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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-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
Vargáné Vasvári Klára Bóbita Óvodai Tagintézmény vezetője
Nagy Ferencné Jókai Iskola Tagintézmény vezetője
Varga Endréné intézményvezető
Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője
Szabóné Kemény Andrea építéshatósági ügyintéző
Barabás Zsolt Közútkezelő Kht. képviselője
Balabás Tihamér Közútkezelő Kht. képviselője
Monostori János Memfo Kft. képviselője
Oplaznik Gabriella Memfo Kft. képviselője
Bagócsi László
Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető
Csere Klára Kitti jegyzőkönyvvezető

Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Lakatos Béla:
A polgármester köszöntötte a testületi ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy Háromházi
Györgyné kivételével valamennyi képviselő megjelent, így az ülés 8 fővel határozatképes.
Ismertette jelen ülés témáit. Új napirendi pont felvételére tett javaslatot az Egyebek napirendi
pontok közé, a Pénzásási Nyugdíjas Klub támogatási kérelmére, a Máltai Szeretetszolgálat
támogatási kérelmére vonatkozóan. A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság elnöke új
napirend felvételére tett javaslatot az Egyebek napirendi pontok közé a méhnyakrák (HPV)
prevenciós programra vonatkozóan. A polgármester javaslatot tett a Közútkezelő Kht.
beszámolójának második napirendi pontként történő tárgyalására is. A képviselő-testület tagjai
a meghívóban szereplő napirendeket és a javasolt új napirendeket ill. azok tárgyalási
sorrendjére tett módosító javaslatot tárgyalásra egyhangúan elfogadták.

Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről,
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2./ Beszámoló a Közútkezelő Kht. működéséről
3./ Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
21/2009.(IX. 25.) sz. Kt. rendelet módosítására
4./ A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása
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5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
szóló 22/2002. (IX. 24.) kt. rendelet módosítása
6./ A Önkormányzat 2011. évi költségvetési irányelve
7./ Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2010. évi
működéséről
8./ Önkormányzati célhitel kiváltása
9./ A volt zárda épületének bérbeadása
10./ A 2011. évi ellenőrzési terv elfogadása
11./ Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának hiánypótlása
12./ Tagi képviselő és felügyelő bizottsági tag választása a VIZÁK Kft.-be
13./ Közterület elnevezése
14./ TIOP -1.1.1./07/1 pályázat
15./ „Civilek Ácsért” pályázati felhívás elfogadása
16./ Pályázat kiírása a városi televízió üzemeltetésére
17./ Ács Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokon játszótér kiépítése
18./ Oktatási intézmények épületeinek tűzjelző rendszerének karbantartása
19./ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
együttműködési megállapodásának elfogadása
20./ Közbeszerzési faladatok megrendelésének jóváhagyása
21./ Egyebek
- Méhnyakrák (HPV) prevenciós program
- Tiszteletdíj felajánlás
- Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme

1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Lakatos Béla
A
polgármester
által
mellékletét képezi.

elmondott

jelentés

a

jegyzőkönyv

Csányi Józsefné
Sok lakos kérését tolmácsolja azzal, hogy a jelenleg épülő Penny mellett lévő 120 cm széles
járda 170 cm széles legyen. A munkálatok elvégzéséig nem javasolja a megállapodás aláírását.

Lakatos Béla
Elmondja, hogy az Autópálya Mérnökségnek jelezte a Bábolna Pihenőhely névmódosítás iránti
igényét Concó Pihenőhellyé. Szeretné továbbá, hogy akadályoztatása esetén - a települést
állandó meghatalmazottként, teljes részvételi és döntési jogkörrel Rohonczi József
alpolgármester képviselje a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás ülésein.

