
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16.00 órakor 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
    dr. Malomsoki István jegyző 
    dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző 

   Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
   Csöbönyei Imréné igazgatási osztályvezető 
   Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 

               Bánfi Csaba a Ritmus Oktató Közhasznú Nonprofit Kft igazgatója 
   Nagy Sándorné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 
   Varga Endréné Gárdonyi Iskola vezetője 
   Nyéki Tiborné 
   Vargáné Vasvári Klára óvodavezető 
   Balogh Attila 
   Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
   Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 
   Dián-Ézsi Mónika jegyzőkönyvvezető 

 
Az ülésr ől archív hangfelvétel készült. 
 
Lakatos Béla: 
A polgármester köszöntötte a testületi ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy Csányi 
Józsefné kivételével a testületi tagok jelen vannak. így az ülés 8 fővel határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat.  A Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet 
egyhangúlag elfogadták 
  
1./  Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről,  
      valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.) 

sz.Önk. rendelet módosítása 
3./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású  

közoktatási intézmény SZMSZ-nek, pedagógiai programjának jóváhagyása 
4./ Közös igazgatású közoktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos  

szándéknyilatkozat meghozatala 
5./  Megállapodás Ritmus Oktató Közhasznú Nonprofit Kft 
6./ Fogászati ügyeleti ellátás 
7./ Ács, Zichy park 2/A. II/4. szám alatti önkormányzati bérlakás  kiutalása 
 8./ Ács, Komáromi u. 19. szám és  829/6 helyrajzi szám alatti beépítetlen ingatlan 
      értékesítése 
9./ Memfó Kft. Pályázatának támogatása 
10./ A volt zárda épületének bérbeadása 
11./  Ács Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft. 
12./ Tulajdonosi hozzájárulás Ács, Magyar u - Dózsa Gy. u. sarkánál lévő játszótér villamos 
        energia ellátásához. 
 13./ Tulajdonosi hozzájárulás a városközpont rekonstrukciós munkáival kapcsolatos   
        villamos munkák terveihez 
 



 
1./  Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Lakatos Béla 
Tájékoztatta a testületet, hogy rendőrségi nyomozás kezdődik, mivel ismeretlen tettes 
feljelentést tett több olyan ügyben, ami Ács Város Önkormányzatát, illetve a jelenlegi  
polgármester személyét érinti. 
Szeptember 1-tól iskolabusz viszi a gyermekeket a székhely intézménybe. 
A Belügyminisztérium pályázatát 10,8 millió forintot nyertünk a Sportcsarnok 
tetőfelújítására. 
Étkeztetés közbeszerzés lezárult. 2011. szeptember 1-tól Eurest Étteremüzemeltető Kft fogja 
ellátni a településen a gyermek és szociális étkeztetést, illetve felújítja a Fő út 98. szám alatti 
 volt orvosi rendelő épületét. 
Az intézmények átszervezésén dolgoztak a kollégák a nyár folyamán. 
Az augusztus 20-i ünnepségen részt vett a testület több tagja, valamint a város lakossága. 
A lakások eladása megkezdődött. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

240/A/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal” 
 

 
2./ A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.) 

sz.Önk. rendelet módosítása 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
Háromházi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottsága tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolja a rendelet módosítását. 
Tóth Győző  
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítását. Javasolja a Deák F. utca 25. sz. alatti 
lakás kiutalását 5 év időtartamra Bakai István részére 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal módosítja az alábbi rendeletet 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2011.(VIII.31.) sz. önk. 
rendelete a  lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
rendelet módosításáról  
 

A rendelet módosítást jelen jkv. melléklete tartalm azza. 
 
