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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 03-án 16.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. 

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

   Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
   Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
   Nyéki Tiborné 
   Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
   Bánfi Csaba Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője 
   Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 
   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. Javasolta, 
hogy a meghívóban szereplő 12. napirendi pont, amely a KDOP – 4.2.2.-11. jelű kerékpárút 
hálózat fejlesztés pályázat indítására vonatkozik, kerüljön levételre a napirendek közül, 
továbbá új napirendi pontok felvételére tett javaslatot a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására, Folyószámla hitelkérelemhez hozzájárulásra ill. 
Mészáros György és Mészárosné Szabó Katalin ingatlanvételi ajánlatára vonatkozóan. A 
Képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő és a javasolt új napirendeket tárgyalásra 
egyhangúan elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 11.) számú rendelet 
     módosítása 
2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.12.) sz. kt. rendelet 

módosítása 
3./ Pályázati felhívás a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 

közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére 
4./ Közbeszerzési keretszerződés 
5./ Járóbeteg szakellátás és beutalási rend változtatásának kezdeményezése 
6./ A Ritmus Közhasznú Non-profit Kft. szerződése 
7./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
8./ Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatási kérelme 
9./ A Bontép-Bau Kft. szemételhelyezésből eredő tartozásának kivezetése 
10. / Tisztább Duna mentéért, Európáért című pályázathoz ajánlatok elbírálása     
11./ KEOP-2011- 4.9.0 jelű Energetikai pályázat indítása 
12./ Tulajdonosi hozzájárulás 
13./ Közös igazgatású közoktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakértői vélemény 
14./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
       közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
15./ Folyószámla hitelkérelemhez hozzájárulás 
16./ Mészáros György és Mészárosné Szabó Katalin ingatlanvételi ajánlat 
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1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 11.) számú rendelet 
     módosítása 
 
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 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

7/2011.(III.04.) sz. rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 11.) számú rendelet 

módosításáról 
 

A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.12.) sz. kt. rendelet 

módosítása 
 
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 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

8/2011.(III.04.) sz. rendelete 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

 
A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
3./ 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 javasolja, hogy „a pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelvismeret, vezetői gyakorlat” rész kerüljön ki a pályázati 
felhívásból. 
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Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 
azzal a kiegészítéssel, hogy „ A pályázati feltételek e) pontja: magyar állampolgárság helyett a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (2) bekezdésében foglaltak 
teljesülése szövegrész kerüljön” a pályázati felhívásba. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
49/2011.(III.03.) 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) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- idegen nyelvismeret 
- vezetői gyakorlat 

rész kerüljön ki a pályázati felhívásból. 
b) A pályázati feltételek e) pontja: magyar állampolgárság helyett a  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (2) 
bekezdésében foglaltak teljesülése szövegrész kerüljön. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
4./ Közbeszerzési keretszerződés 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
Elmondja, hogy a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

            50/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugallat Kft.-vel 
(1221 Budapest, Leányka u. 38.) a várost érintő közbeszerzési eljárások 
lefolytatásra vonatkozó keretszerződést a melléklet szerint elfogadja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására, jegyzői ellenjegyzés mellett. 
Határid ő: a szerződés aláírására 30 nap 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 

 
5./ Járóbeteg szakellátás és beutalási rend változtatásának kezdeményezése 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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51/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellátási érdekből, 
valamint  Ács város lakosságának az egyes egészségügyi szakellátásokhoz 
való hozzájutásának javítása és egyben megfelelő orvosi ellátása 
érdekében kezdeményezi a Komárom-Esztergom Megyei, a Győr-
Moson-Sopron Megyei, valamint a  Fejér Megyei Önkormányzatoknál és 
Esztergom városánál – mint fenntartóknál – , hogy Ács város a járóbeteg 
szakellátás és a beutalási rend tekintetében az alábbi ellátásokat tekintve 
kerüljön át a  Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 
székesfehérvári Szent György Kórháztól, illetve a Veszprém Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő veszprémi Csolnoki Ferenc 
Kórház Zrt.-t ől, valamint  az Esztergom Városi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Vaszary Kolos Kórháztól,  a Győr-Sopron-Moson 
Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórházhoz: 
csecsemő-gyermek kardiológia, gyermek gasztroenterológia, 
fejlődésneurológia, esztétikai plasztika, foniátria, andrológia, 
gyermekfogászat, MRI, gyermek neurológia, EEG, ENG, nőgyógyászati 
UH, Cytológia, gyermek endokrinológia (diabetes). 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző  

 
 
6./ A Ritmus Közhasznú Non-profit Kft. szerződése 

 
Németh Gyula 
Az Oktatási Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy áprilistól folytatódjanak 
tovább tárgyalások a zeneiskola további támogatása érdekében. 
 
Csuka László 
Elmondja, hogy a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Lakatos Béla 
Véleménye szerint spórolni tudna az iskola, ha a szombati órák megtartásáért nem fizetne. Az 
önkormányzat három ingyen fellépést kér a zenekartól. 
 
Bánfi Csaba 
Nem kötelezheti arra a tanárokat, hogy ingyen tartsanak órákat. Elmondja, hogy neki pénzbe 
kerül minden fellépés még akkor, ha valakinek nem kell fizetni érte. 
 
