeget módosítani kell. A 2010-es költségvetést fogja 
érinteni,  amelyben a korrigált  összegnek kell  szerepelni,  azaz 25.946.866,- Ft-nak, mivel a 
pályázat ilyen összeggel került beadásra. 

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a pályázatmódosítást és azt elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2009.(I.29.) sz. határozata
Ács Város  Önkormányzata a 267/2008.  (XII.11.)  sz.  határozatát  a következők szerint 
módosítja:
Ács város képviselő-testülete a Falumegújítás pályázaton, a Bagolyvár épületének külső 
felújítására pályázatot nyújtott be. 
A pályázat keretei között elszámolni kívánt nettó kiadás: 21.637.388.-Ft, amely 100 %-
ban EMVA támogatás.  A nettó kiadást  terhelő ÁFA kiadás: 4.327.478.-Ft  Ács Város 
Önkormányzat költségvetését terheli a 2010. évben. 
A  pályázat  utófinaszírozású,  ezért  Ács  Város  képviselő-testülete  a  2010.  évi 
költségvetésben a pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet az általános 
tartalék terhére 25.964.866 Ft összegben megelőlegezi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./  Az Ácsi Kinizsi Sportkör beszámolója a 2008. évi működéséről

Kovács János:
Megköszöni  az önkormányzat  által  a  Sportkörnek nyújtott  kimagasló  összegű támogatását. 
Labdarúgó csapatuk jelenleg az ötödik helyen áll, melyre az első helyről csúsztak vissza. Az 
ifjúsági csapatuk a 9. helyen áll. Az Asztalitenisz csapat a második helyen áll. Jelenleg 16 fő 
igazolt játékosa van. A Sakk Szakosztálynak 17 fő játékosa van, MB-1 csapatban játszanak. A 
Motoros  Szakosztályban  27  fő  van  jelenleg.  A  motoros  crosspálya  kialakításra  került. 
Nemzetközi verseny márciusban lesz, ez a város idegenforgalmát fellendítheti. Szeretnének az 
iskolákkal is jó kapcsolatot kialakítani az utánpótlás biztosítása érdekében.

Lakatos Béla:
A  beszámoló  teljes,  azt  a  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság  elfogadásra  javasolja  a 
Képviselő-testület  részére.  Szeretné  a  Sportkör  az  önkormányzati  kisbuszt  a  játékosok 
szállítására igénybe venni. 
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Csuka László:
A beszámolót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. Mindkét 
vezető  munkáját  pozitívnak  értékelték.  Fontos  a  Sportkör  által  kifizetett  pénzek 
bizonylatolása.  A  bizottság  támogatja  a  kisbusz  igénybevételét  szállításra.  A  Labdarúgó 
Szakosztály ugyan a lista elején van, de az NB-II-ben. Korábban már az NB-I-be is bejutottak, 
ezért kérik a csapatot az előbbrelépésben való munkálkodásra.

Tóth Károly Péter:
A márciusban megrendezendő motorcross versenyre szálláshelyet keresnek, kéri, aki ilyennel 
rendelkezik, az jelezze azt. 

Csányi Józsefné:
A beszámolóból nem derül ki, hogy a sportalapítványok mennyi pénzzel gazdálkodnak, hogy 
mennyivel  tudják  segíteni  az  egyesületet.  Támogatói  igazolványok  kiadásával  a  bevételek 
növelhetők.

Kovács János:
A Labdarúgó csapat munkája pozitív, de olyan játékost alkalmaztak, akit fegyelmi miatt nem 
lehetett  volna, emiatt csúsztak le az első helyről az ötödikre. 5 eFt és 10 eFt-os támogatói 
bérletek nyomtatása folyamatban van. 