A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
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250/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2010. (IX. 29.)
sz. kt. határozatát az alábbiakra változtatja:
„Ács Város Képviselő-testülete, mint a 8151. számú (Komáromi út)
szilárd burkolatú közút tulajdonosa az S+R Kft. által a Penny Market
Áruház kapcsán tervezett út rácsatlakozás kiépítéséhez a tulajdonosi
hozzájárulását megadja azzal a feltétellel, hogy az építtetőnek
kötelessége az áruházi bekötőút építésénél az esővíz elvezető hálózatra
egy tisztító aknát kialakítania, annak tisztító nyílását az útburkolat
szintjére felemelnie és a 835/2. hrsz-ú zárt hálózat tisztításáról és
karbantartásáról saját költségén gondoskodnia, valamint saját költségén,
térkő lerakásával kiszélesíteni az áruház telekhatára mentén a Zúgó utca
és az áruház bejárata, járdaszakaszt. A járda kiszélesítése 170 cm
szélességre történik. A járda kiszélesítéséhez szükséges térkő
mennyiséget (kb. 35 m2) Ács Város Önkormányzata biztosítja.
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Határidő: a közlésre azonnal

251/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy - Ács
város polgármesterének akadályoztatása esetén- a települést állandó
meghatalmazottként, teljes részvételi és döntési jogkörrel Rohonczi József
alpolgármester képviselje a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás
ülésein. A megbízás visszavonásig érvényes.
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Határidő: a közlésre azonnal

252/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Határidő: azonnal

2./ Beszámoló a Közútkezelő Kht. működéséről
Lakatos Béla
Megjegyzi, hogy a vélhetően bedolgozott aszfalt mennyiség ellenére és más települések
útjainak állapotához képest az ácsi utak állapota kívánni valót hagy maga után, különösen a
Nagyigmánd-Ács összekötőút van nagyon rossz állapotban. A Fő út állapota sem megfelelő,
mivel a bábolnai út padka része nagyon balesetveszélyes.
Barabás Zsolt
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a megye a megyei igazgatóság, hozzá kapcsolódóan az
üzemmérnökség különböző felállásban dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy Ács Város és a
közigazgatási területén lévő utak kezelését elsősorban a kisbéri üzemmérnökség látta el, akik
2007 óta egy ideig Győrhöz tartoztak, mint irányító koordináló szerepet betöltő vezető
intézmény. Másik időszakban, ez év áprilisától fehérvárhoz tartoztak. 2010. november 01-től
visszakerültek a megyébe jelenleg a tatabányai megyei igazgatóság irányítása alá tartoznak.
Ezzel a helyi irányítással a felvetett problémákat véleménye szerint sokkal hatékonyabban
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lehet majd orvosolni. Elmondja, hogy a megküldött beszámolóban azt írták le, hogy a település
közigazgatási területét érintő utakba mekkora mennyiségű aszfaltot dolgoztak be, például az
Ács-Nagyigmánd összekötő úton és az Ács-Bábolna összekötő úton.. Közvetlenül a települést
érintő utakon 4,5 tonna, az Ács-Bábolna összekötő úton 6,1 tonna, az 1-es úttal szinte
párhuzamosan haladó útba pedig egy kisebb mennyiséget 1,6 tonna aszfaltot dolgoztak be.
Megjegyzi, hogy ennek ellenére látszik, van mit tenni, de a jelenlegi időszak nem alkalmas a
javítások kivitelezésére. A következő év tavaszától indulni fog egy nagy felületű javítási
program, melyet a település tekintetében kiemelten fognak kezelni. A ROP program keretében
a megyére másfél milliárd forint fog rendelkezésre állni, a program keretében megvalósítani
kívánt célokra vonatkozó javaslatokat várják az önkormányzattól. A Fő utca állapotának teljes
helyreállítására állami forrás hiányában lehetőség nincs, de a ROP keretében pályázati
lehetőség megjelenése várható, melyre az önkormányzat tud pályázni. A napokban jelent meg a
Balesetveszélyes csomópontok kiépítése c. pályázat, melyre szintén önkormányzat pályázhat,
ennek keretében már több településen sikerült balesetveszélyes csomópontokat megszüntetni.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek.
Csányi Józsefné
A 8151-es út, a település Fő útja. Elmondja, hogy ha akármilyen baleset van az autópályán,
onnan a forgalmat erre az útra terelik, ezért a település szempontjából is fontos, hogy jó
minőségű legyen a Fő út. Az út sajnos az idei árvíz után megsüllyedt, mivel akkor is ide terelték
a forgalmat. A településen áthaladó kamionforgalom miatt nagyobb terhelésnek van kitéve ez az
út, mint egy átlagos települési Fő út. Az elmúlt négy évben ennek ellenére semmilyen kardinális
javítási munka ezen az útszakaszon nem történt.
Nagy Irén
Elmondja, hogy az Ács-Bana felöli útszakasz szinte járhatatlan.
Rohonczi József
A 8151-es úthoz kapcsolódóan az alábbi észrevételeket fogalmazza meg, melyek mielőbbi
orvosolását kéri:
- a Bartók Béla út kereszteződésnél, a Fő út bővítésének kivizsgálása,
- a Fő úton két fontos híd található, melyek az áradások miatt feláztak - így a forgalmat
ráengedni nem lehetett, mert életveszélyes lett volna – ennek kivizsgálása is fontos
- a Petőfi utca végénél, ahogy a Fő út Bábolna felé kanyarodik nagyon balesetveszélyes,
mivel kiázott, padka nélküli és mélypadkás lett
- a Penny áruház előtt a Fő utat tekintsék meg, mivel véleménye szerint balesetveszélyes
legalább négy kátyú van rajta.
Lakatos Béla
Örül a Közútkezelő konstruktív hozzáállásához és bízik a változásban. Megkérdezi, hogy az
Ács-Nagyigmánd közötti út melletti területek tisztításának tekintetében történt-e előrelépés.
Barabás Zsolt
A terület határok tisztázása folyamatban van. Szerződést kell kötni az út menti tisztításra, egy
héten belül ez megoldódik. Elmondja, hogy Ács útja sajnos csak négy számjegyű összekötőút,
nem egy elsőrendű fő út, emiatt sokkal kevesebb forrás jut rá. Sajnos nem egységes szinten
vannak az utak finanszírozva, hanem hierarchia alapján. A banai út azért rossz állapotú
vélhetően, mert több szélerőmű épült meg. E tekintetben felvették a kapcsolatot a kivitelező
céggel, az utak felújítása érdekében.
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A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
253/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közútkezelő Kht.
működéséről szóló beszámolót nem fogadta el.
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Határidő: azonnal

