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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

 
Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16.00 órakor a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
  Dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző 

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

Varga Endréné Gárdonyi Géza Általános Iskola mb.igazgató 
    Vargáné Vasvári Klára Bóbita Óvodai Tagintézmény vezető 

Nagy Sándorné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető 
    Szabóné Kemény Andrea építéshatósági ügyintéző 

Lakatos József Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Lázár Zsolt, a Komáromi Rendőrkapitányság mb. vezetője 
Szűcs Attila Ács Város Polgárőrség elnöke 
Nagy Sándorné, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 
Dobsa Mihály adásszerkesztő    
Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 

    Tribolt Ilona 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. 
Javaslatként hangzott el egyebek napirendek közé felvenni a Sportpályázat tárgyalását, 
továbbá a meghívóban 2. helyen jelzett Komáromi Rendőrkapitányság beszámolójának 12. 
napirendben való tárgyalására. A meghívó 4. pontjában szereplő Pick-Up Kft. 
beszámolójának tárgyalása elmarad, mivel a kft. a kérés ellenére sem küldött beszámolót és az 
ülésen sem képviselteti magát. A képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő 
napirendeket és a javasolt új napirendre, a napirend törlésre, illetve azok tárgyalási 
sorrendjére tett javaslatot, tárgyalásra egyhangúan elfogadták. 
  
Napirendi pontok: 

1./   Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,   
        intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 2./    Tájékoztató Ács város közigazgatási területén működő polgárőrség 2010. évi 

feladatai ellátásáról, 2011. évi működéséről 
 3./   Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

21/2009.(IX. 25.) sz.  Kt. rendelet  /R/ módosítására 
 4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

22/2009.(IX.25.) Önkormányzati .rendelet módosítására. 
 5./  Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

szertartások engedélyezése szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadására 

       6./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.11.) számú rendelet 
módosítása (Anyag kés őbb megküldve !) 

       7./  Ács Város Önkormányzat 2011-2014. éves gazdasági programja 
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       8/  Fejlesztési hitel felvételére vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció 
       9./  2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
     10./  A Bagolyvár épületének belső felújítására vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció 
      11./ A Komáromi Rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonsági, bűnügyi   
helyzetéről,  
              2010. évi feladatai ellátásáról, 2011. évi működéséről  
      12./  Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzése 
      13./  Társasház alapítása 
       14./  Önkormányzati Kft. alapítása 
      15./ Önkormányzati döntés magasabb vezetői álláshelyről 

16./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okirat 
módosítása 

      17./  Vasúttisztasági közfoglalkoztatási pályázat 
       18./ I. sz. Fogorvosi körzet helyettesítési rendje  
      19./ Egyebek 

19/1.  Ács, Rektor-telepi 1608/2 hrsz.-ú ingatlanon a Dózsa Gy. utca - Magyar utca 
kereszteződésében játszótér kialakításának kivitelezési munkái. 

               19/2.   Pénzásási óvoda tetőfelújítása 
               19/3    Önkormányzati tulajdonban lévő földek haszonbérleti díjának 
megállapítása 
               19/4    Lakásügyek 
               19/5    Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme 
               19/6    Sportpályázat 
               19/7    Katolikus Plébánia támogatási kérelme 
 
 
 
        
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról. 
 

A polgármester által elmondott jelentést a jegyz őkönyv 
mellélete tartalmazza. 
 
Lakatos Béla: 
Az írásos anyag 16. pontjában szereplő belvízi védekezéssel kapcsolatban, amely még 
mindig aktuális, javasolja határozat hozatalát a még szükséges műszaki munkálatok 
elvégzése érdekében. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
 

67/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a belvízi 
védekezés és az esővíz elvezető rendszer további helyreállítási 
munkálatainak végzésével a jelentésben szereplő helyszíneken. 
A Testület a fenti munkákra az anyagban szereplő műszaki tartalomra 
bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Forduló Kft. 
nettó 1.500.000,- (bruttó 1.875.000,-) Ft-os ajánlatát és a szerződéskötést 
tudomásul veszi. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
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Lakatos Béla: 
A kiadott anyagban szereplő a Virágos Ácsért cím elnyerésére vonatkozó versenyfelhívást 
a kiadott formában visszavonják, mivel jelenleg nem tudnak a lakosságnak is biztosítani a 
fásításhoz, virágosításhoz szükséges zöldnövényeket. Augusztus 5-ig viszont 
pályázhatnak parkosítással, virágosítással a lakosok és a legaktívabban, legszebben 
virágosítókat virágjutalomban részesítik. A pályázatban résztvevők területeit három 
hozzáértő bizottsági tagnak javasolják elbírálni. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
 

68/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete a környezetvédelmi 
közcélú feladatok végrehajtására kiírt pályázati és versenyfelhívás 
tárgyában hozott 37/2011.(II. 10.) sz. kt-i határozatát visszavonja és a 
melléklet szerinti környezetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 
vonatkozó versenyfelhívást és nevezési lapot elfogadja. 

    Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
                             Dr. Malomsoki István jegyző 

Határid ő: a közlésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
 

69/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja.  
Határid ő: Azonnal 

    Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 
 
 
2./ Tájékoztató Ács város közigazgatási területén működő polgárőrség 2010. évi 

feladatai ellátásáról, 2011. évi működéséről 
 
Szűcs Attila: 
2010. évben 58 fővel látták el feladatukat, az év során további 18 taggal bővült a 
polgárőrség. Szervezetük a járőr szolgálaton túl önkormányzati és egyéb rendezvényeket 
biztosítanak, továbbá segédkeztek az árvízi védekezésnél is. A helyi rendőrörssel jó 
kapcsolatot építettek ki. 2010. évben 5.600 órában teljesítettek szolgálatot. Elsősorban 
Ács Város Önkormányzatának, a Hartmann Kft-nek és a Leier Kft-nek az anyagi 
támogatásával működnek. Terveik között a szolgálati órák növelése és a technikai 
eszközök bővítése szerepel.  Megtiszteltetés, hogy 2011. évben Ács település kapta a 
Megyei Polgárőr Nap megszervezésének lehetőségét. Ezen rendezvényről a későbbiekben 
még tájékoztatást ad. 
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Csányi Józsefné: 
Megköszöni a polgárőrség megnyugtató munkáját. Az árvíznél is bizonyítottak. Az 
előterjesztő anyagból kitűnik, hogy amikor kimagasló órát teljesítenek, akkor mellette 
kevesebb a polgárőri szolgálat, ez miért van. Az anyagban leírt elfogás milyen munkát 
takar, milyen ügyben intézkednek akkor?  
 