Csöbönyei Imre:
Bíznak  benne,  hogy  ismét  előre  fog  jutni  a  csapat.  Javasolja  az  önkormányzati  kisbusz 
Sportkör általi igénybevételéhez való hozzájárulást.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2009.(I.29.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ácsi Kinizsi Sportkörnek a 2008. 
évi működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2009.(I.29.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  az  önkormányzati 
kisbusznak  a  Kinizsi  Sportkör  általi  igénybevételéhez  -  a  gépkocsivezetővel  együtt  – 
játékosok szállítása céljára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

 3./  Jókai Mór Általános Iskola létszámemelési kérelmei

Nagy Ferencné:
A konyhai  alkalmazottuk  6 éve  dolgozik,  először  négyórás  volt,  később a  megnövekedett 
feladatai  hatórás  alkalmazást  igényeltek.  A konyhai  kisegítőnek jelenleg  nincs  státusza,  ez 
most  derült  ki,  annak létszámba  való  beemelésére  van  szükség.  Bére  eddig  is  szerepelt  a 
költségvetésben.  Továbbá  gyógypedagógus  asszisztens  alkalmazásának  lehetőségét  kérik  a 
Testülettől. 

Csuka László:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  létszámemelési  kérelmet  és  azt  4  igen  3 
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Moncz Imre:
Az  Oktatási  Bizottság  a  konyhai  kisegítői  státuszt  egyhangúan,  a  gyógypedagógus 
alkalmazását többségi szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Csányi Józsefné:
A Jókai  Iskolában 3 fő SNI-s gyermek  tanul.  A velük foglalkozó tanárnőt  segíteni  kell  a 
gyógypedagógus alkalmazásával. Ki kell vele egészíteni az iskola létszámát a tanév végéig, 
mivel ősztől más formában kerül sor a tanításra.

Varga József Károly:
Kb.  50  munkanélkülit  fog  foglalkoztatni  az  önkormányzat,  akik  között  tanult  emberek  is 
lesznek. 

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2009.(I.29.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Jókai  Mór  Általános 
Iskola 2009. február 01-től történő létszámemeléséhez az alábbiak szerint:

- 1 fő 6 órás konyhai kisegítőnek a létszámba emelése,
- 1 fő gyógypedagógus asszisztens 4 órában való alkalmazása

              a 2008/2009. tanév végéig.
Határidő: 2009. február 01.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./  Tájékoztató Ács Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Locsmándi Imréné:
Az  állami  támogatások  összegei  a  tavalyinál  lényegesen  alacsonyabbak.  A  Testület  által 
elfogadott  adóemelést  már a költségvetés tartalmazza.  Mivel több pályázat  beadásra került, 
amelyeknek az önkormányzat által fizetendő önrészét biztosítani kell, így 2009-ben a pályázat 
keretében finanszírozott beruházások képezik a tervezett fejlesztések fő irányát. Megállapítást 
nyert,  hogy  az  idei  nehéz  gazdasági  évben  minden  intézménynek  a  tavalyinál  nagyobb 
mértékben kell takarékoskodnia.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A koncepcióhoz képest változás, 
hogy  a  két  sarokszám  megegyezik,  mert  60  eFt  működési  hitel  szerepel  benne.  Az 
intézményvezetőkkel  való  egyeztetésen  túlvannak.  Az  intézményi  költségvetések  az  előző 
évinél  megfelelőbbek,  mivel  azok  már  számonkérhetők  az  intézmény  vezetőjétől.  Az 
önkormányzat vonatkozásában a törvényi változások egy része negatív, egy része pozitív. Az 
intézményi  létszámon  lehet  spórolni.  A  bizottság  a  költségvetési  tájékoztatót  elfogadásra 
javasolja.

- 5 -

Moncz Imre:
Adóemelések történtek bízva az állampolgárok fizetőképességében. Összességében az állami 
támogatások csökkentek, az állami kötött normatíva mintegy 15 MFt-tal. A beruházásoknak 
nincs meg a fedezete véleménye szerint.
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Nagy Irén:
Volt  egy-két  javaslata  a  fűtéssel  és  a  világítással  való  takarékosabb  gazdálkodásra.  Az 
intézményvezetőktől  csak valós  dolgokat  lehet  számonkérni.  A fogorvosi  rendelést  is  meg 
lehetett volna oldani egy orvosi székkel.

Petró Tibor:
Takarékoskodni  kell,  a  településen  meglévő  adottságok  jobb  kihasználására  vonatkozóan 
konzultációt javasol. Remélhetően az évközbeni változások pozitívumokat hoznak. Pályázati 
segítséggel lehetne az utcák vízelvezetését megoldani.

Rohonczi József:
A költségvetésben az év végi tervszámok alig magasabbak, mint a tavalyi háromnegyedéves 
tényszámok.

