
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15.00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő- testületi tagok
Dr. Malomsoki István jegyző
Dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző
Vargáné Vasvári Klára, az Összevont Napköziotthonos Óvoda vezetője

                        Nagy Ferencné, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatója
                        Németh Gyula, a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok
                              igazgatója
Tribolt Ilona jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Csöbönyei Imre:
A polgármester köszöntötte az ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy Baracskai Lajos (aki 
később érkezik) kivételével a többi képviselő megjelent, így az ülés 13 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy jelen rendkívüli ülés 8 fő képviselő kérésére került összehívásra. Ismertette 
jelen  ülés  témáit.   Javaslat  hangzott  el  az  1-2  napirend egybe  való  tárgyalásáról,  továbbá 
Egyebek napirendben a  borverseny megrendezésére vonatkozó támogatási  kérelemnek és a 
Kossuth  Lajos  Emlékpark  járda-  és  térburkolat  kialakításának  kivitelezési  munkáinak 
tárgyalásra való felvételéről.  A Képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő és az ülésen 
javasolt napirendeket  tárgyalásra egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok:
  1./  A KDOP- 5.1.1/2F pályázat                                                            
     Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester
             2./ ÁMK létrehozása a 2010/2011. tanévtől
     Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester
 3./ A Gárdonyi Géza Általános és Szakiskola Igazgatói álláshelyére elfogadott pályázati  
kiírás módosítása
                  Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester
            4./  Támogatási kérelem borverseny megrendezésére
                  Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester
            5./ Kossuth Lajos emlékpark járda- és térburkolat kialakításának kivitelezési 
                 munkái
                 Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester

1-2./ A KDOP-5.1.1/2F pályázat -  ÁMK létrehozása a 2010/2011. tanévtől

Dr. Malomsoki István:
Az előterjesztés között szerepel a Váti levele, amely az önkormányzat nyilatkozatát kéri, hogy 
az intézményeket a pályázatban szerepeltetettek szerint össze kívánja vonni. Amennyiben nem 
kerülne sor az intézmények összevonására, kérik a pályázatban vállalt tartalomtól való eltérés 
indoklását.  El kell  gondolkodni az ÁMK megvalósításán is,  mert  nem szabad, hogy bármi 
miatt ne kapják meg a megpályázott támogatási összeget.
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Csányi Józsefné:
Intézmények összevonására racionalizálási céllal Tatabányán is, máshol is sor került. Időtálló 
döntést kell hozni a témában. 

Tóth Károly Péter:
A pályázatba tévesen került bele az intézményi összevonás, mert az nem volt pályázati feltétel, 
annak idején erről félretájékoztatták a képviselőket.

Varga József Károly:
Mindent meg kell tenni, hogy a pályázatban foglaltaknak eleget tegyünk. El kell dönteni az 
intézményi összevonás formáját. A pályázati pénzt mindenképpen meg kell kapni. Az ÁMK-t 
nem ismeri részleteiben.

Dr. Malomsoki István:
Az  ÁMK-ban  benne  kell  lenni  az  oktatási  intézményeknek  és  még  lenne  egy  harmadik 
intézmény, ez nálunk a Művelődési Ház. A Gesz is átalakulhatna, önállóan menedzselné az 
intézményeket. Az ÁMK kötelező eleme az Igazgató Tanács megléte. 

Moncz Imre:
Az ÁMK-ba  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  is  bevonható.  Ő  már  2007.  áprilisától  ÁMK-ban 
gondolkodik.

Csöbönyei Imre:
Az ÁMK a jövő útja. 

Lakatos Béla:
2010. szeptember 01-től az ÁMK-nek külön vezetője kell, hogy legyen.

Csányi Józsefné:
Már több alkalommal szavaztak bölcsőde létrehozásáról. Két évvel ezelőtt 9 MFt elegendő lett 
volna  arra.  Azóta  normatívát  is  kaptak  volna  rá.  Mennyi  pénzt  jelentett  volna  ez?  Ennek 
elmaradásáért felelősségrevonást is lehetne kezdeményezni.

Rohonczi József:
Az egész közoktatási pályázat a bölcsőde létrehozása céljából indult el, végül éppen az nem 
valósul meg. 

Lakatos Béla:
Az Igazgató Tanács csak a szakmai irányító, az a munkáltatói jogokat nem gyakorolja.

Tóth Károly Péter:
Az ÁMK vezető költsége évi + 5 MFt pluszköltséget jelent az önkormányzatnak.

Csányi Józsefné:
ÁMK-t a GESZ átszervezése nélkül is lehet létesíteni.

Nyéki Péter:
Inkább az ÁMK-t javasolja, mivel ez esetben a tagintézmény arculata is megmarad, úgy tudja. 
Ez esetben pld. nincs szükség közös Pedagógiai Programra.
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Csuka László:
Őt meg lehet győzni az ÁMK szükségességéről, de ez esetben a csúcsigazgató költségeit is 
viselni kell. Emiatt inkább a közös igazgatást támogatná.

Baracskai  Lajos  képviselő  15  óra  50  perckor  megérkezett  az 
ülésre, így a Képviselő-testület 14 fővel folytatta munkáját.

Nagy Ferencné:
2007. ősze óta szerepel a határozatban az iskolák összevonása. A pályázatkor ez feltételként 
hangzott el, ezért került megszavazásra. 

Rohonczi József:
A  Vátitól  érekezett  levélben  egyértelműen  benne  van,  hogy  be  kell  tartani  a  korábban 
vállaltakat. Az intézmény összevonás valamilyen formájáról határozni kell.

