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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-án 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 
   Vargáné Vasvári Klára Bóbita Óvodai Tagintézmény vezetője 
   Nagy Ferencné Jókai Iskola Tagintézmény vezetője 
   Varga Endréné 
   Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
   Szabóné Kemény Andrea építéshatósági ügyintéző 
   Zakar Olga építéshatósági ügyintéző 
   Csere Klára Kitti jegyzőkönyvvezető 

 
Az ülésr ől archív hangfelvétel készült. 
 
Lakatos Béla: 
A polgármester köszöntötte a testületi ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy valamennyi 
képviselő megjelent, így az ülés 9 fővel határozatképes. Ismertette jelen ülés témáit. Új 
napirendi pont felvételére tett javaslatot az Egyebek napirendi pontok közé, a polgármester 
fizetés nélküli szabadságának engedélyezésére vonatkozóan. A Képviselő-testület tagjai a 
meghívóban szereplő és a javasolt új napirendet tárgyalásra egyhangúan elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
   1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.11.) számú rendeletének 
        módosítása 
   2./ A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009. (IX.25.) sz. Önk. 
        rendelet módosítása 
   3./ Környezetvédelmi Alap rendelet 
   4./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 
   5./ Beszámoló az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról 
   6./ Pályázati felhívás a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
         közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére 
   7./ Ács Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  
         elfogadása 
   8./ Az Ács, Komáromi u. 19. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének   
        előkészítése 
   9./ A települési felszíni víz elvezetés megoldására vonatkozó tervezési munkák 
  10./ Kinizsi Sporttelep kerítésének építése 
  11./ Végkielégítésként adható juttatás megvitatása 
  12./ Egyebek 
 - Költségelvű bérlakás kérelmek elbírálása 
            - Polgármester fizetés nélküli szabadságának engedélyezése 
 
A polgármester – napirend el őtti felszólalás keretében -
tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy az önkor mányzat 150-
150 EFt összeg ű támogatást nyújtott a katasztrófa sújtotta 
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Kolontár és Devecser települések részére. Tájékozta tja a 
lakosságot, hogy Ács Város Önkormányzata pénzadomán y gy űjtést 
szervez a vörös iszap katasztrófa károsultjainak. E nnek 
keretében kéri mindazokat, akiknek módjában áll és segíteni 
szeretne, hogy adományaikat 2010 december 01-ig az OTP Banknál 
külön erre a célra megnyitott számlaszámra átutalni  vagy 
csekken befizetni szíveskedjenek. A polgármester fe lkérte a 
Szociális Alapszolgáltatási központ vezet őjét, hogy adjon 
tájékoztatást az intézmény által közzétett felhívás  
eredményér ől. 
 
Nagy Sándorné 
Elmondja, hogy az intézmény által közzétett felhívás sikerrel járt, sok adomány gyűlt össze, 
melyet eljuttattak Devecserre. 
 
 
1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.11.) számú 
    rendeletének módosítása 
      
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az étkezési befizetések kevésbé teljesülnek, melynek 
érdekében a jegyző további intézkedések megtételére jogosult akár a családi pótlék terhére. 
 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és egy kiegészítéssel 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A bizottság javasolja a folyósított 
lakásfenntartási támogatások felülvizsgálatát. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

22/2010.(X.29.) sz. rendelete 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.11.) számú 

    rendeletének módosításáról 
 

A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

229/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a folyósított 
lakásfenntartási támogatások kerüljenek felülvizsgálatra. 
Határid ő: Folyamatos 
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 

 
2./  A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009. (IX.25.) 
      sz. Önk. rendelet módosítása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
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Csuka László 
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta 
a napirendet és az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra: 

- Az előterjesztésben foglaltakhoz képest az Ács, Komáromi u. 19. sz. alatti lakóingatlan 
és a Fő utcai Egészségház kerüljenek nyilvános pályázat útján értékesítésre, az utóbbi 
halasztott birtokba adással. 

- A Gyár u. 51/A és 51/B sz. alatti lakásingatlanok fogorvosi rendelővé történő 
átalakításának lehetőségét vizsgálja meg a Polgármesteri Hivatal, úgy hogy a felújítási 
költségeket a Fő utcai Egészségház eladási bevétele fedezze.  