Locsmándi Imréné:
A  bevételek  határozzák  meg  a  kiadási  oldalakat  is.  Azt  szerepeltethetik  csak  a 
költségvetésben, amit az állami bevételből és a biztos bevétel összegéből ki tudnak számolni. 
Arra  is  kell  gondolni,  hogy  azon  pályázatok,  amelyeket  az  önkormányzat  megnyert, 
utófinanszírozottak.  Ha  nincs  olyan  további  intézkedése  az  önkormányzatnak,  amelynek 
pénzügyi bevételvonzata lenne, akkor azzal nem számolhat.

Csányi Józsefné: 
Az idei költségvetés a tavalyinál reálisabbnak tűnik. Ha év közben létszámcsökkenés lesz, a 
megmaradt  bérből  dologira  át  lehet  csoportosítani.  A  költségvetést  év  elején  áthúzódó 
kifizetetlen  számlák  is  szokták  terhelni,  most  ez  is  alacsonyabb  az  előző  évinél.  Az 
előfinanszírozású pályázatokra is kell gondolni.

Lakatos Béla:
Mindig  kevesebb  összeggel  indulnak  el  azzal,  hogy  majd  lesz  valahogy,  a  bevételhozó 
intézkedéseket meg nem lépik meg.

Nagy Irén:
Évről-évre kevesebb a gyermek a településen, de a fiatalok letelepedését nem segítik elő, ők 
pedig elmennek más településre, ahol kapnak kedvezményeket is. Sajnos az értelmiségiek és 
vállalkozók is elmennek. 

Csöbönyei Imre:
Munkahelyet kellene teremteni, de ez nehézségekbe ütközik.

Tóth Károly Péter:
800 MFt a tervezett költségvetés, a valós pedig 1 milliárd feletti. Mindig alacsony összeggel 
indulnak,  aztán  a  plusz  bevételekkel  előirányzatot  növelnek.  Véleménye  szerint  idén  a 
gazdasági  válság  miatt  nem fogják  elérni  az  1  millárd  forint  költségvetési  összeget,  ezért 
jobban  kell  takarékoskodni.  Ezen  célból  a  szolgáltató-váltástól  kezdve  mindent  meg  kell 
próbálni.

Csöbönyei Imre:
A költségvetésben csak valóságtartalmú tételeket szerepeltethetnek. Az idei költségvetés már 
sokkal reálisabb az előző évieknél. Ezzel a költségvetéssel már lehet felelősséget megkívánni 
az  intézményvezetőktől.  Ácson  jelentős  fejlesztések  voltak  a  fiatalok  érdekében.  Eddig 
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rendelkeztek  telkekkel,  azok  csak  most fogytak  el.  Ha  olyan  költségvetést  ír  alá, 
amelynek bevételei nem folynak be, megkérdezhetik, miért írta alá.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

5/2009.(01.29.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja:
- Működési bevételek:            766.372 eFt
- Működési célú hitel:              60.000 eFt
- Felhalmozási célú bevételek:   46.200 eFt
- Működési kiadások:             789.892 eFt
- Felhalmozási kiadások:   41.281 eFt
- Korábbi hiteltörlesztő részlet            41.399 eFt
- Engedélyezett létszámkeret:            180,75 fő
              Határidő: Azonnal
              Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2009.(01.29.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete szót ad az ülésen részt vevő lakosok közül 
Téglás Zoltánnak.
              Határidő: Azonnal
              Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Téglás Zoltán:
A költségvetésnek a mezőőri járulék részére vonatkozóan tett fel már korábban is kérdéseket, 
amelyekre nem kapott kielégítő választ. Nem tudja miért kell azt fizetni. A mezőőrök munkája 
is kívánnivalót hagy maga után. Ő eddig 100 eFt mezőőri járulékot fizetett, de amíg ennek 
felhasználásáról nem számol el az önkormányzat rendesen, addig nem fogja ő sem fizetni a 
járulékot.  Ebből a szempontból  véleménye  szerint  megalapozatlan volt  a költségvetés,  kéri 
ezen felvetés Testület elé terjesztését.

Csöbönyei Imre:
A mezőőri beszámoló is volt a testület előtt.

