
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. február 12-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

Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ácsi Tagozatának  
                      igazgatója
Böröczné Kőszegi Zsuzsa könyvvizsgáló
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csöbönyei Imre:
A  polgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket.  Megállapította,  hogy  Moncz  Imre 
kivételével  (aki  igazoltan  van  távol),  a  többi  képviselő  megjelent,  így  az  ülés  13  fővel 
határozatképes.  Ismertette  jelen  ülés  témáit.  Javasolta  az  Egyebek  napirendek  közé  a 
meghívóban szereplőkön túl bevenni az alábbiakat:
- KDOP-5.1.1/2F-200l8-0047 „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” c. pályázat,
- CBA kereskedelmi lánc részére kijelölt telek megosztásának engedélyezési eljárása,
- Kossuth Lajos Emlékpark járda- és térburkolat kialakítása
- Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
- Bankautomata a Pénzásási településrészre
A képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendeket és a napirendre javasolt pontok 
tárgyalását egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok:
   1./  Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, 
         intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
              2./  Rendeletalkotás az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
             3./ Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola iskolaigazgatói pályázat kiírása
             4./ Egyebek
-  Megállapodás Ács  Város Önkormányzata és Ritmus Oktató Közhasznú Társaság között
-  Országos Medical Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási kérelme
- Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez
-  KDOP-5.1.1/2F-200l8-0047 „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” c. pályázat,
-  CBA kereskedelmi lánc részére kijelölt telek megosztásának engedélyezési eljárása,
-   Kossuth Lajos Emlékpark járda- és térburkolat kialakítása
-   Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
                     -  Bankautomata a Pénzásási településrészre

 

1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, 
intézkedésekről
     és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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A  polgármester  által  elmondottakat  tartalmazó  jelentés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Károly Péter:
A pénzásási településrészen sok a falkába járó eb, akik nap, mint nap kint vannak az utcán. A 
Hivatalban azt mondták, hogy fogják be őket, de ez nem az ő feladatuk.

Csöbönyei Imre:
A mezőőrnek  kell  bejelenteni  az  utcán  lévő  kutyát,  ő  tudja  megszervezni  a  befogásukat. 
Kistérségen keresztül kerül ellátásra  a gyepmesteri  tevékenység.  Rendszeresen,  hetente egy 
alkalommal  járnak  ki  Székesfehérvárról,  probléma  esetén  külön  értesítésre  is  kijönnek  a 
gyepmesterek.

Varga József Károly:
Az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  keretén  belül  a  nagy  hidegben  gyorssegélyt 
biztosítottak  a  külterületen  élő  rászorultak  részére  a  Hivatal  szociális  területén  dolgozók 
segítségével. Ehhez a Kossuth Lajos Asztaltársaság is nyújtott támogatást. 

Csányi Józsefné:
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány jelzőtáblák kitételét határozta el több szakaszban a település 
forgalmasabb csomópontjaiba.  Elsőként a Fő utcába rendelik meg a táblákat.  Támogatással 
több  helyre  is  tudnának  jelzőtáblát  kihelyezni.  Február  09-én  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  ülésezett.  Nyugtalanító,  hogy  a  gárdisták  egyre  többször  megfordulnak  a 
településen.   

Lakatos Béla:
A vaspusztai lakásfoglalókkal kapcsolatban történt-e előrelépés?

Dr. Malomsoki István:
Írásban is többször felhívták a figyelmet az ott lakók által lakott lakások megvásárlására. Aki 
befizette a vételárat, azoknál már átiratásra került a villanyóra is. 

Csöbönyei Imre:
Némelyik ott lakó nehéz anyagi helyzetben van. Azoknál, akik nem fizették ki a vételárat a 
határozatok visszavonandók. A fogorvosi pályázatra nem volt jelentkező, ezért annak ismételt 
meghirdetésére van szükség.