Szűcs Attila: 
A kimagasló órák a rendőrségnek nyújtandó segítséget jelenti, amely felmerülő igény 
esetén van. Amennyiben a rendőrség saját létszáma megvan, akkor nem tartanak igényt a 
polgárőri szolgálatra. Eddig még kérésre mindig tudtak polgárőri segítséget biztosítani a 
rendőrségnek. Elfogás a rendőrséggel közösen nyújtott, ittas vagy körözött személlyel 
kapcsolatos akciót jelent. Vannak olyanok is, akiket elő kell állítani. A lakosságnak is 
nyújtanak segítsége pld. ócskavasasok, házalók esetében. 
 
Németh Gyula: 
Az anyagban szereplő technikai eszközök bővítéseként említett kihangosító beszerzéséhez 
segítséget nyújtana a Művelődési ház és akkor azt közösen tudnák használni. 
 
Rohonczi József: 
A kisebb és nagyobb önkormányzati rendezvényeken is minden esetben részt vesz a 
polgárőrség. Jó lenne a betervezett támogatási összeg emelése, a szervezet 
benzinköltségének fedezésére. 
 
Lakatos Béla: 
Örül, hogy fiatal tagjai is vannak a polgárőrségnek. Kéri, hogy a meggyőzésnél hassanak 
azon fiatalokra, akik kihúzzák az útjelző táblákat, hogy azzal is megakadályozzák azt. 
Megköszöni a polgárőrség eddigi munkáját. 
 

70/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgárőrség 2010. 
évi feladatai ellátásáról és a 2011. évi működéséről szóló tájékoztatóját 
elfogadja.  
Határid ő: Azonnal 

    Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 
 
3./   Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

21/2009.(IX. 25.) sz.  Kt. rendelet  /R/ módosítására 
 
Lakatos Béla: 
A televízióból, sajtóból hallható volt, hogy lehetőség van a bérpótló juttatások feltételhez 
kötéséhez. Az előterjesztésben szereplő javaslat szerint a bérpótló juttatásra való 
jogosultságnál feltételként a kérelmező ingatlanának és környékének rendezettsége 
szerepel. A szegénység még nem ok a rendezetlenségre. A területet fényképezéssel fogják 
ellenőrizni. A bizottság üléseken tárgyaltak a Jeges- és Vaspusztai rend megteremtésének 
szükségességéről. 
 
Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottság is üdvözli a rendeletben foglaltakat, és elfogadásra javasolja 
azokat. 
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Lakatos Béla: 
Vaspusztát az elmúlt héten takarították, az ott lakók. 5 konténer hulladékot vitettek el. 
Most hétvégén pedig Jegespusztán takarítanak. 
 
Rohonczi József: 
Az önkormányzati tulajdonu bérlakások környékének rendbetételét is célszerű lenne 
belefoglalni a rendeletben. 
  
Dr.Fülesné Balogh Anita: 
A rendelet csak a bérpótló juttatásra jogosultakat, vagyis a közmunkásokat érinti. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
 

9/2011. (III. 25.)  önkormányzati rendelet 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

21/2009. (IX. 25.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendeletet jelen jegyz őkönyv melléklete tartalmazza.  
 
 
 
 
4./   Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

22/2009.(IX.25.) Önkormányzati .rendelet módosítására. 
 
Csányi Józsefné: 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást. Egyetértenek az 
előterjesztésben foglaltakkal, hogy vis maior helyzetben legyen intézkedési hatásköre a 
polgármesternek. Probléma, hogy jelenleg nincsen üres lakás, ahol esetleges probléma 
esetén a lakhatás biztosítható lenne. Van olyan eset is, amikor csak átmeneti szállón lehet 
megoldani a lakhatást, de a településhez közeli szállón csak férfiakat fogadnak. Teljes 
családot legközelebb Tatabányán lehet elhelyezni átmeneti szálláson. 

 
Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottsági is elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 
 
Lakatos Béla: 
Az önkormányzattól lakáshoz jutóknak nem kellene a kiutalt bérlakást állandó jellegűnek 
tekinteniük, hanem nekik is keresni kellene a megoldásokat. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

10/2011(III.25.) sz. Önk. rendelet 
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 

22/2009(IX.25.)sz. Önk. rendelet módosításáról 
 
A rendeletet jelen jegyz őkönyv melléklete tartalmazza.  
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5./  Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő szertartások engedélyezése szabályairól, és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló rendelet 
elfogadására 

 
Lakatos Béla: 
A rendelettervezet szerint a jövőben, akik az esküvői szertartásnál 
többletszolgáltatást kívánnak, azok a szolgáltatásért bizonyos összeg megfizetésére 
lesznek kötelezhetőek.  
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást. Értik, 
hogy az önkormányzat a bevételét próbálta növelni a rendelet életbeléptetésével, de 
a házasulandókat egyébként is többletkiadás terheli, nem szerencsés még tovább 
növelni a kiadásukat. A jövőben a jelenlegi házasságkötés színhelye megváltozik. 
Célszerű lesz majd a magasabb színvonalú házasságkötő teremben kötendő 
szertartást fizetési kötelezettséghez kötni. 
 