 
 
 



A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

240/B/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ács Városfejlesztési és  
Közszolgáltatási Kft. ügyvezetője, Bakai István részére 2011. szeptember 1. 
napjától  határozott időre,  2016. augusztus 31-ig kiutalja az Ács, Deák F. u. 
25. 2. ajtó szám alatti önkormányzati bérlakást. Ezzel egyidejűleg a 
227/2011.(VII.25.) sz kt. Határozatát visszavonja. 
     Határidő. 2011. augusztus 31. 
     Felelős: Lakatos Béla polgármester 
                   Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

3./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású  
közoktatási intézmény SZMSZ-nek, pedagógiai programjának jóváhagyása 
 

Dr. Malomsoki István jegyző  
Korábban már javasolta az SZMSZ módosítását a 8. oldal 2.4 utolsó mondata változzon meg 
az alábbiak szerint: „a fenntartó által írásban megbízott személy”,illetve a 8. oldalon a 2.5 az 
igazgató tanács összetétele „Gárdonyi Iskola 2 fő, Bóbita Óvoda 2 fő”-re módosuljon. Ezeket 
a módosításokat az iskola, óvoda tárgyalta. 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság  a jegyző által javasolt módosításokkal  
egyhangúan  javasolja az SZMSZ elfogadását. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság egyetértve az Oktatási Bizottsággal javasolja az SZMSZ elfogadását. 
 

 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

241/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
               Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gárdonyi 

Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézmény SZMSZ-ét az előterjesztés szerint.     

              Határidő: azonnal 
              Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

242/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
 

            Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézmény pedagógiai programját az előterjesztés szerint.   

            Határidő: azonnal 
            Felelős: Lakatos Béla polgármester 



 
4./ Közös igazgatású közoktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos  

szándéknyilatkozat meghozatala 
 

Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet 
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság támogatja az intézmény átszervezését. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúan támogatja az átszervezést. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

243/2011.(VIII 31.) sz. határozat 
 
 

               Ács Város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézményben megszünteti a Fő u. 67. sz. alatti telephelyet.   

               A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde intézménytől a Városi 
Sportcsarnokot a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok intézményhez szervezi át.  

              A tervezett átszervezések időpontja: 2012. július 1. 
              Határidő: döntés előkészítésére azonnal 
              Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 
 
5./  Megállapodás Ritmus Oktató Közhasznú Nonprofit Kft 
Bánfi Csaba 
Kéri a testület támogatását, hogy 5 évre kerüljön aláírásra a megállapodás, ez szükséges a 
további működéshez. 
 
Németh Gyula 
Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a megállapodást. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a megállapodás 6. pontjában az alábbi összegek 
szerepeljenek: „ 2011. évben, összesen 4,5 M Ft összegű támogatást nyújt a feladatellátáshoz 
a Fenntartó számára, amelyből 2011. augusztus 31.-ig már 2 M Ft-ot átutalt. Az önkormányzat 
vállalja, hogy október 31.-ig 1,5 M Ft-ot, míg december 31.-ig a fennmaradó 1 M Ft-ot 
átutalja.  
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a 12. pont tartalmazza a felmondás lehetőségét. 
 
 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 



 
 

244/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
 

 
             Ács Város Képviselő-testülete a Ritmus Oktató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel , 

mint a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartójával 5 tanéves 
időtartamra megállapodást köt, 2011. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig az 
alábbi főbb feltételekkel: 

 
� Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

költségvetéséről szóló rendeletben átadott pénzeszközként 2011. évben, 
összesen 4,5 M Ft összegű támogatást nyújt a feladatellátáshoz a Fenntartó 
számára, amelyből 2011. augusztus 31.-ig már 2 M Ft-ot átutalt. Az 
önkormányzat vállalja, hogy október 31.-ig 1,5 M Ft-ot, míg december 31.-ig 
a fennmaradó 1 M Ft-ot átutalja.  
Az önkormányzat vállalja, hogy 2012. évben a Fenntartónak 5 M Ft-ot 
biztosít. 2013. január 1.-től - 2016. augusztus 31-ig ezt az összeget, évente a 
költségvetésében az inflációval növelt összegben biztosítja a Fenntartó 
számára. 
 