 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
által tett kiegészítésekkel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
    
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 
 

230/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában 
álló Ács, Komáromi u. 19. szám alatti lakásingatlant nyilvános pályázat útján 
értékesíti.    
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékesítés előkészítésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és terjessze elő a novemberi ülésre.  
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: 2010. november 25. 

 
 

231/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy vizsgálja meg az Ács, Gyár u. 51/A és a Gyár u. 51/B. szám 
alatti lakásingatlanok fogorvosi rendelővé történő átalakításának lehetőségét 
úgy, hogy a felújítási költségeket a Fő utcai Egészségház eladási bevétele 
fedezze. A Fő utcai Egészségházat a képviselő-testület nyilvános pályázat 
útján értékesíti, halasztott birtokba adással.    
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékesítés előkészítésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és terjessze elő a novemberi ülésre.  
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: 2010. november 25. 

 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

23/2010.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete 
A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009. (IX.25.) 

      sz. Önk. rendelet módosításáról 
 

A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ Környezetvédelmi Alap rendelet 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
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Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és a Környezetvédelmi 
Alapról szóló rendeletet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Elmondja továbbá, hogy egy korábbi határozat szerint évente határozat alapján évente 200.000 
Ft-ot kellett az alapba a költségvetés készítésekor tervezni. A bizottság javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a 17/2003.(II.13.) sz. határozatát vonja vissza. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
által tett kiegészítésekkel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Csányi Józsefné 
Elmondja, hogy az alap éves költségvetésének legfeljebb 40 %-át pályázati célra fel lehet 
használni. 
 
Dr. Fülesné Balogh Anita 
Az Alapból az éves felhasználási terv vagy nyilvános pályázat útján támogatást kaphat olyan 
természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) 
Ács közigazgatási területén végez a rendeletben meghatározott környezetvédelmi, 
természetvédelmi tevékenységet (pl. fásítás, virágosítás). A program akár már tavasztól 
indítható. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

24/2010.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete 
   A környezetvédelmi alapról 

 
A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
232/2010.(X.28.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2003.(II.13.) sz. 
határozatát visszavonja.  
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: Azonnal 

 
 
4./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy kérte a tiszteletdíjak 20%-kal történő megemelését. Az 
összes kifizetés még így is kevesebb, mint az előző ciklusban a tiszteletdíjakra kifizetett összes 
tiszteletdíj összegének mértéke, mivel kevesebb települési képviselő van, továbbá minden 
képviselőnek plusz feladatokat kell teljesítenie. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a tiszteletdíjak nagy részét a képviselők felajánlják. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Lakatos Béla 
Elmondja, hogy Ács városban a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja 50.000 Ft/hó. Azon 
helyi önkormányzati képviselőket, akik valamely bizottságnak tagjai, - a bizottsági tagság 
számától függetlenül - a tiszteletdíjon felül  további 14.000 Ft/hó, míg a bizottság elnökét a 
tiszteletdíjon felül további 33.000 Ft/hó díjazás illeti meg. A bizottság nem képviselő tagjának 
tiszteletdíja 20.000 Ft/hó. 
 
Rohonczi József 
A rendelet tartalmazza azt is, hogy mikor nem jogosult a helyi önkormányzati képviselő vagy a 
bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjra. 

 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

25/2010.(X.29.) sz. rendelete 
Ács Város önkormányzati képviselőinek, a bizottságok elnökének és tagjainak 