Csányi Józsefné 
Az önkormányzat plust pénzt nem fizetne a három fellépésért. Általában probléma szokott 
lenni a kihangosítás. Megjegyzi, több olyan zenekari tag van, akik már nem az iskola diákjai és 
plusz pénzt kapnak a szereplésekért. 
 
Bánfi Csaba 
Elmondja, hogy a zenekari tagok ebből élnek. A kifizetéseken való változtatást meggondolná, 
ha amatőr zenészekről lenne szó, de ők nem amatőrök. Nélkülözhetetlen szükség van rájuk. 
 
Lakatos Béla 
Hány fellépése volt a zenekarnak? 
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Bánfi Csaba 
Egy év alatt tizenkettő. 
 
Lakatos Béla 
Elmondja, hogy magas költségekkel lépnek fel magasabbal, mint a győriek. Véleménye szerint 
ácsi intézménybe kellene behozni az iskolát. 
 
Bánfi Csaba 
Véleménye szerint ezt alaposan át kellene gondolni. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 

 
52/2011.(III.03.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ritmus 
Közhasznú Non-profit Kft.-vel kötendő mellékletben csatolt - a 
művészetoktatási intézmény fenntartására vonatkozó - módosított 
szerződés tervezetet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására 
jegyzői ellenjegyzés mellett. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a szerződés megkötésére 30 nap 

 
Bánfi Csaba 16 óra 50 perckor távozott a képvisel ő-testületi 
ülésr ől. 
 
 
7./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági 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 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 
53/2011.(III.03.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, 
mint önkormányzati fenntartású intézmény 260/2010. (XI.25.) sz. 
határozatával elfogadott alapító okiratát kiegészíti a következők szerint:  
Az alapító okirat 9. pontjában, az alaptevékenységek közül törlésre kerül: 

841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi 
igazgatása, 
841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység 
önkormányzati költségvetési szervnél  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
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54/2011.(III.01.) 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 Képviselő-
testülete, 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 
 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 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841401 Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolg. 
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841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
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 
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 
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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, munkaerő-
gazdálkodás, 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. 
16.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 
köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak j ogviszonya 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, 2011. március 3. 
          
  Lakatos Béla       
  Polgármester       
  

Záradék: Ács Város Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítását egységes 
szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő- testülete  53/2011.(III.03.) számú 
határozatával fogadta el, amely a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága 
bejegyzésekor azonnal hatályba lép. Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 260/2010.(XI.25.) számú határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okiratot módosítja. 
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8./ Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatási kérelme 

 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek a Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatási kérelmét. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szűkös anyagi 
helyzetére való tekintettel a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesületét (2800 Tatabánya, Madách út 7-9.) támogatni nem 
tudja, továbbá minden további beérkező támogatási kérelem 
elbírálására, mely a „Civilek Ácsért” pályázat keretén belül nem 
támogatható a képviselő-testület az október havi soros ülésén fogja 
megtárgyalni.   
Határid ő: a határozat közlésére azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
9./ A Bontép-Bau Kft. szemételhelyezésből eredő tartozásának kivezetése 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
56/2011.(III.03.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
komáromi Tesco Áruház építése során keletkezett építési és bontási 
törmeléket az ácsi szemétlerakóra szállító BONTÉP-BAU Kft. 900.000,- 
Ft tartozása kivezetésre kerüljön. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
10. / Tisztább Duna mentéért, Európáért című pályázathoz ajánlatok elbírálása     
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a pályázathoz kapcsolódóan a Herz Műszaki és Gazdasági Bt-vel, a 
Remondis Oroszlány Zrt-vel, a BR. Rönkvilág Kft-vel illetve a Forduló Kft-vel kössön 
szerződést. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 
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57/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő testülete a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 > program keretében 
megvalósuló < Pre čistejšie Podunajsko, Európu / Tisztább Duna 
mentéért, Európáért > című, < HUSK/0901/2.2.1/0071   pályázathoz 
kapcsolódóan munka- és egyéb eszközök beszerzésével megbízza a  Herz 
Műszaki és Gazdasági Bt.-t, bruttó 190.250 Ft vállalási díj ellenében. 
A beszerzésre kerülő munka- és egyéb eszközök a következők: 

1. hulladékszedésre alkalmas kesztyű  
• vékony (45 Ft/pár)   100 db 
• vastag  (400 Ft/pár)   100 db 

2. hulladékgyűjtésre alkalmas zacskó(60 l-es) 100 db  
3. hulladékgyűjtésre alkalmas zsák (120 l-es)   50 db 
4. lapát                              20 db 
5. gereblye         20 db 
6. vasvilla        30 db 
7. talicska           5 db 
8. gumicsizma       20 db 

Határid ő: 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 

58/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő testülete a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 > program keretében 
megvalósuló < Pre čistejšie Podunajsko, Európu / Tisztább Duna 
mentéért, Európáért > című, < HUSK/0901/2.2.1/0071   pályázathoz 
kapcsolódóan hulladék elhelyezését, konténer bérlésével megbízza a 
Remondis Oroszlány Zrt.-t. Vállalási ár: 8 m3-es konténer ürítése 30.000 
Ft/ db. Konténerek bérlése: 259 Ft/nap/db bruttó ár ellenében, 27 db 
konténer vonatkozásában. 
Határid ő: 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
 