3./ Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
21/2009.(IX. 25.) sz. Kt. rendelet módosítására
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

27/2010.(XI.26.) sz. rendelete
Az szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
21/2009.(IX. 25.) sz. Kt. rendeletének módosításáról

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a korábban megalkotott rendelet már szabályozza az
alap felhasználási körét, amelyet bővíteni szeretne, úgy a belterület mellett a külterületi
vízrendezési feladatok ellátására is felhasználhatóvá váljon.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
28/2010.(XI.26.) sz. rendelete
A Környezetvédelmi Alapról szóló 24/2010.(X.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló 22/2002. (IX. 24.) kt. rendelet módosítása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a közmeghallgatásokon és lakossági fórumokon több
alkalommal felmerült, hogy városunk idősebb polgárainak – a nyugdíjak csekély összege és
más magasabb költségek miatt nehézséget okoz a mindenkori szemétdíj megfizetése. A
rendelet módosítással, a 80. életévüket betöltött személyeket alanyi jogon illetné meg a
díjmentesség, segítve ezzel mindennapi megélhetésüket.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

29/2010.(XI.26.) sz. rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásokról szóló 22/2002. (IX. 24.) kt. rendelet módosításáról

A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6./ A Önkormányzat 2011. évi költségvetési irányelve
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek az alábbi prioritásokkal:
• Kastély park fejlesztése
• Óvoda köz útépítése
• Fő utca fejlesztése I-II. ütemben, zebrák kialakításával
• Erkel Ferenc utca útépítése
• További tervek elkészítése a fejlesztésekre
Csányi Józsefné
Javasolja, hogy a Kastély mellett a Bagolyvár belső felújítása is kerüljön bele az első
prioritásba.

A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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254/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
szerint Ács Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokban az alábbi prioritást állapítja
meg:
• Kastély park fejlesztése és a Bagolyvár belső felújítása
• Óvoda köz útépítése
• Fő utca fejlesztése I-II. ütemben, zebrák kialakításával
• Erkel Ferenc utca útépítése
• További tervek elkészítése a fejlesztésekre
Határidő: azonnal
Felelős: Lakatos Béla polgármester