tiszteletdíjáról  
 

A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
 
5./ Beszámoló az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta a napirendet. Az 
önkormányzat helyzetéről általánosságban elmondható, hogy nem javult. A jövőben még 
feszesebb és fegyelmezettebb gazdálkodást kell folytatni. A bizottság állandó meghívott vendége 
javasolta, hogy a költségvetés tervezésekor az egy egységre jutó tervezést használják, továbbá, 
hogy a pénzügyi szabályzatok kerüljenek felülvizsgálatra. A bizottság ezen kiegészítésekkel 
javasolja az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra 
képviselő-testületnek. 
 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság részéről is vannak leszűrhető elemek. A 
lakbérbevételből az előző évek hátraléka és a tárgyévi hátralék összege is magas, mely sajnos 
folyamatosan nő. Véleménye szerint a folyamatokat is figyelemmel kell kísérni, mievl egyre 
kevesebb a gyerek, akire normatíva jár.  
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
    233/2010.(X.28.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, azzal, hogy a 
költségvetés tervezésekor az egy egységre jutó tervezést használják, továbbá 
hogy a pénzügyi szabályzatok kerüljenek felülvizsgálatra. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
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6./ Pályázati felhívás a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
    közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet és az alábbi kiegészítésekkel 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a napirendet: 

- megbízás 5 éves határozott időtartamra szól 2011. február 15. napjától 2016. július 31. 
napjáig. 

- a végzettséget igazoló oklevél másolata mellett az eredeti okiratokat is be kell mutatni 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Lakatos Béla 
Az új igazgató a 2. félévtől venné át az intézmény vezetését. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

234/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletében szereplő pályázati felhívást fogadja el a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére, az alábbi módosításokkal: 

- A megbízás 5 éves határozott időtartamra szól 2011. február 15. 
napjától 2016. július 31. napjáig. 

- a végzettséget igazoló oklevél másolata mellett az eredeti okiratokat 
is be kell mutatni. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  

              Dr. Malomsoki István jegyző 
    

7./ Ács Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  
     elfogadása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Rohonczi József 
Az új rendelet terjedelmében rövidebbé, áttekinthetőbbé vált.  



 7 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

26/2010.(X.29.) sz. rendelete 
Ács Város önkormányzati Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról   
      

A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
 8./ Az Ács, Komáromi u. 19. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlan 
      értékesítésének előkészítése 
 
Dr. Malomsoki István 
Tájékoztatatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő várható eredmény 
összegében számcsavar történt, mivel az nem 836.250,-Ft, hanem 386.250,-Ft. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Az építmények lebontására 
azért is lenne szükség, mert azok életveszélyesek. Az felépítmények lebontására a Volen Kft. 
adta a legkedvezőbb árajánlatot, melyet javasol megbízni a bizottság a bontási munkálatok 
elvégzésével. Az ingatlant pedig az értékbecslési ár felett javasolja értékesíteni. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A 
munkálatok elvégzése fontos a városkép javítása szempontjából is. 
 
Csuka László 
Érintettséget jelentett be és tartózkodott a szavazástól. 
 
Csányi Józsefné 
Elmondja, hogy egy lakossal történt beszélgetése által megtudta, hogy az épület eleje van csak 
téglából. Korábban rendezett képet mutatott, de az az ott lakóknak volt köszönhető. Csak úgy 
tudja elfogadni, az ingatlan értékesítését, ha licittel kerül meghirdetésre. 
 
Nagy Irén 
A bontási költséget magasnak tartja. Nem látja értelmét a bontási munkák elvégzésének. 
 
Lakatos Béla 
Meglepődött a bontási költségen. A felépítmény életveszélyes, ezért ennek megszüntetéséről 
mihamarabb gondoskodni kell. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a becsült ár felett kerüljön az 
ingatan értékesítésre. 
 
A képviselő–testület 6 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

235/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természetben Ács, 
Komáromi u. 19. szám, azaz a 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 829/6 helyrajzi számú 
ingatlanon álló felépítmények lebontását, a legolcsóbb ajánlatot adott Volen 
Kft. (Ács, Igmándi u. 10.) megbízásával bruttó 1 millió Ft költséggel 
megrendelni javasolja, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt a terület 
összevonásának, az építmények lebontásának földhivatali átvezetésére, 
valamint az ingatlan értékesítésének előkészítésére. 
Határid ő: 2010. november  
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
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9./ A települési felszíni víz elvezetés megoldására vonatkozó tervezési munkák 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra az alábbi módosításokkal: 
- a digitális közműtérkép megrendelését a Földmérő és Szolgáltató Kft-től a tartalék terhére, 
- a vízkár-elhárítási és vízelvezetési engedélyezési terv megrendelését a környezetvédelmi alap 
  terhére. 
 