Tóth Győző 
A Ügyrendi Bizottság tárgyalta a témát és a szavazás eredménye: 1 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás volt. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  

 
71/2011.(III.24.) sz. határozat 

 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaid őn kívül 
történő szertartások engedélyezése szabályairól, 
és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 
rendeletet. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
 
 
6./   Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.11.) számú rendelet 
módosítása 

 
Locsmándi Imérné: 
Kiegészítésként elmondja, hogy a Magyar Államkincstár forintosítva kérte a 16. sz. 
űrlapot, amely 1.000 Ft-os eltérést eredményez. Ennek módosítása szükséges a 
rendeletben.  
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja, hogy a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ részére 3,5 MFt értékben tervezett kisbusz vásárlási 
összegéből 1.250 eFt az általános tartalékba, míg 2.250 eFt pedig a játszótér kialakítási 
munkáira kerüljön átcsoportosításra.  
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Lakatos Béla: 
A későbbiek folyamán a kisbusz vásárlására is sor kerülhet. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  

72/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő rendeletmódosításon túl az alábbi 
költségvetési módosítást fogadja el: 
- A 16. sz. űrlap eFt-ban készült, de a Magyar Államkincstár azt 

forintosítva kéri, amely 1.000 Ft-os eltérést eredményez az 
alábbiak szerint: A kiegészítő támogatás 2.084.000 Ft helyett 
2.083.000 Ft lesz, az SZJA helyben maradó része pedig 
78.299.000 Ft helyett 78.300.000 Ft. 

- A Szociális Alapszolgáltatási Központ részére 3,5 MFt értékben 
tervezett kisbusz vásárlás összegéből 1.250 eFt az általános 
tartalékba kerül, 2.250 eFt pedig a játszótér kialakítási 
munkáira kerül átcsoportosításra.  

Határid ő: Azonnal 
    Felelős: Lakatos Béla  

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

10/2011(III.25.) sz. Önk. rendelet 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.11.) számú rendelet 
módosításáról 

 
A rendeletet jelen jegyz őkönyv melléklete tartalmazza.  

 
 
 
 
 
7./  Ács Város Önkormányzat 2011-2014. éves gazdasági programja 
 
Dr. Malomsoki István: 
Összeállításra került az önkormányzat 2014-ig vonatkozó gazdasági programja.  
 
Csuka László: 
Szerteágazó, részletes anyag készült, amely átöleli az egész ciklus elképzeléseit. A Gazdasági 
és Területfejlesztési Bizottság néhány kiegészítést javasolt: abba kerüljön bele a település 
látnivalóinak megóvása: a honvéd sír, a zsidótemető, a Kossuth szobor. Fontosnak érzik, hogy 
a gazdasági program tartalmazza a tóparton, folyóparton a szabadidő hasznos eltöltés 
kialakítására vonatkozó feladatokat. Sajnálatos, hogy az Ipari parknál a valóság nem követi az 
elképzeléseket. Célszerű a környező, fejlett települések felé jobban nyitni, hogy az ott 
dolgozók Ácson lakást bérelhetnének, lakhatnának. A gazdasági programban szereplő 
feladatokhoz a szükséges anyagi forrásokat is meg kell teremteni. Ha az abban foglaltakat 
megvalósították, már sokat tettek a településért.  
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Rohonczi József: 
Az anyag V. fejezetében felsoroltakat javasolja kiegészíteni azon ígéretekkel, amelyek 
korábban a Fáy András és az Antal Iván utcai vízelvezetésre, árkok ásására vonatkozóan 
hangzottak el.  
 
Csányi Józsefné: 
Az idei népszámlálás adataival frissíthető lesz az anyag. Sajnálatos, hogy a településen az 
időskorúak száma nő, a fiatalok száma pedig csökken, ezért javasolja, hogy az idősek 
otthonának létrehozása is kerüljön bele az anyagba. Egyetért azon javaslattal, hogy a 
szomszéd település ipari parkjában dolgozókat próbálják meg betelepíteni a városunkba. Egy 
kisvárosnak többet kell mutatni, mint egy nagyközségnek, ezért fontos, hogy a lakosság 
számában is javulás legyen. Amit elterveztek a programban, az szép és jó. Remélhetőleg az 
önkormányzat bevétele is növekszik, hogy az abban foglaltak megvalósíthatóak is legyenek. 
 
Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a gazdasági programot, azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére. Az idegenforgalom növelésére vonatkozó felvetésekkel 
egyetértenek. 
 
Lakatos Béla 
Az elhangzott javaslatok megszívlelendők. Egy település idegenforgalmát az ott eltöltött 
éjszakák száma mutatja. Ilyen nálunk még nincs. Ezt elsősorban vállalkozónak kellene 
elindítani.  Az idegenforgalom növelése szempontjából a Duna part kihasználása is fontos 
lenne.  
A vízrendezés megtervezése összehangolt tervezői munkát igényel. Remélhetőleg a jövő évben 
lesz arra pénzforrás. Az idősek otthona is vállalkozók bevonásával valósítható meg. A fiatalok 
számára vonzóvá kell tenni a települést, hogy ne menjenek el innen. A település elhelyezkedése 
megfelelő, hiszen vasút mellett, folyóparthoz, fejlett településekhez közel van, ezért a javasolt 
lakópark építése ügyében is el kell gondolkodni. 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

73/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programját az ülésen 
elhangzott alábbi kiegészítésekkel fogadja el:  

- A település látnivalóinak: a honvéd sír, a zsidótemető, a 
Kossuth szobor megóvása.  

- A tópart és a Duna part fejlesztése. 
- Fáy András és az Antal Iván utcai vízelvezetés, árkok ásásának 

megoldása. 
- Lakópark építésével a környező, fejlett településeken dolgozók 

Ácsra való telepítése a lakosságszám növelése érdekében. 
- Idősek otthonának létrehozása. 
- Vállalkozók bevonásával szálláshelyek kialakítása az 

idegenforgalom növelése szempontjából. 
Határid ő: Azonnal  

    Felelős: Lakatos Béla polgármester 
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 8/  Fejlesztési hitel felvételére vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció 
 
Lakatos Béla: 
Tárgyaltak a 2011. évi tervezett beruházásokhoz szükséges fejlesztési hitel felvétele ügyében 
a bankkal. Fontos, hogy a hitelek jó kondíciójuak legyenek. A hitel a település fejlesztéséhez 
elengedhetetlen. Két év múlva a korábban felvett viziközmű hitel már lejár. 
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. A felvett hitel összege pályázatok segítségével megháromszorozódhat. A 
hitel felvételre ajánlatot a három településen lévő banktól kérnek.  
 