59/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő testülete a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 > program keretében 
megvalósuló < Pre čistejšie Podunajsko, Európu / Tisztább Duna 
mentéért, Európáért > című, < HUSK/0901/2.2.1/0071   pályázathoz 
kapcsolódóan utcai bútorok elkészítésével BR. Rönkvilág Kft-t megbízza, 
bruttó 631.250 Ft vállalási ár ellenében.   
A beszerzésre kerülő utcai bútorok a következők: 

1. Kiönthető hulladékgyűjt ő rozsdamentes betéttel, mérete 700 x 
700 x 900 mm, horganyzott lemezből és pácolt fából készült, 
földhöz rögzített hulladékgyűjt ő, mennyiség: 5 db. 

2. Leásható, háttámlás, pácolt fából készült rönkpad, mérete: 
2200 x 300 mm, mennyiség: 2 db. 

3. Információs táblák mérete: 1200 x 1500 mm. A tábla 
szerkezete: pácolt fa. Mennyisége: 2 db. 

4. Erdei ülőgarniúra pácolt fából  
1 szett: 2000 x 800 mm asztal  1 db 

                   2000 x 700 mm háttámlás pad 2 db 
      Mennyiség: 2 szett. 

Határid ő: 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
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Csuka László érintettséget jelentett be és nem vett  részt a 
szavazásban. 
 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

60/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő testülete a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 > program keretében 
megvalósuló < Pre čistejšie Podunajsko, Európu / Tisztább Duna 
mentéért, Európáért > című, < HUSK/0901/2.2.1/0071   pályázathoz 
kapcsolódóan, univerzális rakodógép bérlése tárgyban a Forduló Kft.-t 
bízza meg , 312.000 Ft vállalási díj ellenében.  
Feladat meghatározás: 64 óra rakodógépes munkavégzés bruttó 4.875 
Ft/óra óradíjért.   
Határid ő: 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
11./ Tulajdonosi hozzájárulás 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
61/2011.(III.01.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács külterület 
0337/3 helyrajzi számú ingatanon tervezett földkábel fektetési 
munkákhoz az ASZE- PLUSZ MÉRNÖKI Kft. által készített 
tervdokumentáció alapján, mint résztulajdonos a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
12./ KEOP-2011- 4.9.0 jelű Energetikai pályázat indítása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza: 
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62/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt 
KEOP -2011-4.9.0 jelű Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás felhasználásával című pályázat indítására, azzal, hogy a 
MAPI Magyar Fejlesztőiroda Zrt.-vel a pályázatírásra a projktértékt ől 
függően 3,7-4,5% Ft értékben, a megvalósítási tanulmányra 875.000 Ft 
értékben, valamint a Plan-Bau Kft.-vel a műszaki dokumentáció 
elkészítésére 1.225.000Ft értékben kösse meg a szerződéseket. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 
 

 
13./ Közös igazgatású közoktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakértői 
       vélemény 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete a Közös igazgatású közoktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatos szakértői véleményt elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
14./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
       közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
 
Dr. Malomsoki István 
Ismerteti a napirendet. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

64/2011.(III.03.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának módosítását és az egységes 
szerkezetű SZMSZ-t jóváhagyja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
15./ Folyószámla hitelkérelemhez hozzájárulás 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
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Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza: 

 
65/2011.(III.03.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Lakatos 
Béla polgármestert, hogy a költségvetés bevételei és kiadásai 
különbségéből adódó átmeneti likviditási problémáinak áthidalása 
céljára éven belüli lejáratú folyószámla-hitelt vegyen fel az OTP és 
Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától. 
A folyószámla hitel – keret összege:80.000.000,- Ft, azaz nyolcvan-millió 
forint. 
A hitelkeret megnyitásának időpontja: 2011. április 1. 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetéseinek 
összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, 
minden más működési kiadást megelőzően. 
A hitel biztosítéka Ács Város Önkormányzatának költségvetése, 
valamint – az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között fennálló 
keretbiztosítéki jelzálogszerződés – alapján 450.000.000,.Ft 
keretbiztosítéki jelzálogjog. A jelzálog jogosultja az OTP Bank Nyrt. 
A Képviselő Testület megbízza Lakatos Béla polgármestert és dr. 
Malomsoki István jegyzőt a hitel egyéb feltételeiben történő 
megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.  
Határid ő: 2011. március 31. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István 
 

 
16./ Mészáros György és Mészárosné Szabó Katalin ingatlanvételi ajánlat 

 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza: 

 
66/2011.(III.03.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a 
korábbi adásvételi szerződésben biztosított visszavásárlási jogával, az 
ácsi 3202/28 hrsz-ú Mészáros György és Mészárosné Szabó Katalin 
tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatban. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
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Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 17 óra 30 perckor bezár ta az ülést . 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 

Dr. Malomsoki István                      Lakatos Béla 
jegyző                         polgármester 