Az Önkormányzat kiköti, hogy előre egyeztetett helyszínen és időpontban, a 
Fenntartó térítés nélkül, ingyenesen köteles évente legalább 5 alkalommal az 
önkormányzati rendezvényeken megjelenni és színvonalas műsort 
szolgáltatni. 

 
� A  támogatást Ács Város Önkormányzata  két részletben, az I. és a II. 

félévben utalja át március ill. október hónapban , amelyről a Fenntartó 
minden évben két alkalommal  köteles elszámolni az alábbiak szerint:  
Tárgyév január 1-től – augusztus 31- ig terjedő időszakról: tárgyév 
szeptember 30-ig, míg tárgyév szeptember 1-től – december 31-ig terjedő 
időszakról: tárgyév január 31-ig. 
Az elszámolás dokumentumai: az intézményi foglalkozásokat igénybe vevő 
ácsi tanulók tanévi bontásban szerepeltett névsorai, valamint a 
működtetéssel kapcsolatosan felmerült, leigazolt számlák másolati példányai. 

 
� A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a felek érdekkörében 

felmerülő jelentős változás esetén, illetve az önkormányzat esetében olyan 
tartós pénzügyi nehézség, amelyek kötelező feladatok ellátását veszélyezteti, 
– külön egyeztetés keretében - újratárgyalják a szerződés feltételeit. 
Amennyiben a felek a külön egyeztetés keretében nem jutnak megegyezésre 
jelen szerződést, tanév végén, június 30.-ig bezárólag, bármely fél 
felmondhatja úgy, hogy a felmondással érintett tanévre vonatkozó – 
szerződésben rögzített - pénzügyi-támogatási kötelezettségen túl szerződő 
felek egymással szemben igényt, követelést nem támasztanak. 

   Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
                 Dr.  Malomsoki István jegyző 
   Határid ő: azonnal 
 
 



 
 

6./ Fogászati ügyeleti ellátás 
 
Háromházi Györgyné 
A Családsegítő Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
Csuka László 
A Gazdasági bizottság egyetértve a Családsegítő Bizottsággal támogatja a megállapodás 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

245/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 
jóváhagyja Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és Ács Város 
Önkormányzata között kötendő megállapodást a fogorvosi alapellátáshoz 
kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás biztosításáról.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 
jegyzői ellenjegyzés mellett. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 
 
 

7./ Ács, Zichy park 2/A. II/4. szám alatti önkormányzati bérlakás  kiutalása 
 
Lakatos Béla 
A Bartók Béla Művelődési ház dolgozója 2011. szeptember l-től Balogh Attila. Ő jelenleg 
Nagyigmándon él, viszont szeretne Ácsra költözni. A bizottságok nem tárgyalták a kérelmet. 
 
  
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

246/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete  visszavonja az Ács, Zichy park 2/A. 
II/5. ajtó szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelöléséről hozott, 
226/2011(VII.25.) számú határozatát. 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:   Lakatos Béla polgármester,  Dr.Malomsoki István jegyző” 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 

 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

247/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Balogh Attila Nagyigmánd, 
Dózsa Gy. u. 28. alatti lakos részére határozott időre   2011. szeptember 1. 
napjától 2016. augusztus 31. napjáig, kiutalja az Ács, Zichy park 2/A. II/.4. 
ajtó szám alatti önkormányzati  bérlakást. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr.Malomsoki István jegyző 



      Határidő: 2011. augusztus 31.” 
 