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

17/A/2009.(II.12.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ácsi  1.  sz.  fogorvosi  körzet 
fogorvosi  álláshelyére  korábban a  256/2008.  (XI.  27.)  sz.  kt.  határozatával  elfogadott 
pályázati felhívását ismételten közzéteszi az álláshely mielőbbi betöltése érdekében.
            Határidő: azonnal
            Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/B/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vaspusztai 0238/18 hrsz. értékesítése 
tárgyában  hozott  242/2008.  (XI.  27.)  sz.  kt.  és  a  szintén  vaspusztai  0238/7  hrsz. 
értékesítése  tárgyában hozott  212/2008  (X.  30.)  sz.  kt.  határozatát  2009.  március  31. 
napjával visszavonja, mivel a vevők kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

2./  Rendeletalkotás az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Locsmándi Imréné:
Már  több  alkalommal  tárgyalták  a  költségvetést,  legutóbb  két  héttel  ezelőtt,  azóta  nincs 
változás a főbb számokban. 

Böröczné Kőszegi Zsuzsa:
Megvizsgálta  a költségvetési  rendeletet,  az az előírásoknak megfelelő.  A tervezett  60 MFt 
összegű hitel elfogadható. Azért javasolja, hogy minél kisebb összegű hitel felvételére kerüljön 
csak  sor,  mert  így  is  magas  az  önkormányzat  fizetnivalója.  A  gazdasági  válság  miatt  a 
bevételforrás csökkenhet, azt figyelni kell, hogy terv szerint alakul-e. A költségvetési rendelet 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Csuka László:
A Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság tárgyalta  a költségvetést  és megállapította,  hogy annak 
tervezése pozitív irányban mozdult el. Fontos a felelős intézményi gazdálkodás megteremtése. 
A működési  hitel  felvétele  kockázatos,  de  tervezése  biztonságot  jelent.  Jó  lenne,  ha  nem 
kellene igénybe venni. Bíznak a jó adóbevételekben. 2009-ben is a legfontosabb a források 
keresése, és a takarékos gazdálkodás. Az intézmények megfelelő létszámára figyelni kell. 

Rohonczi József:
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a költségvetést. A normatívák lehívására nagy hangsúlyt 
kell fektetni.

Csányi Józsefné:
A költségvetésnek betarthatónak kell lenni. A személyi  kiadások tervezett  összege eddig is 
elegendő volt, a dologi kiadásokra tervezett összegek voltak alultervezettek az intézmények 
vonatkozásában. 

Lakatos Béla:
Jelzi,  hogy  megbeszélte  a  jegyzővel  a  TISZK-hez  való  csatlakozást.  A  szakképzési 
hozzájárulásra az idén is jogosultak lesznek, ennek összege 3-4 MFt-ot jelent.

Petró Tibor:
A költségvetésbe járdafelújítás nem került bele, de plusz bevételből jó lenne erre is áldozni. 
Vállalkozókat  az  önkormányzat  hozhat  a  településre.  A  fejlesztés  fellendítése  érdekében 
fejlesztési konzultációkat folytatnak.
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Locsmándi Imréné:
A  költségvetésben  tervezett  bevételeken  túli  további  bevételeket  pótelőirányzattal  lehet 
rendezni. Járdára vonatkozóan nem volt igénybevehető pályázat, enélkül nehéz belekezdeni. 
Az  önkormányzat  által  nyert  pályázatok  többsége  utófinanszírozású,  amely  megemeli  a 
költségvetés kiadási oldalát ebben az évben. Sajnos az állami normatíva összege semmit nem 
emelkedett. 

Csöbönyei Imre:
A költségvetés tervezésekor óvatosnak kell lenni, nem szabad eladósodni. Az önkormányzat 
által  eddig elnyert  pályázatok hasznosak voltak,  mert  mind a szennyvízberuházás,  mind az 
útfelújítás  ma  már  sokkal  többe  kerülne.  Járdák  aszfaltozására  szükség  lenne.  A  nagy 
közoktatási  pályázat  sokba  kerül,  a  támogatási  összeghez  pedig  később  jutunk.  Minden 
területen megtakarításra van szükség, az állami támogatás évről-évre kevesebb, az ÖNHIKI 
pályázatokat is megszüntették,  csak magunkra számíthatunk. Mozgatható vagyona nincs az 
önkormányzatnak, mert régiek az ingatlanjai. Cégek nehezen telepednek meg a településen. A 
városért összefogva lehet csak tenni.