Lakatos Béla: 
A „B” pontú határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a szerződési feltételek 
tekintetében tárgyalásos eljárást kell lefolytatni a bankokkal. 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési hitel 
felvételére vonatkozó eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 
Határid ő: Azonnal  

    Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 

75/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési hitel 
felvételére vonatkozó ajánlattételi dokumentációt elfogadja azzal, 
hogy a szerződési feltételek tekintetében tárgyalásos eljárást folytat 
le a bankkal. 
Határid ő: Azonnal  

    Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 

76/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejlesztési hitel 
felvételére vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárásban OTP Bank 
Nyrt. (2800 Tatabánya, Fő tér 32.), Pannon Takarék (2900 
Komárom, Igmándi u. 45.) és a K&H Rt. (2900 Komárom, Klapka 
Gy. u. 3.) szám alatti bankokat kívánja meghívni ajánlattételre. 
Határid ő: Azonnal  

    Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 
 
 
9./  2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 
Lakatos Béla: 
Kötelező elkészíteni minden évben a közbeszerzési tervet, amely az adott évben 
megvalósítandó feladatokra vonatkozik.  
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Csuka László. 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Tóth Győző 
A Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a közbeszerzési tervet és azt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

77/2011.(III.24.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező 2011. évi közbeszerzési tervet elfogadja: 
Határid ő: Azonnal  

    Felelős: Lakatos Béla polgármester, 
                             Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 
 
 
10./  A Bagolyvár épületének belső felújítására vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció 
 
Lakatos Béla: 
A Bagolyvár épülete kívülről már rendbetételre került, belső felújítása a helytörténeti múzeum 
létrehozása szempontjából fontos.  
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság egyetértett azzal, hogy a kivitelezési munka 
ajánlattételére az előterjesztésben szereplő három céget kérje fel az önkormányzat. 
Személyében érintettséget jelent be, így nem fog szavazni. 
 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 7 igen szavazattal (1 érintettséget 
bejelentő nem szavazott) az alábbi határozatot hozza:  
 

78/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagolyvár 
belső felújításának kivitelezésére vonatkozó eseti közbeszerzési 
szabályzatot elfogadja. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              dr. Malomsoki István jegyző 

 
A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 7 igen szavazattal (1 érintettséget 
bejelentő nem szavazott) az alábbi határozatot hozza:  
 

79/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagolyvár belső 
felújításának kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi dokumentációt 
elfogadja. 

            Határidő: azonnal 
            Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
                          dr. Malomsoki István jegyző 
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A képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően 7 igen szavazattal (1 érintettséget 
bejelentő nem szavazott) az alábbi határozatot hozza:  
 

80/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagolyvár belső 
felújításának kivitelezésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési 
eljárásban Mikolasek Építő és Szolgálató Kft. (9028 Győr, Új u. 51.), 
XÉNIA-KER Kft. (2890 Tata, Fényes fasor 6.) és a Forduló Kft. (2941 
Ács, Nyárfa u. 6.) szám alatti kivitelezőket kívánja meghívni 
ajánlattételre. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
 
 
 
 11./ A Komáromi Rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonsági, bűnügyi   
helyzetéről,  
       2010. évi feladatai ellátásáról, 2011. évi működéséről  
 
Lázár Zsolt: 
A rendőrség a munkája során törekedett a színvonal emelésére. A civil szervezetekkel (pld.  
polgárőrség) jó kapcsolatot tartanak fenn. Igyekeznek a lakosság bizalmát megerősíteni, 
hiszen fontos a lakossággal való jó kapcsolattartás. A rendőrörs élére olyan örsparancsnokot 
választottak, aki a korábbi években is rálátott a helyi eseményekre és akit a lakosság is 
elfogad. A bűnügyi helyzettel kapcsolatban pozitívumot tud mondani, mert a betöréseket 
sikerült visszaszorítani. A korábbi magas számú vikendház betörések száma is csökkent. 
2010-ben 65 MFt-os kárérték keletkezett a településen. Ebből egy 20 eFt-os lakásbetörés 
során elfogták a betörőket. Egy másik esetnél is - amely az M-1-es autópályán kutyatápot 
szállító kamionnál történt – elfogták az elkövetőket. Ezen esetekben a megtérülési összeg is 
jelentős. A helyszíni szemléket nehezíti a felismerő személyek érdektelensége, valamint az, 
hogy az elkövetők kevés nyomot hagynak hátra. A rendőrség erejét a monostori rendezvények 
nagyban lekötik. A rendőri létszám a katasztrófavédelemben is részt vett. A szabálysértések 
száma csökkent. 2010-ben Ácson 1 halálos, 3 súlyos baleset történt.  
 
Csányi Józsefné 
Javasolja, hogy a rendőrség fordítson kiemelt figyelmet az M-1-es út szélén üzletelő hölgyekre. 
Ács külterületén több, mint 200 fő ember él és ott 1-2 személy ellehetetleníti a rendes életet. 
Fokozott rendőri jelenléttel lehetne ezeken a dolgokon segíteni, hiszen a rendőrségnek a 
nyugalmat kell biztosítani. A vikendház betörések száma azért mutat csökkenést, mert a 
károsultak már nem jelzik az eseményt, hiszen ebben nem tudott felmutatni eddig a rendőrség 
eredményt. Már nem tartanak semmi értéket ezen házakban a tulajdonosok. Jó létszámú 
helyszínelő rendőri állományra, nyomkövető kutyára és megfelelő technikai állományra van 
szükség. A rendőrségnek a településen történt családirtásnál és a természet produkálta 
nehézségeknél is helyt kellett állni.  
 
Lázár Zsolt: 
Az M-1-es út mentén folyó prostitúció megszüntetése fontos feladat. Eredményeket elérni 
csak hosszútávon és következetesen lehet állandó rendőri jelenléttel. Az üdülői betöréseknél 
az eredményességi mutatók valóban nem értékelhetőek. A lakossággal olyan kapcsolatot kell 
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ápolni, hogy az egyes esetek kapcsán bizonyítékhoz is jusson a rendőrség. A 
rendőrség technikai felszereltsége és ereje maximálisan ki van használva. A rendőrség 
berkeiből a kutyák sajnálatosan eltűntek, mivel felszámolták ezen egységeket, emiatt a 
szagazonosítás nagyon költséges. Fontos lenne egy nyomkövető kutya kiképzése. 
 