7./ Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2010. évi
működéséről
Németh Gyula
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal, hogy a decemberi testületi ülésre kerüljön kiegészítésre a
Művelődési Ház 2011. évben megszervezendő programjaihoz szükséges tételes költségvetési
összeggel.
Lakatos Béla
Kéri, hogy a település rendezvényeinél, mint gesztor működjön közre és segítse a szervezőket.
Németh Gyula
Elmondja, hogy december 02-ára tűzte ki a bizottsága következő ülését, ahol a 2011. évi
programokról rendezvénynaptárt állítanak össze a meghívottakkal.
A képviselő–testület 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
255/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési
Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2010. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadta azzal, hogy a 2010. decemberi ülésre készítsen 2011. évi
programokról részletes rendezvénynaptárt és hozzá költségvetést.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Németh Gyula intézményvezető
Határidő: 2010. 12. 16

8./ Önkormányzati célhitel kiváltása
Lakatos Béla
Véleménye szerint könnyítést jelentene az önkormányzatnak a hitel átütemezése.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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256/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a célhitel hitelkiváltását
támogatja. Ezáltal az OTP Bank Zrt.-nél a célhitel megszűnik és a Pannon
Takarék által kötött hitelkiváltás szerződése él a továbbiakban 84.900eFt tőke
összegre és 15 év futamidőre a megkötött szerződés kondícióival.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Lakatos Béla polgármester

9./ A volt zárda épületének bérbeadása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, de információk
ismeretének hiánya miatt nem hozott határozati javaslatot.
Dr. Malomsoki István
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet azt a választ adta, hogy egy összegben vissza
kell fizetni a szakképzési díjat. A 3,5 millió forintos aktivált beruházásból 1.756.620,-Ft terheli
még az önkormányzatot. Ez azt jelenti, hogy ha ezt az önkormányzatnak egy összegben be kell
fizetni jövő év januárban, ha az épületet bérbe adja, ekkor az ingatlan tehermentesül. Ha a
Memfo Kft. bérletére havi 30.000,-Ft-ot szavaz meg a testület, akkor az öt év alatt visszahozza
a kifizetett összeget, részleteiben.
Lakatos Béla
Véleménye szerint, ha a befizetés egy összegben válik esedékessé, akkor az előző bérleti díjjal
arányos összeget kellene meghatározni. A kiszámított négyzetméter alapján 120.000,-Ft/hó
összegben javasolja a bérleti díj meghatározását.
Monostori János
A konstrukció a Kft-nek megfelelő.
Oplaznik Gabriella
Megköszöni, a képviselő-testület pozitív hozzáállását. Elmondjam, hogy olyan színvonalon
szeretné a foglalkoztatást folytatni a Zárda épületében is, mint a Kastélyban, Ehhez azonban
átalakításokra van szükség, amelyet vélhetően március végéig tudnának befejezni.
A képviselő–testület napirend megtárgyalását követően 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
257/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1. – 2015.
december 31. napjáig bérbe adja a Memfó Kft. (2941 Ács, Zichy Park 1.)
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.
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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 biztosítania kell a „Zárda” elnevezésű
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
Határidő: a szerződés megkötésére 2010. december 31.

10./ A 2011. évi ellenőrzési terv elfogadása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

258/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben
szereplő 2011. évre vonatkozó ellenőrzési tervet jóváhagyja. Megbízza a
jegyzőt, hogy a jóváhagyott ellenőrzési tervet Komárom város
Polgármesteri Hivatal városi-kistérségi belső ellenőrzési osztálya részére
küldje meg.
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: a közlésre azonnal, végrehajtása a tervezett ütemezés szerint

11./ Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának hiánypótlása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
259/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint
önkormányzati fenntartású intézmény 190/2010. (VII.15.) sz. határozatával
elfogadott alapító okiratát kiegészíti a következők szerint:
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a.) Az alapító okirat 9. pontjában beépítésre kerül az
alaptevékenységek közé:
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
b.) Az alapító okirat 9. pontjában törlésre kerül:
Kiegészítő tevékenysége: Kisegítő tevékenysége:
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
c.) Az alapító okirat 10. pontjában törlésre kerül:
Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban 2010.
év január 1-től:
Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 30%
d.) Az alapító okirat 14. pontjában törlésre kerül:
Típus szerinti besorolása
Tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Határidő: azonnal
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző

260/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratáról - egységes szerkezetbe foglalva - a következő
határozatot hozza:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Nyilvántartási szám:
Ács
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a alapján
valamint a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint az alábbi (egységes
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve: Ács Város Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye: 2941 Ács, Gyár utca 23.
3. Alapító neve, az alapítás időpontja: Ács Nagyközség Képviselőtestülete, 1990.09.30.
4. Létrehozásáról
szóló
jogszabály
(határozat):
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
5. Törzskönyvi azonosító száma: 385419
6. Adószáma: 15385413-2-11
7. Jogszabályban
meghatározott
közfeladata:
A
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 38. § (1) bekezdése alapján
az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása. Részletes feladatait Ács Város Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
8. Intézmény tevékenységi besorolása:
Alaptevékenységi szakágazat
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841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
9. Alaptevékenysége
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
412000
Lakó és nem lakóépület építése
421100
Út, autópálya építése
602000
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
681000
Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenység
841115
Önkormányzati
képviselő
választással
kapcsolatos
tevékenység
841116
Országos, települési és területi kisebbségi választással kapcs.
tev.
841117
Európai parlamenti képviselői választással kapcsolatos
tevékenység
841118
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tev.
841127
Települési
kisebbségi
önkormányzatok
igazgatási
tevékenysége
841129
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi
igazgatása
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841401
Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolg.
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
841409
Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység
önkormányzati költségvetési szervnél
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
841902
Központi költségvetési befizetések
841906
Finanszírozási műveletek
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842541
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély

12
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202
Közgyógyellátás
882203
Köztemetés
889101
Bölcsődei ellátás
890301
Civil szervezetek működési támogatása
889942
Önkormányzat által nyújtott támogatás
889943
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889969
Egyéb speciális ellátások
890222
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok,
valamint tám.
890302
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
890441
Közcélú foglalkoztatás
890442
Közhasznú foglalkoztatás
890443
Közmunka
890504
Nemzeti és etnikai kis. közösségi, kult. tev. Támogatása
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910302
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
931102
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931903
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Vállalkozási tevékenysége: 10. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv
kiadásaiban 2010. év január 1-től:
Vállalkozási tevékenységet nem végez.
11. Illetékességi területe: Ács város közigazgatási területe
12. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Ács
Város Képviselő-testülete – 2941 Ács, Gyár u. 23. –
13. Fenntartó neve, székhelye: Ács Város Önkormányzat – 2941 Ács,
Gyár u. 23.14. Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és
gazdálkodó.
Az önállóan működő és gazdálkodó szerv gazdasági szervezete feladatai
(tervezés, előirányzat felhasználás, módosítás, üzemeltetés, fenntartás,
működtetés, beruházás, vagyonhasználat, hasznosítás, munkaerőgazdálkodás, készpénzkezelés, könyvvezetés, beszámolási kötelezettség,
adatszolgáltatás. Az Ámr. 17.§ szerint ez a gazdasági szervezet a
költségvetési szerv működtetéséért, vagyona használatával, védelmével
összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi-számviteli rend
betartásáért, a működtetéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás
biztosításáért felelős, a gazdaságvezető közvetlen irányítása alatt álló
szervezeti egység.
15. Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési,
megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján –
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki az 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján. A
kinevezés határozatlan időre szól.
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16. Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak
jogviszonya
alapesetben
köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet
továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
17. Intézmény vagyona
- a városháza épülete, amely 2/37. hrsz. alatt van nyilvántartva
788 m2 nagyságban,
- berendezési és felszerelési tárgyak leltár szerinti felvétellel.
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: Az ingó és ingatlan vagyon Ács
Város Önkormányzat tulajdona. Az ingó és ingatlan vagyon
hasznosítását az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet tartalmazza.
Ács, 2010. november 25.
Lakatos Béla
Polgármester
Záradék: Ács Város Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítását
egységes szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő- testülete
……../2010.(XI.25.) számú határozatával fogadta el, amely a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága bejegyzésekor azonnal hatályba lép.
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete
190/2010.(VII.15.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű
alapító okiratot módosítja.
Ács, 2010. november 26.
Dr. Malomsoki István
Jegyző