Dr. Malomsoki István:
A felszólaló lekéste a mezőőri beszámoló tárgyalását és később érkezett az ülésre. Kérdéseit 
elmondta, ők kérték, hogy közmeghallgatáson vegyen részt, ahol választ kap a kérdéseire, de 
nem volt jelen a közmeghallgatáson, később sem érdeklődött. Ha irodájában felkeresi, választ 
kap mindenre.

Téglás Zoltán:
Véleménye szerint ez nem közmeghallgatási téma.
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Csöbönyei Imre:
Választ már több alkalommal is adtak, csak azokat nem fogadja el a felszólaló.

5./  A 2009. évi rendezvénynaptár jóváhagyása

Lakatos Béla:
A napirendet  a Kulturális,  Ifjúsági és Sportbizottság tárgyalta  és az alábbi  kiegészítéseket, 
módosítást tette:
   Kiegészítések:
- Február  21-én  a  Téli  Kupa  keretében  a  Labdarúgó  Serdülő  Csapat 
előkészítő Kupája a Városi Sportcsarnokban.
- Március 29-én és június 14-én, 15-én Nemzetközi Motorcross Verseny a 
településen.
- Május 9-én a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermektalálkozó 
megtartására kerül sor a Sportcsarnokban.
- A Jókai Általános Iskola ballagásának időpontjával kiegészítendő.
- Június  13-án  Horgásznap  az  Ács  és  Vidéke  Horgászegyesület 
szervezésében.
- December  1.  vagy  2.  vasárnapja  a  Hartmann  Asztalitenisz  Kupa  az 
Asztalitenisz Szakosztály szervezésében.
- Idősek Karácsonya december utolsó tanítási napján.
                  Módosítás:
- A II. Ácsi Városi Vígasságok és Szentivánéji Karnevál szervezője nem az 
önkormányzat, hanem a Bartók Béla Művelődési Ház.

Nagy Ferencné:
A Jókai Mór Általános Iskola ballagása június 20-án lesz.

Lakatos Béla:
Fontos, hogy a két iskola ballagása ne egyszerre legyen.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2009.(01.29.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi előterjesztett 
rendezvény naptárát az alábbi kiegészítésekkel és módosítással fogadja el:
   Kiegészítések:
- Február 21-én  a  Téli  Kupa keretében a  Labdarúgó Serdülő  Csapat 
előkészítő Kupája a Városi Sportcsarnokban.
- Március 29-én és június 14-én, 15-én Nemzetközi Motorcross Verseny a 
településen.
- Május  9-én  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Nemzetiségi 
Gyermektalálkozó megtartására kerül sor a Sportcsarnokban.
- A Jókai Általános Iskola ballagásának időpontjával kiegészítendő.
- Június  13-án  Horgásznap  az  Ács  és  Vidéke  Horgászegyesület 
szervezésében.
- December 1.  vagy 2.  vasárnapja a  Hartmann Asztalitenisz  Kupa az 
Asztalitenisz Szakosztály szervezésében.
- Idősek Karácsonya december utolsó tanítási napján.
                  Módosítás:
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- A  II.  Ácsi  Városi Vígasságok  és  Szentivánéji  Karnevál 
szervezője nem az önkormányzat, hanem a Bartók Béla Művelődési Ház.
               Határidő: Azonnal
               Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

6./  A  köztisztviselők  teljesítmény-követelményeinek  alapját  képező  2009.  évi  célok 
meghatározása

Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  a  köztisztviselők  teljesítmény-követelményeinek  alapját 
képező  2009.  évi  céljait,  azt  megfelelőnek  találja,  és  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-
testületnek.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2009.(01.29.) sz. határozat

Ács  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  –  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló 
1992.évi  XXIII.  törvény  34.§  /3/  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  -  a 
Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői  részére  2009.  évi  a  teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat a melléklet szerint állapítja meg: 
Határidő: 2009. február 28. az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása
                 2009. december 31. az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
               Dr. Malomsoki István jegyző

A polgármester 16 óra 50 perckor 10 perc szünetet rendelt el, a 
Képviselő-testület 17.00 órakor folytatta munkáját.

7./ A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala 

Csöbönyei Imre:
A pénzásási  lakosok  levélben  tiltakoznak  a  közoktatási  intézmények  közös  igazgatása  alá 
vonása ellen,  mert  a Jókai  Iskola  egyediségét  meg akarják tartani,  nem szeretnék,  hogy a 
hagyományápolás csorbát szenvedjen, hogy a gyermekek elveszítsék iskolájukat. A benyújtott 
tiltakozó levél 1.030 fő lakos aláírását tartalmazza.