A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

12009.(II.12.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola iskolaigazgatói pályázat kiírása

Nyéki Péter:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta az igazgatói pályázati felhívást és azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 

Lakatos Béla:
Ő be kívánja adni a pályázatot, ezért tartózkodik a szavazástól.

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

18/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  alábbiak  szerint  fogadja  el  a 
Gárdonyi  Géza  Általános  és  Szakiskola  Igazgatói  álláshelyére  vonatkozó  pályázati 
felhívását: 

Pályázati felhívás

         A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Székhely: 2941 Ács, Gyár u. 23.).
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  18.§  (1)  bekezdésében  és  a  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  végrehajtásáról  a  közoktatási  intézményekben  szóló 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint a Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola  (Székhely:  2941  Ács,  Fő  u.  88.)  magasabb  vezetői  megbízásra  (iskolaigazgató) 
pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

Az intézmény tevékenységi köre:
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
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Munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom Megye, 2941 Ács, Fő u. 88.
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
2009. augusztus 16 – tól – 2014. augusztus 15-ig, 
határozott időre, 5 évre szól

Az ellátandó feladatok főbb jellemzői:
- a nevelőtestület vezetése,
- nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,
- a  nevelőtestület  jogkörébe  tartozó  döntések  előkészítése,  végrehajtásuk  szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése,
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- továbbá  a  közoktatásról  szóló  1993.  LXXIX.  tv.  54.§  (1),  55.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
a. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§(1)-(2) bekezdésében felsorolt  felsőfokú 
iskolai  végzettség és szakképzettség,  továbbá másodszor  és további  alkalommal  történő megbízás 
esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
b. legalább  5  év  –  a  Kt.  18.§  (6)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel   -  pedagógus 
munkakörben szerzett a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejű pedagógus munkakörben történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás,
c. szakmai gyakorlat,
d. büntetlen előélet,
e. magyar állampolgárság,
f. cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         -    idegen nyelvismeret

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- a részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetői programot szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket (vezetési programot),
- a pályázó írásbeli nyilatkozatát, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen történő tárgyalásáról

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások megnevezése:
- a végzettséget igazoló oklevél másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint. 

- 6 -
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatokat 3 példányban, zárt borítékban a pályázati kiírásnak a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, www.kozigallas.gov.hu internetes oldalán történő 
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közzétételtől számított harminc napon belül Ács Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
címezve (cím: 2941 Ács, Gyár u. 23.), lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékra 
rá kell írni: „iskolaigazgatói pályázat”
A pályázatok elbírálására a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi 
ülésen kerül sor.
A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt ad Csöbönyei Imre polgármester (tel.: 34-
385-121).

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Az Oktatási Minisztérium hivatalos lapja, ideje: KSZK honlapon történő közzététel napja.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenek nyilvánítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester  