12./ Tagi képviselő és felügyelő bizottsági tag választása a VIZÁK Kft.-be
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,
azzal, hogy a tagi képviselő illetve a felügyelő bizottság tag megbízatása is határozott idejű
legyen 2010. november 25-től kezdődően 2014. 12.31-ig.
Dr. Malomsoki István
Elmondja, hogy az előterjesztésben elírás történt, ugyanis nem Csöbönyei Imrét, hanem Csányi
Józsefnét kell visszahívni, illetve nem 2014. 13. hónapig, hanem 12. hónapig tart a megbízatási
időtartama.
A képviselő–testület 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
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261/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Komárom-Ács
Vízmű Kft. üzletrésszel és szavazati joggal rendelkező tagja, tagi
képviselőként delegálja 2010. 11. 25-től 2014. 12. 31-ig terjedő időtartamra
Rohonczi József települési képviselőt a Kft. taggyűlésébe, illetve 2010. 11. 25től 2014. 12. 31-ig terjedő időtartamra képviselőjeként delegálja Csuka
László települési képviselőt a felügyelő bizottságba. Az új tagi képviselő
delegálásával egyidejűleg visszahívja Csányi Józsefné - volt alpolgármester tagi képviselőt.
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Határidő: a közlésre azonnal

13./ Közterület elnevezése
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.
A képviselő–testület 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
262/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az S+R Kft. kizárólagos
tulajdonát képező, de a közforgalom számára nyitott ácsi 837. hrsz.-ú
ingatlanon a Penny Market áruház parkolója és a Zúgó utca közötti
zöldterületet kegyeleti és emlékezeti okokból Horváth kertnek nevezi el. Az
elnevezéshez a területtulajdonos a 2010. november 9-én kelt levelében
hozzájárult.
Az elnevezés az ingatlan nyilvántartás adatait nem érinti, ott átvezetésre
nem kerül.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: a közlésre azonnal

14./ TIOP -1.1.1./07/1 pályázat
Lakatos Béla
Ács Város Önkormányzata „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrasturktúra fejlesztése” pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „Intelligens iskola
megalapozása Ácson” címmel. A projekt 27.292.767.-Ft összegű támogatásban részesült. A
közbeszerzés, projektmenedzsment pénzügyi vezető, illetve a nyilvánosság biztosítása feladatok
ellátására érkezett árajánlatokat ismerteti.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a feladatonként beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbbat
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A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
263/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrasturktúra Operatív Program TIOP1.1.1/07/1. kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrasturktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0908 azonosító számú pályázat
közbeszerzési feladatok ellátására szerződést köt Sugallat Kft.(Tárnok)
vállalkozóval 1.125.000.-Ft bruttó vállalási árért.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: 2010. 12. 01.

264/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrasturktúra Operatív Program TIOP1.1.1/07/1. kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrasturktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0908 azonosító számú pályázat
projetmenedzsment pénzügyi vezetői feladatok ellátására szerződést köt
BFH Európa Kft. (Szombathely) vállalkozóval 818.000.-Ft bruttó
vállalási árért.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: 2010. 12. 01.

265/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrasturktúra Operatív Program TIOP1.1.1/07/1. kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrasturktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0908 azonosító számú pályázat
nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására szerződést köt Kovács Tímea
(Nagyigmánd) vállalkozóval 239.000.-Ft bruttó vállalási árért.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: 2010. 12. 01.

15./ „Civilek Ácsért” pályázati felhívás elfogadása
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 pályázat keretösszegét 2 MFt-ról 2,4 MFt-ra felemelni,
- A pályázati forma ne előfinanszírozott, hanem utófinanszírozott legyen (mivel
a kisebb egyesületek nem rendelkeznek az előfinanszírozáshoz szükséges
tőkével),
- A benyújtott pályázatokat ne az oktatási bizottság, hanem egy (a bizottsági
elnökökből álló) ad-hoc bizottság bírálja el.
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- A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a bizottság döntésétől
számított 30 nap legyen a 15 nap helyett.
- A pályázat lebonyolítása helyett a művelődési ház a szakmai felügyeletet lássa
el.
- A pályázat kiterjesztendő a történelmi hagyományok megőrzésére és a
folklórra.
- A pályázati felhívásból kerüljön kivételre a kifejezetten fiataloknak szóló
programok előnyben részesítése
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek az Oktatási Bizottság által ismertetett módosításokkal, kivéve a
keretösszegre fordítandó összeg mértékét, melyet 2 millió forintban javasolja megállapítani fél
évre megosztva.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
266/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékleteként csatolt bizottsági javaslatokkal módosított egységes „Civilek
Ácsért” pályázati felhívást.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Németh Gyula intézményvezető
Határidő: 2011. február 15.