Lakatos Béla: 
Megnövekedett a fiatalokkal szembeni elkövetések száma. Egy konkrét ügyet említ: az 
iskolában történt súlyos testi sértés, amelyet több fiatalkorú is látott. 
 
Lázár Zsolt: 
Probléma a kiskorúak veszélyeztetésére elkövetett cselekmények számának a növelése. Ezen 
cselekményekkel kapcsolatban a vizsgálatokat lefolytatják, folyamatban van a nyomozás, sok 
tanut meghallgattak mér az említett konkrét ügyben. 
 
Lakatos Béla: 
Az emberek félnek a történő cselekmények után, pedig a rendőrségtől védettségeket kellene 
érezniük. 
 
Lázár Zsolt: 
Térfigyelő eszközök felszerelése is eredményes, ezt a fővárosban már adatok bizonyítják, erre 
vonatkozóan szakmai bemutatót is tartottak. A települési térfigyelő kamerák felszerelése után 
– adatok igazolják, hogy - csökken az elkövetések száma. 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Komáromi Rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonsági, 
bűnügyi helyzetéről, a 2010. évi feladatai ellátásáról és a 2011. évi 
működéséről. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
 
 
 
12./  Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzése 
 
Lakatos Béla: 
A közétkeztetés közbeszerzését már egyszer meghirdették, de az eredménytelenül zárult, most 
ismételten megpróbálják azt. 
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság is tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolják. 
A jelenlegi közétkeztetési szolgáltatást végző Süllős Kft-vel az öt évre kötött szerződés lejárt. 
Jelenleg megbízással végzik a munkát. A most meghirdetésre kerülő pályázati felhívás 
tartalmazza, hogy a pályázónak a Fő u. 87. szám alatti épületet 70 fő étkeztetésére alkalmassá 
kell tenni, ami komoly fejlesztést igényel.  
 
Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottságnak a szerződéstervezet módosítására voltak javaslatai. 
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A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási 
szerződés élelmezési szolgáltatások nyújtására 5-5 év időtartamra iskolai, 
óvodai, bölcsődei és szociális étkezők részére, étkeztetési helyszín 
kialakítása, étkeztetési helyszínek üzemeltetése” szolgáltatás 
közbeszerzésére vonatkozó ajánlattételi dokumentációt a melléklet szerint 
elfogadja.  
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 

 
 

 
13./  Társasház alapítása 
 
Lakatos Béla: 
A Zichy park 2. szám alatt lévő önkormányzati ingatlant értékesíteni szeretnék az ott lakók 
részére, emiatt van szükség társasházzá nyilvánítására. 
 
Csuka László: 
Az értékesítés módja az legyen, hogy a jelenleg bent lakók elsőbbséget élvezzenek az 
értékesítésnél. Komoly dolog az épület fenntartása, a befolyt lakbér nem fedezi a kiadásokat.  
 
Lakatos Béla: 
Az értékesítést meg kell lépni. 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja az Ács, Zichy Park 2. szám alatti ingatlan társasházi alapító 
okiratát, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és az 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére.  
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
  
 
14./  Önkormányzati Kft. alapítása 
 
Lakatos Béla: 
A napirendi anyagot tartalmazó előterjesztésben foglaltak meglépése a városgazdálkodási 
munka hatékonyságát segítené elő. 
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság hosszan tárgyalta a napirendet. Megállapították, 
hogy a tervezett lépésnek lennének előnyei, de hátrányai is. Működött már korábban is az 
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önkormányzatnál ilyen szerv. Meg kell vizsgálni, hogy ez a forma mennyire lenne 
hatékony. Az átalakítás szükséges, hogy az milyen formában legyen, az el fog dőlni. Az 
előterjesztésben foglaltakat érdemesnek tartják a további vitára. Jelenleg javult a színvonal 
minősége a területen, de lehet azt még emelni. A bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja meg az alternatívákat, hogy 
milyen formában történjen az átszervezés. 
 
Csányi Józsefné: 
Egyelőre ő is azt javasolja, hogy vizsgálják meg a javasolt lépés eredményességét. 
          
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 

84/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a városgazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat vizsgálja meg olyan szempontból, hogy milyen célszerű 
lehetőség nyílik a megfelelő ellátás biztosítására (esetleg annak 
önkormányzati kft-ben való működtetése).   

         Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
                       Dr. Malomsoki István jegyző 
         Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
15./ Önkormányzati döntés magasabb vezetői álláshelyről 
 
Lakatos Béla: 
Törvény alapján január elsejével megszűnt a határozatlan idejű magasabb vezetői megbízás, 
ezért a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének kinevezése átalakul határozott idejű 
vezetői megbízássá, amennyiben a Testület ehhez hozzájárul. 
 
Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

85/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői határozatlan 
idejű magasabb vezetői megbízása –törvény erejénél fogva- 2011. 
január 1-jétől öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői 
megbízássá alakul át, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonya változatlan hagyása mellett. 
Határozott idejű magasabb vezetői megbízása 2011. január 1-jétől – 
2015. december 31. napjáig szól. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 
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16./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okirat 
módosítása 
 
Németh Gyula: 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását, továbbá 
az összevont közoktatási intézmény maximális létszámát 1125 főben javasolja meghatározni. 
Az alapító okiratban a bizottság a központi óvoda létszámát 150 főre, a pénzásási óvoda 
létszámát pedig 75 főre javasolja szrepeltetni. 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

86/2011.(III.24.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosítja a következők szerint:  
 
a.) Az alapító okirat bevezetőjének első mondata a következő szövegrésszel egészül 

ki, amellyel a 99/2010. (IV.29.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat kerül módosításra: 

      b.) Az alapító okirat 18. pontjába beépítésre kerül:  
            Vállalkozási tevékenysége: -  
       c.) Az alapító okirat 19. pontjába beépítésre kerül:  

19. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásában: 
   Vállalkozási tevékenységet nem végez. 

       d.) Az alapító okirat 13. pontjában a tanulólétszám az alábbiak szerint módosul:  
             Maximális tanulólétszám 1125 fő 

 e.) Az alapító okirat 13. pontjában az óvodai létszámok az alábbiak szerint 
módosulnak: 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei Tagintézménye 2941 
Ács, Óvodaköz 2. sz. alatt 150 fő, a Kinizsi P. u. 21. sz. alatti kihelyezett óvodai 
csoportban 75 fő. 