Lakatos Béla 
Elmondja, hogy a tervek elkészítésével lehetősége nyílik az önkormányzatnak, hogy pályázati 
forrásokat vonjon be a települési csapadékvíz és belvíz problémák megoldására. Ezen felül a 
tervek egy esetleges árvíz, belvíz elleni védekezést is megalapoznak szakmailag. 

 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

236/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a településre 
vonatkozó digitális közműtérkép megrendelését a Földmérő és Szolgáltató 
Kft.-t ől 1.884 EFt összegben a tartalék terhére, valamint a településre 
vonatkozó Vízkár-elhárítási Terv és Vízelvezetési Engedélyezési Terv 
megrendelését a KOVIT TERV Kft-től 6.375 EFt összegben a 
Környezetvédelmi alap terhére. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: 2010. november 

 
  
10./ Kinizsi Sporttelep kerítésének építése 
 
Lakatos Béla 
Elmondja, hogy a Sporttelep kerítését el kell készíteni, de nem most, hanem egy későbbi 
időpontban. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja, a Kinizsi 
Sportlétesítmény kerítésével kapcsolatos munkálatok későbbi időpontra történő halasztását, 
illetve, hogy a Kinizsi Sportlétesítmény 6,2 MFt összegű támogatásából a tartalékalapba 1 MFt 
kerüljön vissza. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet és az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 7 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

237/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2010. (02.11.) sz. határozat 
szerint a Kinizsi Sportlétesítmény 6,2 M Ft összegű támogatásából a 
tartalékalapba visszakerül 1 M Ft.  
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  

              Dr. Malomsoki István jegyző 
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11./ Végkielégítésként adható juttatás megvitatása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a képviselő 
testületnek elfogadásra, a leköszönt polgármester részére Ács város érdekében végzett 
munkájáért egy havi illetménynek megfelelő juttatás kifizetését. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
által elmondottak alapján javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

238/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Csöbönyei Imre polgármesteri tisztsége megszűnésével egyidejűleg, Ács 
város érdekében végzett munkájáért egy havi illetménynek megfelelő 
juttatást fizet ki. A juttatás bruttó összege: 483.100 Ft, azaz 
négyszáznyolcvan háromezerszáz forint, valamint 26% 
társadalombiztosítási járulék, azaz 125.606 Ft, munkaadói járulék 1%, 
azaz 4.831 Ft, mindösszesen: 613.537 Ft. A végkielégítésként adott 
juttatás kifizetése a költségvetés általános tartalék terhére történik. 
Határid ő: Azonnal 

   Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
12./ Egyebek 
 
 Költségelvű bérlakás kérelmek elbírálása 
 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

239/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Szilva Ács, 
Cukorgyártelep 4  sz. alatti lakos részére Ács, Zichy park 2/A. 2.5. ajtó szám 
alatti önkormányzati költségelvű bérlakást 2010. november 1. napjától 2 év 
időtartamra, 2012. október 31. napjáig kiutalja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lakásbérleti szerződés 
megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határid ő: 2010. október 31. 

   Felelős: dr. Malomsoki István jegyző 
 
Polgármester fizetés nélküli szabadságának engedélyezése 
 
Dr. Malomsoki István 
Ismerteti a napirendet. 
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A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően az információk ismeretében 9 
egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

240/2010.(X.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, Lakatos Béla 
fizetés nélküli szabadságát a polgármesteri megbízatásának időtartamára, 
ezzel egyidejűleg visszavonja a 117/2010.(04.29.) sz. határozatát, amely a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
igazgatójának vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás 
meghosszabbítására vonatkozik.  
Határid ő: Azonnal 

   Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 
 
Tóth Győző 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Megyei Közgyűlés külsős bizottsági tagjává választották. 
 
A polgármester 17 óra 10 perckor bezárta a nyílt ül ést, a 
Képvisel ő-testület zárt ülésen folytatta ülését. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

Dr. Malomsoki István                      Lakatos Béla 
jegyző                         polgármester 