16./ Pályázat kiírása a városi televízió üzemeltetésére
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy új struktúrát szeretne felállítani a helyi televízió
szolgáltatásában.
Németh Gyula
Az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta a napirendet, melynek ismertette döntését.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal, hogy a szolgáltatás időtartamára vonatkozó előírások
meghatározásából a „de legalább” feltétel kerüljön ki.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a
bizottsági javaslatokkal módosított egységes pályázati felhívást azzal, hogy a vállalkozási
szerződésben foglaltak az alábbiak szerint módosuljanak:
- 6.) Megrendelőt azonnali hatályú felmondás illeti meg, ha a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeit megszegi és azt írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti (pótolja). Szerződéses kötelezettségnek tekintendők az 2.) pont szerinti
szolgáltatások bármelyike.
- 15.) A szerződő felek jogvita esetén – hatáskörtől függően - kikötik a Komárom
Városi Bíróság vagy a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.
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A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
267/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a városi
televízió-műsor készítésére és a televízió üzemeltetésére vonatkozó, az
előterjesztés mellékleteként csatolt bizottsági javaslatokkal módosított
egységes pályázati felhívást azzal, hogy a vállalkozási szerződésben
foglaltak az alábbiak szerint módosuljanak:
- 6.) Megrendelőt azonnali hatályú felmondás illeti meg, ha a
Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit megszegi és azt írásbeli
felszólítás
ellenére
sem
teljesíti
(pótolja).
Szerződéses
kötelezettségnek tekintendők az 2.) pont szerinti szolgáltatások
bármelyike.
-

15.) A szerződő felek jogvita esetén – hatáskörtől függően - kikötik a
Komárom Városi Bíróság vagy a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.

Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: a pályázat közzétételére azonnal

17./ Ács Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokon játszótér kiépítése
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet. Ezúton is köszönetet mond a Parképítő Kft-nek a tervek elkészítéséért.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek egy 4. helyszín felvételével a Concóháti utca és Fáy u. közelében lévő
területen.
Csányi Józsefné
Megköszöni a Paksi Atomerőmű által adott támogatást és reméli, hogy 4 év alatt sikerül a 4
játszóteret kialakítani.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
268/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megjelölt
helyszíneken, az alábbi sorrendben a játszóterek kialakítását támogatja
a Parképítő Kft. tervei alapján:
1. ütem: Zichy parki játszótér, 2/40 hrsz.-ú ingatlanon Zichy park 2.
bérlakás és a vízmű közötti területen
2. ütem: Rektor-telepen a 3135 hrsz.-ú ingatlanon a Dózsa Gy. u. és a
Magyar u. kereszteződésében
3. ütem: Etelka-telepen a 1608/2 hrsz.-ú ingatlanon a Kossuth L. u.
és a 0578/49 hrsz.-ú út kereszteződésében
4. ütem: Concóháti utca és a Fáy utca közelében lévő területen,
pontosan a helyrajzi számon történő kijelölése, tárgyalások
után.
Az 1. ütem a Zichy parki játszótér megépítése a kalkulált 5,5 millió
bruttó összegig folyamatosan történhet a támogatások rendelkezésre
állásának függvényében. Az 1. ütemben tervezett játszótereket Ács Város
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Önkormányzata és az Ács Fejlődéséért Alapítvány közös finanszírozással
biztosítja.
A további játszóterek építése a támogatások rendelkezésre állásának
függvényében, a fentebb meghatározott sorrendben folyamatosan
történik.
Határidő: játszóterek megépítésének befejezésig folyamatos
Felelős: Lakatos Béla polgármester

18./ Oktatási intézmények épületeinek tűzjelző rendszerének karbantartása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy az oktatási intézmények felújítása során megvalósult az
épületekben a tűzjelző rendszer kiépítése is, mely biztonságos üzemeltetéséhez szükséges és
törvényileg előírt kötelező feladat a karbantartás biztosítása.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlatot.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
269/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a COM-BI-HIR Kft. (Ács,
Komáromi u. 24.) árajánlatát fogadja el 139.500 Ft+ÁFA/félév vállalási
árét. Meghatalmazza a polgármestert, hogy szerződést kössön a
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola Óvoda és Bölcsőde Fő u. 88.
szám alatti székhely épületében, valamint az Óvoda köz 2. és az Ifjúság
u. 1. szám alatti tagintézmények épületeiben kiépített tűzjelző rendszerek
karbantartására vonatkozóan.
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Határidő: azonnal