       Határidő: azonnal 
       Felelős: Lakatos Béla polgármester 
                     dr. Malomsoki István jegyző 
 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

87/2011. (03.24) sz. határozat 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
       Nyilvántartási szám: 21 

 
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, amellyel a 99/2010. (IV.29.) sz. határozattal 
efogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül módosításra: 
 
1.  A költségvetési szerv neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és 

Bölcsőde   
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2.  A költségvetési szerv rövid neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola 
3.  Székhelye: 2941 Ács, Fő utca 88. 
4.  Intézményegységek, telephelyek:  

Gárdonyi Géza Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskolai Tagintézménye 2941 
Ács, Ifjúság u. 1. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei Tagintézménye 2941 Ács, 
Óvodaköz 2. 
Kihelyezett osztály: 2941 Ács, Fő u. 69. 
Kihelyezett óvodai csoport: 2941 Ács, Kinizsi u. 21. 

5. Törzskönyvi azonosító száma: 774655 
6.  Alapító neve, alapítás időpontja: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete, 

2010. július 1. 
7. Közvetlen jogelődjének nevei, székhelyei:  

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola (2941 Ács, Fő u. 88.) 
Jókai Mór Általános Iskola (2941 Ács, Ifjúság u. 1.) 
Összevont Napköziotthonos Óvoda (2941 Ács, Óvodaköz 2.) 

8. Létrehozásáról szóló jogszabály: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény   
9.  Létrehozásáról rendelkező határozat: 53/2010. (III.25.) sz. kt. határozat 
10.  Jogszabályban meghatározott közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény szerint: 
A. Az 1-8. évfolyamokon biztosítja a tanulók számára a kötelező általános iskolai nevelést 

és oktatást az Önkormányzat által jóváhagyott pedagógiai program alapján. Felkészíti a 
tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Továbbá feladata a társadalmi 
együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki 
fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek és igények 
kialakítása. 

B. A 9-10. évfolyamon biztosítja szakiskolai elméleti képzésben az általános műveltséget 
megalapozó oktatást. 

C. Biztosítja a nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatást 11-12. 
évfolyamon 315270100000000 számú könyvkötő, valamint kötészeti gépkezelő 31-
140-010000-00-00 szakképzési területen. Ellátja továbbá a szakmai gyakorlati képzést 
– tanulószerződéssel, nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés keretében.  

D. Sajátos nevelési igényű tanulók, gyerekek oktatása nevelése integráltan a többi 
tanulókkal, gyerekkel együtt, valamint külön szervezett osztályban, csoportban. 
Fogyatékosság típusa: a.) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermeke, tanulók b.) a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének  
tartós és súlyos rendellenessége, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók. c.) a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.(I.19.) 
OKM rendelet 19.§ (4) bekezdése alapján megállapított sajátos nevelési igény 
megszüntetése és a tanuló, gyermek visszahelyezése. 

E. A közoktatásról szóló törvény alapján a tanulók, gyerekek igénye szerint nem kötelező 
tanórai foglalkozásokat és óvodai fejlesztő programokat szervez felzárkóztatás, 
fejlesztés, tehetséggondozás területein. 

F. Képesség bontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés biztosítása az 
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő ellátások a különös gondoskodást igénylő, 
valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók foglalkoztatásához. 

G. Iskolaotthonos, napközis és tanulószobai ellátás biztosítása. 
H. Kompetencia-alapú oktatás, nevelés. 
I. Iskolai, óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés biztosítása. 
J. Kulturális, diák és tömegsport, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 

ellátása. 
K. Tanulók iskolai könyvtári ellátásának biztosítása. 
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L. Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő ellátások a különös gondoskodást 

igénylők, a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és 
tanulók foglalkoztatásához. 

M. Lehetőséget nyújt a kistérségi pedagógiai szakszolgálat keretében működő logopédiai 
fejlesztés és gyógytestnevelés igénybevételére. 

N. Sportintézmény – sportcsarnok - működtetése. 
O. Az óvoda biztosítja a gyermek 3 éves korától, legfeljebb 8 éves koráig az iskolába 

járáshoz szükséges fejlettségi szint elérését, valamint a gyermek alkalmassá és éretté 
tételét az iskolakezdésre.  

P. Gyógytestnevelés biztosítása. 
Q. A bölcsőde a 3. életévét még be nem töltött gyermekek elhelyezését, szakszerű 

gondozását, nevelését szolgálja. 
 

11. / A normatív állami hozzájárulások és kötött támogatások jogcímei: 
A.   közoktatási alap-hozzájárulások 
B. közoktatási kiegészítő hozzájárulások  
C. szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

 
12./ A intézmény által ellátott feladatok: 

A. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezésében, lebonyolításában 
közreműködés. 

B. Pedagógusok szakkönyvvásárlásban közreműködés. 
C. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok ellátása az óvodában, valamint a 1-4, 5-8, 

9-12. évfolyamon, továbbá a gyógypedagógiai oktatás, nevelés esetén. 
D. Tankönyvellátás biztosítása, iskolán belüli tankönyvterjesztés. 
E. Minőségfejlesztési (BGR), minőségirányítása (IMIP) feladatok ellátása. 
F. Pályázatírás. 
G. Főiskolai, egyetemi pedagógus, valamint gyógypedagógiai asszisztens hallgatók 

konzultációjának, vizsgatanításának és tanítási szakmai gyakorlatának biztosítása.  
 

13. Maximális tanulólétszám: 1125 fő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde székhelyén, Fő u. 
88. sz. alatt: 700 fő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskolai Tagintézménye 2941 
Ács, Ifjúság u. 1. sz. alatt: 200 fő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei Tagintézménye 2941 Ács, 
Óvodaköz 2. sz. alatt 150 fő, a Kinizsi P. u. 21. sz. alatti kihelyezett óvodai csoportban 
75 fő. 