Dr. Malomsoki István:
A  benyújtott  levelet  népi  kezdeményezésnek  kell  tekinteni.  Az  összevonás  ellen  érvek 
hozhatók fel,  de a feszített  költségvetés  több intézkedés  szükséges. A megfelelő fenntartói 
döntés  meghozatala  érdekében  összeállították  az  előterjesztést,  amely  sok  információt 
tartalmaz. Fontolják meg a lehetőségeket és döntsenek belátásuk szerint.

Csöbönyei Imre:
Nagy súlyú kérdésben kell dönteni a Képviselő-testületnek.
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Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, de döntés nem született.

Tóth Károly Péter:
A pályázati  kiíró  leírta,  hogy a közoktatási  pályázatnak nem kötelező része az intézmény-
összevonás.  Korábban  csak  szándéknyilatkozatot  hoztak  a  közoktatási  intézmények  közös 
igazgatás létrehozására, így az sem kötelezi a döntéshozókat. A létrehozás dátumaként a 2008. 
szeptembere egyébként sem megfelelő. Ha gazdasági szinten megtakarítást jelentene, akkor 
lehetne összevonásról beszélni, de véleménye szerint így nem.

Csányi Józsefné:
Az előterjesztő anyag tartalmas,  tetszik az „F” határozati  javaslat  is,  amely az átszervezés 
szándékának fenntartását tartalmazza. Véleménye szerint több szakértőt már nem kell felkérni, 
csak azért, hogy a döntést elodázzák. Az óvodabővítést, bölcsöde kialakítást meg kell oldani. 
A két iskolának együtt  kell működnie, a beteg pedagógusok helyére a másik iskolából kell 
helyettest találni. 

Nagy Ferencné:
Ők  érzelmi  alapon  kívánják  fenntartani  iskolájukat,  és  ez  vádként  hangzott  el  ellenük. 
Racionálisan is tudnak gondolkodni. Az összevonás szakmailag fog segíteni azt mondták az 
elején, viszont megtakarítást nem hoz az önkormányzatnak. A két iskola közötti viszony úgy 
elromlott,  hogy néhány  év  kell,  mire  az  feloldódik.  Az összevonási  szándékot  tartalmazó 
határozatban  az  is  benne  van,  hogy  az  összevonás  után  a  két  intézmény  megmarad,  a 
gyermekek érdeke nem fog sérülni. 

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2009.(01.29.) sz. határozat

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  szót  ad  az  ülésen  jelenlévő 
hallgatóságnak a napirendhez való hozzászólás céljából.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

- 10 -

Halász László (pénzásási lakos):
Nem lenne  jó  dolog,  hogy  a  gyermekeknek  nagy távolságra  kellene  iskolába  járni.  Mi  a 
biztosíték arra, hogy Pénzásás iskolája megmarad, és nem kerül teljesen összevonásra a nagy 
iskolával. Már több évvel ezelőtt  is felmerült  az összevonás lehetősége.  A Jókai Iskolához 
nemcsak a pedagógusok ragaszkodnak,  de a szülők,  nagyszülők  is,  hiszen az ő társadalmi 
munkájuk segítségével épült fel az iskola. 

Lukács Sándor (szülő):
A Jókai Iskola az oktatáson kívül kulturális és egyéb funkciókat is ellát a településrészen. Az 
iskola megszűnésével több szülő elköltözése is várható lenne a településen.

Lakatos Béla:
Nem  összevonásról,  hanem  közös  igazgatásról  beszélnek.  Őmiatta  is  volt  aláírásgyűjtés, 
mindenfélével  gyanúsítva,  pedig  pénzt  hozott  a  településre,  amelyből  a  Jókai  Iskola  is 
részesült. Az iskola éppen azért maradhat meg, mert megnyerték a közoktatási pályázatot. Van 
egy-két dolog, amelyet nem úgy gondolnak az igazgatóasszonnyal, de a gyermekek érdekét 
kell nézni.
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Nagy Ferencné:
A pályázatba belekerült az iskolák összevonása, azért kell most ezt meglépni.

