
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. február 26-án 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

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

Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csöbönyei Imre:
A  polgármester  köszöntötte  az  ülésen  résztvevőket.  Megállapította,  hogy  Csuka  László, 
Lakatos Béla, Rohonczi József és Nagy Irén (aki később érkezik) kivételével a többi képviselő 
megjelent, így az ülés 10 fővel határozatképes. Ismertette jelen ülés témáit. További napirendi 
pontra  javaslat  nem  hangzott  el.  A  Képviselő-testület  tagjai  a  meghívóban  szereplő 
napirendeket  tárgyalásra egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok:
  1.)  A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
                   22/2005. (XI. 01.) sz.  Önk. rendelet  módosítása
2.)  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési  díjának  megállapításáról  szóló 
12/1994. (III. 21.) sz. Önk. rendelet módosítása
  3.)  Az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetését  tartalmazó  3/2008.  (II.  14.)  sz.  Önk.  
rendelet módosítása
  4.)  Oktatási szakértő kiválasztása 
5.) Egyebek:
   a) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok alapító   
            okiratának módosítása
  b)  Búcsútér bérbeadása
    c)  Címerhasználatra vonatkozó kérelem
                d)  Mozgáskorlátozottak  Komárom-Esztergom  Megyei  Egyesületének    
                             támogatási kérelme
e) A Gárdonyi Géza Általános és Szakiskola támogatási kérelme

 
1./      A   szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005. (XI.   
01.) sz.  Önk. rendelet  módosítása

Dr. Malomsoki István:
A  módosítás  azért  vált  szükségessé,  mivel  a  törvény  módosítása  2009.  január  01-jétől 
átalakította  a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű,  aktív korú személyek és családjuk részére 
nyújtott ellátásokat. A rendelet meghatározza a rendszeres szociális segélyre való jogosultság 
fő  szabályait  is.  Az  előterjesztéshez  csatolták  a  Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi 
Központtal kötendő együttműködési megállapodás tervezetet elfogadásra.
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Varga József Károly:
Az Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  a  rendeletmódosítást  és  azt  elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.

Nyéki Péter:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet és szintén elfogadásra javasolja az 
előterjesztett rendeletmódosítást.

A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

2/2009.(II.27.) sz. rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.) sz. 

rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

27/2009.(II.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi Központtal (2800 Székesfehérvár, Sörház tér 1.) kötendő „Együttműködési 
Megállapodás” tervezetet az előterjesztés szerint elfogadja. 
            Határidő: Azonnal
            Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Nagy Irén képviselő az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 
a továbbiakban 11 fővel folytatta munkáját.

2./  A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési  díjának megállapításáról  szóló 
12/1994. (III. 21.) sz. Önk. rendelet módosítása

Varga József Károly:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja módosított térítési 
díjakat.

Csöbönyei Imre:
A Süllős Kft-nél nagy pénzek mentek el. Év közben át kell nézni a velük kötött szerződést.

A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

3/2009.(II.27.) sz. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 

12/1994.(III.21.) sz. rendelet módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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3./  Az  önkormányzat  2008.  évi költségvetését  tartalmazó  3/2008.  (II.  14.) 
sz. Önk.            rendelet módosítása

Locsmándi Imréné:
Az előző év bevételei jól alakultak. Jó volt az iparűzési adó feltöltése is. Személyi juttatásból 
átcsoportosítottak dologi költségekre. Az előterjesztett  előirányzat  módosítás az alábbiakkal 
egészül ki:
- HEFOP pályázat záró elszámolása következtében a Gárdonyi Iskolánál 5.211 eFt-
tal,  a  Jókai  Iskolánál  1.380  eFt-tal,  az  óvodánál  640  eFt-tal,  összesen  7.231  eFt-tal  a 
támogatást  korrigálni  szükséges,  így  az  a  módosított  előirányzat  végösszegéből  levonásra 
került.
- Normatív  állami  támogatások  év  végi  elszámolása  miatt  2  eFt  könyvelése 
szükséges a kerekítések miatt.
- Cigány Kisebbség Önkormányzat  feladatalapú támogatásból  80 eFt támogatást 
kapott, mely a kiadási oldalon a dologi kiadások fedezetére szolgál.

Nyéki Péter:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást és azt elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek.