14. OM azonosító száma: 201392 
15.  Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény 
16.  Iskolai évfolyamok száma:  alapiskolai oktatás 1-8. osztályig,  

szakiskolai oktatás 9-12. évfolyam 
Óvodai csoportok száma: összesen 9 csoport: 

        -ebből az Óvodaköz 2. sz. alatt: 6 csoport, 
        -ebből a Kinizsi P. u. 21. sz. alatt: 3 csoport 
 

Bölcsődei gondozási egység száma: 1, amely 2 csoportból áll, férőhely száma 24 fő 
 
17. Intézmény tevékenységi besorolása: 
 Alaptevékenységi szakágazat 
 852010 Alapfokú oktatás  
     
18.        Alaptevékenysége: 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
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852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
   évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
  nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.  
  évfolyam)  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
  nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-
  10. évfolyam) 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
  nappali rendszerű szakmai  gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
889101 Bölcsődei ellátás  
931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 
 
Vállalkozási tevékenysége: -  
 
19.  Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásában: 

Vállalkozási tevékenységet nem végez.  
20. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: nincs. 
21. Tagozat megnevezése: nappali 
22. Adószámmal nem rendelkezik. 
23. Működési köre: Ács város közigazgatási területe 
24.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Ács Város Képviselő-

testülete – 2941 Ács, Gyár u. 23. – 
25. Felügyeleti szerv, fenntartó neve, székhelye: Ács Város Önkormányzat – 2941 Ács, 

Gyár u. 23.- 
26.  Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 

Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 
jogköréhez tartozik. Alapfeladatait az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében 
biztosított előirányzatból látja el. A kötelezettségvállalás, utalványozás joga a 
költségvetési szerv vezetőjét és az általa írásban feljogosított személyeket illeti meg. 
Az ellenjegyzés a GESZ hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállaláson, az 
utalványozáson és az ellenjegyzésen kívüli feladatok ellátása megoszlik egyrészt a 
GESZ, másrészt az intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai működési előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai feletti 
gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a GESZ vezető. 

27.  Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési megbízási, választási 
rendje: A vezetői kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – az 
1993. évi LXXIX tv. 17-18.§-aiban és a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§-ában 
megállapított követelményeknek megfelelően, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
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1992. évi XXXIII. Törvény 20/A§.  szerint vezetőt nevez ki. A kinevezés 
határozott – 5 év és legfeljebb 10 év - időre szól. 

28.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 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. 

29. Az intézmény vagyona: 
 A Fő u. 88. szám alatti iskolaépület és a hozzá tartozó terület 1224/4. helyrajzi szám 
 alatt nyilvántartott 9.031 m2 nagyságban. 

A Fő u. 69. szám alatti iskola épülete és a hozzá tartozó terület 2265/1. helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott 2.506 m2 nagyságban. 
Az Ifjúság u. 1. sz. alatti iskola épülete 3038/2 helyrajzi számon 4002 m2 és a 3038/1 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott sportcsarnok 3176 m2 terület nagyságban. 
Az Óvodaköz 2. sz. alatti óvoda épülete és a hozzá tartozó játszókert 29/2 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott 7663 m2 nagyságban. 

 A Kinizsi P. utca 21. szám alatti óvoda épülete és a hozzá tartozó játszóudvar 2980/4 
 helyrajzi szám alatt 6947 m2 nagyságban. 
            A fenti épületek berendezési és felszerelési tárgyai, leltár szerinti felvétellel. 
30. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az ingó és ingatlan vagyon Ács Város Önkormányzat tulajdona. 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 24.      Lakatos Béla  
                      Polgármester
         
Záradék: A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
elnevezésű közös igazgatású közoktatási intézmény alapító okiratát egységes 
szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2011. (03.24.) sz. 
határozatával fogadta el, amely a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága 
bejegyzésekor azonnal hatályba lép. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2010.(IV.29.) 
számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. március 25. 
        …………………………………… 
         Dr. Malomsoki István 
          Jegyző 
 
 
 
 
 
17./  Vasúttisztasági közfoglalkoztatási pályázat. 
 
Csuka László: 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség van 9 fő foglalkoztatására április 01-től december 
31-ig. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a pályázaton való 
részvételt. 
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Tóth Győző: 
Az Ügyrendi Bizottság is javasolja a vasúttisztasági pályázaton való idei részvételt. 
 
Lakatos Béla: 
Ez azért is fontos, mert így munkanélkülieket tudnának 8 órás foglalkoztatással bevonni a 
munkába. 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

88/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy csatlakozik 
a vasúttisztasági közfoglalkoztatási programhoz. A vasúttisztasági 
közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához önrészként, az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséből 594eFt-ot biztosít. Az összeget Komárom Város 
Önkormányzata (Komárom, Szabadság tér 1.) részére átutalja a pályázat 
lezárását követően. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
   Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: folyamatos 

 
 
 
 
 
18./ I. sz. Fogorvosi körzet helyettesítési rendje 
 
Dr.Malomsoki István: 
Hétfői kezdéssel egy új nyugdíjas fogorvosnő vállalta a fogorvosi körzet helyettesítését. 
 
Csányi Józsefné: 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság ülésén erről még nem hallottak. 
 
Lakatos Béla: 
Azóta két fogorvosi pályázat is érkezett. 
 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

89/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város I. számú betöltetlen Fogászati körzetének helyettesítési 
feladatait 2011. április 1. napjától Dr. Borissza Mária látja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére a jegyző ellenjegyzése 
mellett.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 
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19./ Egyebek 
 
19/1.  Ács, Rektor-telepi 1608/2 hrsz.-ú ingatlanon a Dózsa Gy. utca - Magyar utca 

kereszteződésében játszótér kialakításának kivitelezési munkái. 
 
Csuka László: 
A játszótéri kivitelezési munkákra: a tereprendezésre, a pálya kialakítására, a kerítés 
legyártására 3 ajánlat érkezett be. A szavazásnál személy szerinti érintettséget jelent be. 
 