Nagy Tamás:
A 2007-ben elindított pályázatnak nem volt feltétele a közoktatási intézmények összevonása, a 
pályázatban  mégis  intézmény-összevonás  szerepelt.  A  november  15-i  döntés  később 
szándéknyilatkozattá módosult. A pályázattal 200 MFt összeget lehet nyerni, de annak 20 MFt 
önrésze volt,  melyet  másra is lehetett  volna fordítani.  Lennének újraaszfaltozott  útvonalak, 
felújított járdák. Korábban elhangzott, hogy lehet, hogy a felső tagozat a Gárdonyi Iskolába 
kerülne. Tehát volt szó összevonásról. Mi a biztosíték, hogy megmarad az iskola? 

Nagy Ferencné:
Szakmailag hozzáértő független koordinátorra lenne szükség.

Lakatos Béla:
Csányi Józsefné alpolgármester asszonyt szakmailag el tudná fogadni.

Némethné Tomanicz Lívia (pedagógus):
Sok rágalom elhangzott. Elismeri a Gárdonyi Iskola igazgatójának munkásságát. Azért jöttek a 
mai ülésre, hogy a gyermekek érdekében hozzanak döntést.  Ezt át kell gondolni. Országos 
szinten is van rá példa, hogy iskolákat megszüntetnek. Ha a pénzásási területrészen megszűnik 
az iskola, elmennek a fiatalok, a lakosok.

Rohonczi József:
A településrész érdeke, hogy megmaradjon az oktatási intézmény, viszont több, mint 200 MFt 
összegű támogatás forog kockán. 

Csuka László:
A 200 MFt összegű pályázati  pénzt az intézmények, így a Jókai Iskola fejlesztésére tudják 
fordítani. Akkor ártanak az iskolának, amennyiben változatlanul hagyják. Az átvilágítást nem 
javasolja, mert az sokba kerül.

Csányi Józsefné:
Nem cél iskolát bővíteni, utána pedig bezárni.

- 10 -

Varga József Károly:
A  pénzásási  iskolát  a  pedagógusok,  szülők  együtt  építették.  A  Testület  nem  akarja  azt 
bezáratni, de változásra van szükség. Nem lenne jó, ha emiatt esnének el a támogatási pénztől. 
Ha a pályázat elbukik, a felelőst meg kell jelölni.

Tóth Károly Péter:
Más település is különálló iskolákra pályázott és nyert. 

Szalókiné Polónyi Gyöngyi:
Független  szakértőre  lenne  szükség.  Az  alpolgármester  asszony  évtizedekig  a  Gárdonyi 
Iskolához kötődött. Nem látja a biztosítékot, hogy a közös igazgatás nem a bezárás felé vezet-
e. Változtatást emlegetnek, de feltétlenül csak az iskoláknál kell változtatásokat eszközölni? 
Az iskolák tekintetében a gyermek érdekét kell nézni mindenben.
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Lakatos Béla:
A közös igazgatásnak jelentős pedagógiai haszna lesz. Nem tartja jónak, ha a közös igazgatású 
intézménynek nincsen csúcsvezetője.

Cselovszki János:
A másik iskolából már most is több pedagógus jön áttanítani a Jókai iskolába.

Csányi Józsefné:
Ismeri  a  pénzásási  részt,  mivel  naponta  többször  jár  oda  hozzátartozói  látogatására.  A 
Gárdonyi Iskolával nem elfogult,  hiszen több vitája volt már az igazgató úrral.  Szakértő is 
hozhat javaslatot több 100 eFt-ért. A jelenlegi döntésképtelenség sok kárt okozhat. Bölcsödére 
is szükség van. Legalább apró lépésekkel induljanak el. 

Rohonczi József:
Egy intézményi oktatási referensre is szükség lenne, hiszen minden területnek van felelőse, 
csak az oktatásnak nincs. Nem a polgármesternek, alpolgármesternek és a jegyzőnek kellene 
ezzel foglalkoznia. Az éppen véletlen, hogy az alpolgármester oktatási szakember.