Csányi Józsefné:
Két  esztendő  anyagát  átnézte,  és  mindig  1  milliárd  forinton  felül  volt  a  költségvetés 
végösszege.   2008-ban  hitelt  terveztek,  de  végül  a  felvételére  nem  volt  rá  szükség. 
Fejlesztésekbe  nem  mertek  kezdeni,  járdaépítésbe  sem,  ilyen  magas  költségvetési  összeg 
mellett. A Kossuth szobor felállítása annyiba került az önkormányzatnak, mint amennyibe a 
bölcsőde került volna. 

Moncz Imre:
Fegyelmezetlen az intézmények gazdálkodása az elköltött pénzek tekintetében is.

Dr. Malomsoki István:
Idén  szigorúbb  számonkérést  várnak  el  az  intézményvezetőktől.  Nem  lehet  felelőtlen 
pénzköltés.

Tóth Károly Péter:
A szakiskolának a TISZK-hez időben kellett volna csatlakozni, ez elmarad, ezzel véleménye 
szerint 10 MFt-tól esett el az önkormányzat.

Csöbönyei Imre:
Idei évben már le tudják hívni normatívát,  tavaly rendeletmódosítás miatt nem sikerült.  Az 
intézményi költségvetés túllépése miatt fegyelmit akart adni intézményvezetőnek, de azt nem 
szavazta  meg  a  Testület.  Az  intézmények  túlköltekeznek,  felélik  a  pénzüket,  emiatt  nem 
tudnak bölcsödét,  járdát építeni.  Lehet,  hogy a befolyt  iparűzési  adóból vissza kell  fizetni, 
amennyiben  megszűnik  cég.  Az  önkormányzat  a  legfontosabb  kötelezettségének,  a  hitelei 
visszafizetésének eleget tett, ezen túl csak működési kiadásokat tudja fedezni, ez pedig kevés.

Nagy Irén:
Nekik  máshol  nincs  lehetőségük  megfogni  a  pénzt.  Az önkormányzat  abban tud  spórolni, 
amiben akar. Fel vannak háborodva a vállalkozók, hogy befizetik az iparűzési adót, de semmit 
nem látnak belőle, hogy készülne valami a településen, rosszak az utak, a járdák. A Kossuth 
szobor felállítása öt nehéz évbe telt. A településen a városias küllemet kérik számon a lakosok, 
a vendégek.
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A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

28/2009.(II.26.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztett  előirányzat 
módosítást az alábbiakkal egészíti ki:
- HEFOP pályázat záró elszámolása következtében a Gárdonyi Iskolánál 
5.211 eFt-tal, a Jókai Iskolánál 1.380 eFt-tal, az óvodánál 640 eFt-tal, összesen 7.231 eFt-
tal  a  támogatást  korrigálni  szükséges,  így  az  a  módosított  előirányzat  végösszegéből 
levonásra került.
- Normatív  állami  támogatások  év  végi  elszámolása  miatt  2  eFt 
könyvelése szükséges a kerekítések miatt.
- Cigány  Kisebbség  Önkormányzat  feladatalapú  támogatásból  80  eFt 
támogatást kapott, mely a kiadási oldalon a dologi kiadások fedezetére szolgál.
            Határidő: Azonnal
            Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

4/2009.(II.27.) sz. rendelete
Az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) sz. rendelet 

módosítása

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./  Oktatási szakértő kiválasztása

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság tárgyalta az egységes óvoda-bölcsőde intézmény létrehozása céljából 
kijelölendő  oktatási  szakértőkre  vonatkozó  előterjesztést  és  a  bizottság  Tőke  Györgyné 
megbízását javasolta.

Nyéki Péter:
Az Oktatási Bizottság is Tőke Györgyné szakértőt javasolta kiválasztani.

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

29/2009.(II.26.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2009. (I.29.) számú határozatban 
foglalt  egységes  óvoda-bölcsőde  intézmény  létrehozásának  előkészítésével  kapcsolatos 
szakértői tevékenység ellátásával Tőke Györgynét (Székesfehérvár) bízza meg, 70.000,- 
Ft   összegű díjazás ellenében.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  nevében,  jegyzői  ellenjegyzés 
mellett a szakértői tevékenység ellátásáról szóló szerződést aláírja. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester, 
              dr. Malomsoki István jegyző
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5./ Egyebek

 Bartók  Béla  Művelődési  Ház,  Könyvtár  és  Városi  Sportcsarnok  alapító  okiratának 
módosítása

Dr. Malomsoki István:
A  napirend  kiegészül  a  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  és  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító 
okiratának módosításával is. A lapkiadás a Hivatal alapító okiratából átkerül a Művelődési Ház 
alapító okiratába.