Csöbönyei Imre:
Név szerinti szavazást javasol.

A Képviselő-testület 14 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

41/2009.(III.05.) sz. határozata
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-5.1.1/2F számú pályázatban 
vállalt szakmai és szervezeti tartalom megvalósítására vonatkozó döntéshez név szerinti 
szavazást rendel el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

A Képviselő-testület 10 igen és 4 nem szavazattal az alábbiak szerint a következő határozatot 
hozza:
Baracskai Lajos igen Nagy Tamás igen
Csányi Józsefné nem Nyéki Péter igen
CsöbönyeiImre igen Petró Tibor igen
Csuka László nem Rohonczi József igen
Lakatos Béla igen Tóth Győző igen
Moncz Imre igen Tóth Károly Péter nem
Nagy Irén igen Varga József Károly nem

42/2009.(III.05.) sz. határozata
A képviselő-testület a KDOP-5.1.1/2F pályázatban vállalt szakmai és szervezeti tartalom 
megvalósítása érdekében a következőket határozza el: 
Ács Város Képviselő-testülete az ÁMK létrehozásának szándékát kinyilvánítja, amelyet 
2010. július 1. napjával kíván létrehozni. Az ÁMK tagjai: a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola  és  Szakiskola,  a  Jókai  Mór  Általános  Iskola,  az  Összevont  Napköziotthonos 
Óvoda, valamint a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2010. 
június 30. napjával jogutódlással megszűnnek, a jogutód intézmény az ÁMK. 
            Határidő: folyamatos
            Felelős: Az érintett intézmények vezetője, 
             Csöbönyei Imre polgármester
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A  Képviselő-testület  14  egyhangú  igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

43/2009.(III.05.) sz. határozata

A képviselő-testület  elhatározza,  hogy  az  ÁMK részeként  az  óvoda  mellett  bölcsődei 
intézményt hoz létre 2010. július 1. napjával. Ennek megfelelően a 10/2009. (I.29.) számú, 
az  oktatási  szakértő  kiválasztásáról  rendelkező  határozatot  visszavonja  és  az  ÁMK 
egészéről - amelynek része lesz a bölcsőde is - készítteti el a szakértői szakvéleményt. 
  Határidő: folyamatos
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

3./ A Gárdonyi Géza Általános és Szakiskola Igazgatói álláshelyére elfogadott pályázati 
     kiírás módosítása

Dr. Malomsoki István:
A korábban elfogadott pályázati felhívás kiegészítendő azzal, hogy amennyiben a megbízás 
időtartama  alatt  az  önkormányzat  ÁMK  létrehozásáról  határoz,  úgy  a  vezetői  megbízás 
visszavonható.

A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

44/2009.(III.05.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő kiegészítéssel módosítja a 
18/2009. (II.12.)  sz.  önk. határozatát  a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 
magasabb vezető megbízásának pályázati felhívását: 
Vezetői megbízás időtartama: 
2009. augusztus 16–tól – 2014. augusztus 15-ig, határozott időre, 5 évre szól.
Amennyiben  a  megbízás  időtartama  alatt  az  önkormányzat  ÁMK  létrehozásáról 
határoz, úgy a magasabb vezetői megbízás visszavonható.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

4./     Támogatási kérelem borverseny megrendezésére  

Csöbönyei Imre:
Ács Város Borbarát Köre az idén is hagyományosan megrendezendő borversenyre támogatási 
kérelemmel  fordult  önkormányzatunkhoz.  A  korábbi  években  is  szavazott  meg  a  Testület 
részükre támogatást. 40 eFt összeg nyújtását javasolja részükre.
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A  Képviselő-testület  14  egyhangú  igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

45/2009.(III.05.) sz. határozata

Ács  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  március  14-én  tartandó 
borverseny megrendezéséhez 40.000,- Ft támogatást nyújt.
       Határidő: folyamatos
       Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

5./ Kossuth Lajos Emlékpark járda- és térburkolat kialakításának kivitelezési munkái
                             
Nagy Irén:
A Parképítő Zrt. ajánlatot nyújtott be a felállítandó Kossuth szobor körül kialakítandó parkra. 
1.782.600 Ft ÁFA  a kivitelezési ajánlat.

Csányi Józsefné:
A parkon keresztülvezető járda megépítésével biztonságossá válik az Emlékpark környékén a 
gyalogosforgalom.

Baracskai Lajos:
Nem fog-e megsüllyedni a szobor, mert nem látta az alapot elég stabilnak?

Csöbönyei Imre:
A szoborra garanciát kötnek.

Tóth Károly Péter:
Arról volt szó, hogy társadalmi munkába végzik el a szobor környékének rendbetételét.  Az 
önkormányzatnak már sok kiadása volt  a szoborra.  A Pénzásási  Pihenőpark kialakításához 
viszont egy fillérrel nem járult hozzá az önkormányzat. Ezt így nem tartja megfelelőnek.

Csöbönyei Imre:
Az idő sürgeti a szobor befejezését, március 15-ére el kell készülnie. A település központjában 
lévő terület rendbetételével a város gazdagodik.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

46/2009.(III.05.) sz. határozata

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Parképítő Zrt.  1.782.600 
Ft  ÁFA  kivitelezési  ajánlatát  a  Kossuth szobor köré építendő park kialakítására.  A 
vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Az összeg kifizetése a 
tartalék terhére történik.
Határidő: azonnal
Felelős: Csöbönyei Imre polgármester

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt 
és bezárta az ülést.
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K.m.f.

Dr. Malomsoki István                Csöbönyei Imre
jegyző                    polgármester
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