Csöbönyei Imre:
Közös  igazgatásról  volt  szó,  nem  összevonásról.  Az  „F”  változatot  kis  módosítással 
elfogadhatónak  tartja.  A  pályázathoz  23  MFt  saját  erő  kellett,  amelyet  az  útjavítástól, 
járdaépítéstől  kellett  elvonni.  Az  iskolák  fejlesztésének  szavaztak  bizalmat,  nem  a 
megszüntetésüket kívánják. A Jókai Iskolában a nyolcosztályos tanítás meglétét garantálták. A 
két iskola együttműködésére van szükség. Az „F pontban a szakértő megbízás ki is hagyható.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2009.(01.29.) sz. határozat
Ács Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egységes  óvoda-bölcsőde intézmény 
létrehozásának szándékát kinyilvánítja,  amelyet 2010. július 1. napjával hoz létre.  Az 
Összevont Napköziotthonos Óvoda 2010. június 30. napjával jogutódlással megszűnik, a 
jogutód intézmény az egységes óvoda-bölcsőde.
Határidő: Azonnal
Felelős: Az érintett intézmények vezetője, 
              Csöbönyei Imre polgármester
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A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2009.(I.29.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a közoktatási intézményeit 
érintő átszervezési szándékát.
Az átszervezés keretében támogat minden szükségszerű, ésszerű, racionális változást.    
A  képviselő-testület  elhatározta,  hogy  a  város  oktatási-nevelési  intézményeire 
vonatkozóan  részleteiben  áttanulmányozza  a  közös  foglalkoztatás  területeinek 
lehetőségeit. Az intézmények közötti egyeztetéssel Csányi Józsefné alpolgármestert bízta 
meg. 
Az  egyik  fő  cél  az,  hogy  az  intézménynek  legyen  érdeke,  hogy  a  város  közoktatási 
intézményeiben  foglalkoztatottak  munkájának  minél  hatékonyabb  felhasználásával, 
státuszok helyett akár többletmunka lehetőségének biztosításával, vagy éppen annak az 
elkerülésével keressenek további költség-hatékony megoldásokat. 
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A másik kiemelt cél az intézmények közötti egyeztetés  létrehozása,  annak 
meghatározása,  hogy  a  létrejövő  tanulólétszám,  szakos  ellátottság  alapján  hogyan 
alakulhat az intézményekben foglalkoztatott pedagógusok létszáma. Ez alapján hozhat 
az önkormányzat létszámcsökkentő döntést.
Felelős: Csányi Józsefné alpolgármester
Határidő: 2009/2010. tanév indításáig folyamatos

18  óra  25  perckor  Baracskai  Lajos  képviselő  megérkezett, 
Lakatos  Béla  képviselő  pedig  távozott  az  ülésről,  így  a 
Képviselő-testület továbbra is 13 fővel folytatta munkáját.

8./ Egyebek

Ács Fejlődéséért Alapítvány hozzájárulási kérelme

Csányi Józsefné:
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány a befolyt SzJA 1 %-ából egységes információs és utcanév 
táblákat  szeretne  vásárolni.  Első  ütemben  a  legforgalmasabb  csomópontokban  kívánnak 
tájékoztató táblákat kihelyezni kb. 800 eFt értékben. A Testület hozzájárulását kérik ehhez.

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2009.(01.29.) sz. határozat

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy „Ács Fejlődéséért” 
Alapítvány által vásárolt egységes információs és utcanév táblák a tervezett helyszíneken 
felállításra kerüljenek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

- 13 -

Közép-Dunántúli Régió Mentőszervezete támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
A Mentőszervezet korszerű mentéstechnikai eszközök vásárlásához való hozzájárulás kérése 
céljából fordult Önkormányzatunkhoz. 

Csuka László:
A  Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  javaslata,  hogy  helyi  célokat  támogassanak  az  erre 
rendelkezésre álló pénzkeretből.

Csöbönyei Imre:
Sok hasonló kérés van. Nem tudják mindet figyelembe venni.
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13/2009.(I.29.) sz. határozata

Ács Város Képviselő-testülete az Önkormányzat jelenlegi szűkös anyagi helyzetére való 
hivatkozással a Közép-dunántúli Régió Mentőszervezet támogatási kérelmét elutasítja. 
               Határidő: azonnal
               Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A testületi ülés 19 óra 10 perckor zárt ülésen folytatódott.

K.m.f

Dr. Malomsoki István                Csöbönyei Imre
jegyző                    polgármester
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