Tóth Győző:
A Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az alapító okirat módosítását támogatja.

Csányi Józsefné:
Az előfizetők száma az idei évben emelkedett,  mivel  a Hartmann Hungary Kft.  plusz 200 
példányt rendelt az újságból.

A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

30/2009.(II.26.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Bartók  Béla  Művelődési  Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok Alapító okiratát az előterjesztés  szerint jóváhagyja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

31/2009.(II.26.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács Város Polgármesteri Hivatala 
Alapító okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző

A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

32/2009.(II.26.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító 
okiratát az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Búcsútér bérbeadása

Nyéki Péter:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a búcsútér bérleti díjaként 300 eFt összeget tart reálisnak 2 
db mobil-WC biztosításával.
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A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

33/2009.(II.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  szeptemberében  tartandó 
hagyományos ácsi búcsú lebonyolításával 300.000.-Ft összeg megfizetése és 2 mobil WC 
biztosítása  mellett  megbízza  Veszprémi  Gyuláné  Ács,  Bajcsy  Zs.  u.  4.  sz.  alatti 
Szórakoztató és Vidámpark vállalkozót.
Határidő: 2009. szeptember 11.
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző

Címerhasználatra vonatkozó kérelem 

Csöbönyei Imre:
A Komárom-Esztergom  Megyei  Kézilabda  Szövetség  kérése,  hogy  az  50  éves  jubileuma 
alkalmával megjelenő programfüzetében Ács címerét megjeleníthesse. A jubileumi ünnepség 
alkalmával több rendezvényt szerveztek. A polgármestereket védnöknek kérték fel.

A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

34/2009.(II.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Komárom-Esztergom  Megyei 
Kézilabda Szövetség részére engedélyezi, hogy Ács város címerét megjelenítse az 50 éves 
jubileummal  kapcsolatos  programfüzeteken  azzal,  hogy  a  18/1994.(VII.18.)  Önk.  sz. 
rendelet 4. § és 6. §-ában foglaltaknak eleget tesz. 
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Mozgáskorlátozottak  Komárom-Esztergom  Megyei  Egyesületének támogatási kérelme
                             
Csöbönyei Imre:
A  Mozgáskorlátozottak  Komárom-Esztergom  Megyei  Egyesülete  támogatási  kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz. A korábbi években is szoktunk támogatást nyújtani részükre.

Nyéki Péter:
A Pénzügyi  és  Gazdasági  Bizottság  tárgyalta  a  kérelmet.  Az Egyesületnek  100 ácsi  lakos 
vonatkozásában  50  eFt  összegű  támogatás  nyújtását  tartják  reálisnak.  Amennyiben  az 
önkormányzat  gazdálkodása  nem engedi  meg  a  javasolt  összeg  nyújtását,  30  eFt  összegű 
támogatást feltétlen javasolnak.

A Képviselő-testület 6 igen és 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

35/2009.(II.26.) sz. határozata

      Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Komárom-
Esztergom Megyei Egyesülete részére 50.000,- Ft összegű támogatást nyújt. A támogatást 
a működési célú pénzeszköz átadás egyéb szervezetek részére meghatározott keretéből 
biztosítja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester
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A  Gárdonyi  Géza  Általános  és  Szakiskola támogatási kérelme

Nyéki Péter:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet, de az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzetében nem javasolja támogatás nyújtását.

Moncz Imre:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta a kérelmet, de ők sem javasolják támogatás nyújtását.

Nagy Irén:
A Testület nem támogatja a kérelmet, de az iskolának van alapítványa, ahova be lehet fizetni 
támogatást.

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

36/2009.(II.26.) sz. határozata
Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  jelenlegi  nehéz 
anyagi  helyzete  miatt  elutasítja  a  Gárdonyi  Géza  Általános  Iskola  és  Szakiskola 
támogatási  kérelmét,  amely  két  rászoruló,  enyhe  értelmi  fogyatékos  tanulónak  a 
Fogyatékkal  Élők  Nemzetközi  Találkozója  c.  rendezvénysorozaton  való  részvételének 
költségére vonatkozik.
      Határidő: azonnal
      Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

37/2009.(II.26.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának 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. Malomsoki István                Csöbönyei Imre
jegyző                    polgármester
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