19./ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
együttműködési megállapodásának elfogadása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet. Megjegyzi, hogy a Jegespusztai és Vaspusztai közlekedés élhetőbbé
tételében lépéseket kell tenni, mivel a legtöbb család több km-t gyalogol a Fő utcáig.
Tóth Győző
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
270/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: azonnal
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20./ Közbeszerzési faladatok megrendelésének jóváhagyása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlatot mind az úttervezés, mind a kivitelezés
tekintetében.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
271/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt
úttervezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására
szerződést köt Sugallat Kft. (Tárnok) vállalkozóval 370.000,- Ft nettó +
ÁFA vállalási árért.
ÚTTERVEZÉS egy közbeszerzési eljárás keretében.
1. Ács sportpálya (hrsz:2462) északi részén létesítendő parkolók és
kerékpártároló terveinek elkészítése
2. Fő utca Zúgó utca – Igmándi utca közötti szakaszára, a Fő utcától a
Gyár utca OTP-ig terjedő szakasza és a Posta köz terveinek
elkészítése
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: azonnal

272/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt
kivitelezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására szerződést
köt Sugallat Kft. (Tárnok) vállalkozóval 500.000,-Ft nettó + ÁFA vállalási
árért.
KIVITELEZÉS egy közbeszerzési eljárás keretében.
1. Erkel utca Igmándi úthoz csatlakozó szakasz kiépítése az engedélyezett
tervdokumentáció alapján
2. Óvoda köz burkolatszélesítés és járdaépítés az engedélyezett
tervdokumentáció alapján
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző
Határidő: azonnal

21./ Egyebek

Méhnyakrák /HPV/ prevenciós program
Csányi Józsefné
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság több ízben tárgyalta, hogy a HPV vírus megelőzése
érdekében az önkormányzat hogyan tudná anyagilag támogatni azon szülőket, akik az
oltássorozat költségét vállalták. Elmondja, hogy erre vonatkozóan tesz javaslatot a
Családsegítő és Egészségügyi Bizottság.
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Csuka László
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Rohonczi József
Javasolja, hogy a támogatás kérelemre, alanyi jogon járjon.
Lakatos Béla
Az önkormányzat vállalása csak a költségek harmadát fedezné. Véleménye szerint 20 főnél több
kérelmező lesz.
Csányi Józsefné
Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében szeretné, ha a 2011. évi költségvetésbe
betervezné a javasolt összeget és nem csak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére
kerülne kifizetésre.

A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
273/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HPV – megelőzése
érdekében, támogatja az ácsi gyerekeket, családokat azáltal, hogy a 3
oltásból álló oltássorozat 3. oltását teljes mértékben átvállalja az
önkormányzat. Az oltási program 56.700,-Ft-ba kerül (egy oltás
kedvezményes ára 18.900,-). Mivel a 3-ik oltás 2011. 06. hónapban lesz
esedékes, ezért a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésbe kb. 20 fő
részére 400.000,-Ft támogatási összeget tervez be. A támogatás
kérelemre alanyi jogon jár, a támogatási összegen túl benyújtott
kérelmek a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére kerülnek
kifizetésre.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Lakatos Béla polgármester
Csányi Józsefné, Családsegítő és Egészségügyi Bizottság elnöke

Tiszteletdíj felajánlás
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

274/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
Háromházi Györgyné a képviselői tiszteletdíjából 20.000,-Ft-ot az
önkormányzat részére az általános tartalékba felajánljon.
Határidő:Azonnal
Felelős: Lakatos Béla polgármester
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275/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzásási Nyugdíjas
Klub részére 20.000,-Ft támogatást nyújt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lakatos Béla polgármester

Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Lakatos Béla
Ismerteti a napirendet.
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

276/2010.(XI.25.) sz. határozat
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Máltai Szeretetszolgálat
részére 100.000,-Ft támogatást nyújt, mivel a szervezet a település
rászorult polgárai segítése érdekében is végez feladatokat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lakatos Béla polgármester

A polgármester 18 óra 20 perckor bezárta a nyílt
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

ülést,

K.m.f

Dr. Malomsoki István
jegyző

Lakatos Béla
polgármester

a