4./ Egyebek

Megállapodás Ács Város Önkormányzata és Ritmus Oktató Közhasznú Társaság között

Bánfi Csaba:
Az Oktatási Bizottság ülésén kifejtette a véleményét a témában. 10 éve működik a zeneiskola, 
érdemes végiggondolni, hogy honnan indultak és hova jutottak ez alatt az idő alatt. Az akkori 
polgármesterrel  megállapodott,  hogy  a  település  gyermekeinek  zenetanulást  biztosít, 
kultúrához juttatja őket, és az önkormányzat – ahogy tudja – támogatja az iskolát. Jelenleg 180 
fővel működnek, egy évben két alkalommal listát küldenek a tanulói létszámról. Megpróbáltak 
belefolyni a település életébe. Úgy érzi ők is tettek valamit azért, hogy a faluból város legyen.
Az iskola kiválóra minősített  intézmény,  de ezt  segítség nélkül nem tudták volna elérni.  A 
közoktatási törvény kimondja, hogy az alapoktatást intervallumhoz kell kötni. 10 éves lett a 
Pedagógiai Programjuk. Az önkormányzattól is 10 éves keretmegállapodás szerinti támogatást 
kér.  Két  zenekarral  magas  szinten  dolgoznak,  a  zeneoktatás  kiegészült  képzőművészeti 
oktatással  és  színjátszó  csoport  működtetésével,  amelyet  kisszínházzá  szeretnének 
felfejleszteni.  Ők  komoly  eredményeket  hoznak,  amit  kezdetkor  ígértek,  azt  teljesítették. 
Felelősségteljes döntést vár a Testülettől. A költségvetés egészéhez viszonyítva a zeneiskola 
támogatása  csak  5 %, ez  nem számít  rizikónak.  A támogatásra  két  alternatíva  szerepel:  a 
létszámhoz kötött az önkormányzat részére nem a legmegfelelőbb, mert ha nagyon felmegy 
létszám,  az  anyagilag  megterhelő.  A másik  lehetőség  a  létszámhoz  nem kötött  támogatási 
forma. Ennyi gyerekszámnál a pedagógusokat nem alkalmazhat csak egy évre.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a zeneiskola finanszírozási lehetőségét. Az elért 
eredményekhez  gratulál.  Hiányolták,  hogy  az  iskola  gazdálkodását  nem  ismerik,  pedig  a 
szülők is fizetnek hozzájárulást és Bábolna Önkormányzata is nyújt támogatást a zeneiskola 
részére.  A  bizottság  javaslata,  hogy  a  támogatás  2010.  gazdasági  év  végéig  kerüljön 
meghatározásra.  2008. évre 4,1 MFt összegű támogatást  javasolnak a zeneiskolának.  A 10 
éves szerződés realítását nem látja a bizottság.

Nyéki Péter:
Az Oktatási  Bizottság  4 igen és  2  tartózkodás  mellett  szintén  az  előterjesztésben szereplő 
mértékű  támogatás  elfogadását  javasolja.  A  tartózkodás  is  csak  abból  fakadt,  hogy  nem 
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ismerték  a  zeneiskola  pénzügyi  adatait.  A jelenlegi  gazdasági  helyzet  miatt  még  az 
általános iskolájuknak sem tudják szavatolni a 10 éves működés fenntartását.

Csányi Józsefné:
A bizottsági  ülésen  nem tudott  jelen  lenni,  csak  a  jegyző  és  a  zeneiskola  vezető  közötti 
egyeztető megbeszélésen vett részt.  A zeneiskolai  befektetés megtérülése már most látszik. 
Korábban is volt zeneoktatás a településen, de nem a mostani szinten: az itt tanuló gyerekek 
sokat  kapnak  az  iskolától.  A  gyerekek  szabadidős  elfoglaltságára  is  gondolni  kell.  Ezen 
oktatásra igény van. A 10 év alatt nagy fejlődésen ment keresztül az iskola. A zenekart sok 
helyre hívják. Működésükhöz támogatásra is szükség van.  Ez olyan beruházás, melyet magára 
is  valamit  adó önkormányzat  támogat.  A sporton  kívül  mással  is  szívesen  foglalkoznak a 
gyerekek.  Ez meg kell nekik adni. Hoztak már több cikluson átnyúló döntéseket, melyeket 
nem kell  megbánni,  mert  azok  a  fejlődést  szolgálják.  Ha  időközben  probléma  merül  fel, 
lehetőség  van  a  szerződés  módosítására  is.  Az  iskola  működése  óta  jó  színvonalú 
rendezvények  vannak,  hangversenyeket  is  tartanak.  Az  eredeti  tartalmú  előterjesztés 
elfogadását javasolja.

Varga József Károly: 
A  visszajelzés  jó  az  iskoláról  Ahogy  a  gazdasági  helyzet  engedi,  javasolja  a  támogatás 
nyújtását. 

Lakatos Béla:
Nem támogatja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. Eljár a hangversenyekre, látja, 
hogy mennyivel  többet  nyújt  a gyerekeknek az iskola.  Sok szülőnek nagyon megterhelő a 
fizetés, de az öt legtehetségesebb gyermek ingyen tanulásra jogosult. A szerződés később is 
módosítható.