8./ Ács, Komáromi u. 19. szám és  829/6 helyrajzi szám alatti beépítetlen ingatlan 
      értékesítése 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

248/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ács város 
polgármesterét, Lakatos Bélát, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, Ács, Komáromi u. 19. szám 829/6 helyrajzi szám 
alatti beépítetlen ingatlan értékesítésére vonatkozóan pályázatot 
hirdessen, azzal a kitétellel, hogy az adásvételi szerződés megkötésével 
járó valamennyi költség a vételáron felül a vevőt terheli.  
Az ingatlan vételárát a képviselő testület 2.000.000 Ft+ ÁFA összegben 
állapítja meg. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal” 
 

9./ Memfó Kft. Pályázatának támogatása 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

249/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a  MEMFÓ 
Kft-t, hogy pályázatot nyújthasson be „A Bakonyalja-Kisalföld kapuja„ 
Vidékfejlesztési Egyesülethez a Leader program keretében 

 
 
 
10./ A volt zárda épületének bérbeadása 
 

 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

250/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
 Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 1. – 
2016. augusztus 31. napjáig bérbe adja a JOB-Navigator Kft. (2947 Ete, 
Jókai M. u. 13.) részére az ácsi 2353/2 hrsz. alatt felvett, természetben Ács, 
Gyár utca 12. szám alatt megtalálható ingatlant, rehabilitációs foglalkoztató 
(iroda, műhely) céljára azzal a kikötéssel, hogy az ingatlanban található 
szükséglakások nem képezik a bérlet tárgyát, azokkal továbbra is az 
önkormányzat rendelkezik szabadon. A bérlő, ezen helyiségek használatát 
nem akadályozhatja, illetve a több mint 100 éves épületen elvégzendő 
bármilyen felújítás, átalakítás előtt be kell szereznie a tulajdonos írásos 
engedélyét. 



A bérleményért megállapított havi bérleti díj 120.000 Ft, amelyet a bérbeadó 
minden évben felülvizsgál és a KSH által megállapított inflációs ráta 
mértékével  korrigál. A bérlőnek biztosítani kell az ingatlanról kizárólagosan 
megközelíthető más ingatlanokra való bejutást, közlekedést.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 
jegyzői ellenjegyzés mellett. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a szerződés megkötésére 30 napon belül 
 
 

11./  Ács Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

251/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltatási Kft. módosított javadalmazási szabályzatát az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 

 
252/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltatási Kft. vezetőjének bérét 350.000,- Ft-ban állapítja meg, 
ezzel egyidejűleg a Kft vezetőjének  munkaszerződését    jóváhagyja. 

              A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés   
              aláírására. 
    Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
    Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

253/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az Ács 
Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. társasági szerződésben rögzített fő 
tevékenységi körét úgy, hogy a „saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, 
üzemeltetés” tevékenység helyébe a „zöld területek kezelése” tevékenység lép. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges változások 
hatósági átvezetésére. 



Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző, Bakai István a Kft. Ügyvezetője 
Határid ő: azonnal” 

 
 
12./ Tulajdonosi hozzájárulás Ács, Magyar u - Dózsa Gy. u. sarkánál lévő játszótér villamos 
        energia ellátásához. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

254/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete, a tulajdonosi hozzájárulását megadja az E-ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából a Keszmann és Bodnár Kft. (2831 Tarján, 
Héregi u. 5.) által kérelmezett tervek alapján a Magyar u – Dózsa Gy. u. 
kereszteződésében lévő játszótér villamos energia ellátásának  kiépítésére.   
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 
 
 
 
13./ Tulajdonosi hozzájárulás a városközpont rekonstrukciós munkáival kapcsolatos   
        villamos munkák terveihez 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

255/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács  belterület Gyár 
utca-Fő utca-Posta köz által lehatárolt az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatanokat érintő tervezett szabadvezeték bontásához, földkábel 
fektetéséhez és közterületi világító lámpatestek állításához az Energiaterv Bt. 
(2800 Tatabánya, Paletta lakópark 3.) által készített 18/2011-T munkaszámú 
villamos tervdokumentáció alapján mint tulajdonos a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 
 

A polgármester megköszönte a részvételt és 17 óra 0 5 perckor 

a nyílt ülést bezárta. A zárt ülésr ől készült jegyz őkönyv 

külön okiratban felvéve. 

 

 

Zárt ülést követően 17 óra 45 perctől ismét  nyílt ülésen folytatódott az  ülés. 