Lakatos Béla: 
A játszótér kialakítása az „Ács Fejlődéséért” Alapítvánnyal közösen történik. 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal (1 fő érintettséget jelentett) az alábbi 
határozatokat hozza: 

90/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Rektor-telepi 
1608/2 hrsz.-ú ingatlanon a Dózsa Gy. utca - Magyar utca 
kereszteződésében játszótér kialakításához a terület körbekerítésének, 
térkőburkolatú gyalogút kialakításának és tereprendezésének 
elvégzését.  
A kivitelezési munkákra vonatkozó megállapodás az ajánlatban 
szereplő 4.200.000,- Ft+Áfa összegig köthető meg.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
 
 
 
19/2.   Pénzásási óvoda tetőfelújítása 
 
Csuka László: 
A pénzásási óvoda tetőszerkezete beázik, ezért annak felújítására van szükség. A munkák 
elvégzésére 3 ajánlat érkezett be. A legjobb ajánlatot a TETŐ-FOK 96 Kft. nyújtotta be. A 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolja a céggel a szerződés megkötését.  
 
Lakatos Béla: 
A kárelhárítás érdekében meg kell oldani a tetőfelújítást. 
 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
91/2011.(III.24.) sz. határozat 

 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TETŐ-FOK 96 Kft. 
árajánlatát fogadja el, és felhatalmazza a polgármestert, hogy jegyzői 
ellenjegyzés mellett szerződést kössön a pénzásási óvoda tetőszigetelési 
munkálatai elvégzésére bruttó 4.000.088 Ft értékben. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 
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19/3    Önkormányzati tulajdonban lévő földek haszonbérleti díjának megállapítása 
 
Csuka László: 
Az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földterületek bérleti díjára 
vonatkozóan  eddig nem reális ár volt meghatározva, ennek módosítására volt szükség. A 
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztés II. variációjával ért egyet. 
 
Lakatos Béla: 
420 hektár az az önkormányzati terület, amelyet nem is tudják, hogy kik használják. A 
mezőőrök feladatul kapták ennek kiderítését, összeírását, hogy szabályossá tegyék a 
földhasználatot. 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
beépítetlen földterületeinek haszonbérleti díját 2011. évre 30 kg 
termény ára/a föld Aranykorona értékben állapítja meg.  
Az ácsi belterületek átlagos aranykorona éréke hektáronként: 19,6 
AK. 
A termény árának meghatározása: a búza 2. heti augusztusi tőzsdei 
ára. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

19/4    Lakásügyek 
 
Csányi Józsefné: 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta Felber Ernőné lakásügyét. A bérlő rendesen 
fizeti lakbérét, ezért javasolja a bérleti jogviszonyának meghosszabbítását. 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

93/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felber Ernőné Ács, 
Gyár u. 79/ 11. ajtószám alatti, önkormányzati szociális bérlakás 
bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelmét 
támogatja, az általa lakott önkormányzati bérlakás bérleti 
jogviszonyát, 2014. március 31. napjáig meghosszabbítja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 
Csányi Józsefné: 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta Pfeifer Angelika lakásügyét is. Javasolja a 
bizottság, hogy a bérlő esetében tekintsenek el a kaució megfizetésétől. 
 
Lakatos Béla: 
Pfeifer Angelikáék lakásának fala bedőlt, az önkormányzat május 31-ig tud részükre lakást 
biztosítani. 
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A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pfeifer Angelika Ács, 
Óvoda köz 1. 2. ajtó szám alatti, önkormányzati bérlakás  bérleti 
jogviszonyának megszerzésére irányuló kérelmét támogatja, s a 
bérleti jogviszony időtartamát 2011. február 13. napjától 2011. május 
31. napjáig határozza meg.  A képviselő-testület a beköltözéssel 
egyidejűleg fizetendő óvadék/kaució megfizetése alól mentesíti Pfeifer  
Angelikát. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
19/5    Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelme 
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elutasítja a kérelmet az önkormányzat jelenlegi 
nehéz anyagi helyzetében. 
 
Lakatos Béla: 
Javasolja, hogy a kérelmet november hónapban, az iparűzési adó teljesítése után ismételten 
tárgyalják. 
 
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

95/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny 
Alapítvány részére jelenleg támogatást nyújtani nem tud, a 
támogatási kérelmét novemberben újra tárgyalja, a többi hasonló 
kérelemmel együtt. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
19/6    Sportpályázat 
 
Lakatos Béla: 
A sportpályázat lehetőséget nyújt 20 % önrésszel a Városi Sportcsarnok mennyezetének és 
padlózatának felújítására 13 MFt összegben. 
 
Csuka László: 
A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság javasolja a 
pályázaton való részvételt. 
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A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

96/2011.(III.24.) sz. határozat 
 

Ács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jegyzői ellenjegyzés mellett, a 7/2011. (III.09.) BM rendelet szerint iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázatot 
benyújtsa a Városi Sportcsarnok (2941 Ács, Igmándi u. 1.) épületének 
infrastrukturális fejlesztésére. A fejlesztés árajánlat szerinti bruttó 
bekerülési összege: 15.000.000 Ft, a pályázott összeg: 12.000.000 Ft, az 
önkormányzat képviselő-testülete által, az általános tartalék terhére 
biztosított önerő 3.000.000 Ft.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
               Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 

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

97/2011.(III.24.) sz. határozat 
 
Ács Város Képviselő-testülete a sportról szóló, 2004. évi I. törvény szerint 
ellátja a helyi önkormányzati feladatokat a következők szerint:  
1. meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, gondoskodik annak 
végrehajtásáról, 
2. együttműködik a helyi sportszervezetekkel: Kinizsi SE 
3. fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket: 
Kinizsi SE; Városi Sportcsarnok; Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde tornatermei, 
4. megteremti a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde iskolai testnevelési és sporttevékenysége gyakorlásának 
feltételeit, 
5. biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök: kézilabda és 
labdarúgás szakágaiban, a működéshez szükséges feltételeket. 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében, a sporttal 
összefüggő, tervezett kiadása sportlétesítmények működtetése, fejlesztése: 
12.856.000 Ft. A képviselő-testület 5/2011. (I.27.) sz. határozata alapján 
az ácsi Kinizsi Sport Club működését 6.000.000 Ft összegben támogatja. 
2011. évi összes tervezett kiadás: 18.856.000 Ft. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 19 óra 50 perckor bezár ta az ülést . 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 

Dr. Malomsoki István             Lakatos Béla 
jegyző               polgármester 