Csöbönyei Imre:
A zeneiskola  jól működik,  több gyermeket  hoznak vidékről is.   Akkor igazi egy város, ha 
minden szinten emelkedni tud. Sajnos a jelen gazdasági helyzet erre nem ad lehetőséget, pedig 
fontos,  hogy  az  adott  helyzetben  a  kultúrát  hogyan  tudjuk  továbbvinni.   Az  oktatásban 
dolgozók támogatják  a  zeneiskolát,  a  pénzügyesek  kétkedve  fogadják.  Nehéz  a  döntés.  A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatát támogatja.

Dr. Malomsoki István:
A költségvetésben a zeneiskola 4,5 MFt-tal került elfogadásra. Következetesnek kellene lenni.

Tóth Károly Péter:
Becsüli az iskola működését, de 10 évre nehéz elkötelezni magukat. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslatát támogatja.

A képviselő-testület 10gen szavazattal és 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

19/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosításokkal támogatja 
az  önkormányzat,  a  Ritmus  Oktató  Kht.,  a  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és 
Szakiskola,  valamint  a  Jókai  Mór  Általános  Iskola  között  kötendő,  az  előterjesztés 
mellékletét képező szerződést:
- A megállapodás 2. pontjában: 10 év helyett 2 évre történik
         a szerződéskötés.

- A megállapodás 7. pontja kiegészítésre kerül a 4. pontra
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      való hivatkozással.
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Országos Medical Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási kérelme

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem javasolja az Országos Medical Alapítvány Közhasznú 
Szervezet támogatását a jelenlegi nehéz anyagi helyzetben.

A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

20/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács Város Képviselő-testülete az Önkormányzat jelenlegi szűkös anyagi helyzetére való 
hivatkozással az Országos Medical Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási kérelmét 
elutasítja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

Csöbönyei Imre:
A  Megyei  Önkormányzatok  Szövetségéhez  való  csatlakozással  lehetőség  nyílik  az 
önkormányzati érdekképviselet hatékonyságának növelésére.

A képviselő-testület 13 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

21/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  településnek  a  Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásáról döntött, ezzel is 
erősítve az önkormányzati érdekképviselet hatékonyságát.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

KDOP-5.1.1/2F-200l8-0047 „Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” c. pályázat,

Dr. Malomsoki István:
A  Közoktatási  Infrastrukturális  Fejlesztés  című  pályázathoz  kapcsolódóan  könyvvizsgálói, 
műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti, közbeszerzési, rendezvényszervezési és tájékoztatási, 
nyilvánossági ajánlatok elbírálására van szükség.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a legolcsóbb ajánlatokat javasolja elfogadásra.
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Rohonczi József:
Az  Ügyrendi  Bizottság  véleménye,  hogy  lehetőség  szerint  helyi  pályázók  kerüljenek 
elfogadásra.  10  MFt  megspórolható  lenne,  ha  köztisztviselői  státuszban  lévő  dolgozókkal 
lenne elvégeztetve a felsorolt tevékenységek zöme. Ezzel súlyos pénzeket veszítünk el. 

Csöbönyei Imre:
A jelenlegi pályázatokkal kapcsolatos intézésekhez magas szintű pályázatban való jártasság 
szükséges. Javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatok kerüljenek elfogadásra.

Csányi Józsefné:
Értéke van a szellemi munkának.

Lakatos Béla:
Jó lenne, ha a pénzek helyben maradnának. 

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

22/2009.(II.12.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  KDOP-5.1.1/2F-2008-0047 
„Közoktatási  Infrastrukturális  Fejlesztés”  című pályázattal  kapcsolatban a  következő 
területekre beérkezett ajánlatokból az alábbiakat fogadta el:
              -   Könyvvizsgálói tevékenység: 
          Böröczné Kőszegi Zsuzsanna       900.000,- Ft + 20 % ÁFA
                          -  Műszaki ellenőrzés: 
                           Vasi Dolomit Kft.                2.350.000,-Ft + 20 %ÁFA
                         -   Projektmenedzsment:
                            BFH Kft.                                     5.833.333,-Ft + 20 % ÁFA
                         -   Közbeszerzési eljárás: 
                            Sugallat Kft.     1.262.918,-Ft + 20 %ÁFA
                         -   Rendezvényszervezés:
                            Némethné Lakics Zsuzsanna        233.333,-Ft + 20 %ÁFA
                         -   Tájékoztatás, nyilvánosság:
                            Némethné Lakics Zsuzsanna        566.667,-Ft + 20 %ÁFA
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

CBA kereskedelmi lánc részére kijelölt telek megosztásának engedélyezési eljárása

Dr. Malomsoki István:
Az építeni  tervezett  CBA kereskedelmi  lánc  részére  kijelölt  telekmegosztás  után  a  terület 
átadására  van  szükség.  Az  erre  vonatkozó  szerződés  megkötésével  elhárul  az  akadály  az 
engedélyezési eljárás megkezdése előtt.