 
 
 
14.  Pályázati felhívás a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 

262/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére az alábbiak szerint: 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  
 
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: 
   Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2941 Ács, Gyár u. 23.) 
 
   A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18.§ (1), 18.§ (7) 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, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde elnevezésű közös 
igazgatású közoktatási intézmény (Székhelye: 2941 Ács, Fő u. 88.) igazgatói álláshelyére  
pályázatot hirdet az alábbiak szerint. 
 
A munkavégzés helye: 
 
Székhely: Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
(Székhely: 2941 Ács, Fő u. 88.) 
  
   A székhelyintézményhez tartozó intézményegységek, telephelyek: 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola 2941 Ács, Ifjúság u. 1. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei Tagintézménye 2941 Ács, 
Óvodaköz 2. 
Kihelyezett osztály: 2941 Ács, Fő u. 69. 
Kihelyezett óvodai csoport: 2941 Ács, Kinizsi u. 21. 
 
 
Foglalkoztatás jellege:  
   Teljes munkaidő 
 
 
 



A vezetői megbízás időtartama:  
   A megbízás a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdés aa) pontja alapján magasabb 
vezetői megbízásnak minősül. A megbízás, a pályázat eredményes elbírálását követő 5 éves 
határozott időtartamra 2011. 12. 01. -2016. 07. 31. napjáig szól.  
 
Az elvégzendő munka leírása:  
   A közös igazgatású oktatási-nevelési intézmény vezetése a közoktatásról szóló 1993. 
LXXIX. tv. 54.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 
Pályázati feltételek: 

a. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében és a 18.§ (1) 
bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

b. pedagógus szakvizsga a 277/1997. (XII.22.) Kormány rendelet szerint 
c. legalább 5 év szakmai gyakorlat, 
d. büntetlen előélet, 
e. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (2) bekezdésében 

foglaltak teljesülése, 
f. cselekvőképesség. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- vezetői gyakorlat 
 
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetői programot szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
- 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 végzettséget igazoló oklevél másolatát, 
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt. 

 
Illetmény és pótlék: 
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.  
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje:  
A pályázatokat 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt borítékban a pályázati 
kiírásnak a    Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, 
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalán történő közzétételtől számított harminc napon 
belül Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (cím: 2941 Ács, Gyár u. 
23.), lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékra rá kell írni: „Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda-Bölcsőde igazgatói pályázat”  
   A pályázatok elbírálására a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselő-
testületi ülésen kerül sor. 
   A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt ad Lakatos Béla polgármester 
(tel.: 34-595-150). 
 
 
 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
   Helye: Oktatási és Kulturális Közlöny, ideje: KSZK honlapon történő közzététel 
napja. 
 
  A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
 

 
15. Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézmény kérelme 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

263/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 
Gárdonyi Gáza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös 
igazgatású közoktatási intézményben öt iskolaotthon induljon a 
2011/2012-es tanévben. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: közlésre azonnal” 
 
 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

264/2011.(VIII.31.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Gárdonyi Gáza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös 
igazgatású közoktatási intézményben a 2011/2012-es tanévben a 
pedagógus asszisztensek száma 3 fő legyen.” 

 
 
 
 

16 .Tanévkezdés a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös 
igazgatású intézményben  

 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

265/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete visszavonja a 
239/2011.(VIII.02.) számú határozatát, mely határozatban engedélyezte a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös 
igazgatású közoktatási intézmény székhelyintézményében (Fő út 88.) a 8. 
évfolyamon a 4 osztály indítását.” 
 



 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

266/2011.(VIII. 31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézményben a 2011/2012-es tanévben a 4. évfolyamon 4 osztály 
induljon az alábbiak szerint: 3 osztály a székhelyintézményben Fő út 88. szám 
alatt, 1 osztály a telephelyen az Ifjúság utca 1. szám alatt. 

 

 

 

Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 

megköszönte a részvételt és 18 óra 45 perckor az ül ést 

bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
 
  Jegyz ő      Polgármester 