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

23/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Pannon-Mill Zrt. 
(2900 Komárom, Klapka Gy. u. 40.) tulajdonát képező 4/2 helyrajzi számú ingatlanból 
megvásárol 13 m2 területet 30.000,- Ft vételár ellenében.
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Az ingatlan vásárlására az IMMOAGORA Kft-vel CBA Áruház létesítésére megkötött 
ingatlan adásvételi előszerződés teljesítése miatt van szükség.
A  telekmegosztás  engedélyezésével  kapcsolatos  költségek  a  Polgármesteri  Hivatalt 
terhelik.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Kossuth Lajos Emlékpark járda- és térburkolat kialakítása

Csöbönyei Imre:
A Kossuth  Lajos  Emlékparkban  a  szobor  környékének  rendbetételére  van  lehetőség  Leier 
burkoló  térkövekkel  mintegy  400  m2-en.  A  szobor  mögé,  annak  kiemelésére  változó 
magasságú  térdfal  épül  pincefalazó  elemek  felhasználásával.  A  térburkolókő  rendelése  a 
Polgármesteri  Hivatal  vonatkozásában  1.110.960,-  Ft,  a  Kossuth  Lajos  Asztaltársaság 
rendelése bruttó 110.140,- Ft. A szobor felavatására 2009. március 15-én kerül sor.

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

24/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kossuth  Lajos  Emlékparkban 
felállítandó  Kossuth  szobor  környékének  rendbetétele  céljából  járdaépítésről,  400  m2 

nagyságban  térburkolat  kialakításáról  és  a  szobor  mögé,  annak  kiemelésére  térdfal 
építéséről döntött. 
A fenti elemek költségmegoszlása a következő:
     Polgármesteri Hivatal költségére:
          Térburkolókő                                          1.110.960,- Ft összeg
          Járdaépítés                                                 400.000,- Ft összeg
     Kossuth Lajos Asztaltársaság költségére
          Térburkolókő és pincefalazóelem             110.140,- Ft összeg
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Nyugdíjas Klub támogatási kérelme

Csöbönyei Imre:
A  Városi  Nyugdíjas  Klub  50  eFt  összegű  támogatási  kérelmet  terjesztett  be  az 
önkormányzathoz a Csallóközaranyosra való utazásuk költségeinek fedezésére.

Csuka László:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a támogatási kérelmet. A Pénzásási Nyugdíjas 
Klub tavaly kapott támogatást. A bizottság 10 eFt összegű támogatás nyújtását javasolja.

Lakatos Béla:
A  költségvetésben  az  egyéb  szervek  támogatása  szakfeladaton  van-e  tervezve  összeg? 
Amennyiben van, adják meg a kért összeget.
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Locsmándi Imréné:
Összesen 800 eFt összeg került tervezésre az említett szakfeladatra.

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

25/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi  Nyugdíjas  Klub  részére 
50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű támogatást nyújt a Bartók Béla Művelődési 
Ház költségvetésén keresztül.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Bankautomata felállítása

Csányi Józsefné:
Örömteli  hír,  hogy  OTP  Rt.  a  pénzásási  orvosi  rendelőnél  is  tervezi  bankautomata 
kihelyezését, ehhez a Képviselő-testület hozzájárulását kéri.

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

26/2009.(II.12.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank 
NyRt.  a  pénzásási  városrészen  az  orvosi  rendelőnél  bankautomatát  állítson  fel  és 
üzemeltessen. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több  napirend  nem  lévén  a  polgármester  17  óra  45  perckor 
megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

K.m.f

Dr. Malomsoki István                Csöbönyei Imre
jegyző                    polgármester
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