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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
    dr. Malomsoki István jegyző 
    Pokné Meizl Anna pénzügyi ügyintéző 

   Csöbönyei Imréné igazgatási osztályvezető 
   Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
   Nagy Sándorné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 
   Nagy Ferencné Jókai Iskola Tagintézmény vezetője 
   Varga Endréné Gárdonyi Iskola vezetője 
   Nyéki Tiborné 
   Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
   Dr. Salamon Ágnes fogorvos 
   Dr. Zilahy Bertalanné védőnő 
   Dr. Csekő Elemér háziorvos 
   Dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos 
   Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló 
   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 14.1. napirendi pont, amely az ácsi 0118/6. hrsz-ú ingatlan 
tulajdonszerzésére vonatkozik, kerüljön levételre a napirendek közül, továbbá új napirendi pont 
felvételére tett javaslatot a Bagolyvár belső felújításának kivitelezése vonatkozóan. A 
Képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra egyhangúan elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 
     valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
3./ A háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvos és a védőnők beszámolója a település   
     egészségügyi helyzetéről 
4./ Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2010. évi működéséről 
5./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 
6./ Beszámoló Ács Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi működéséről 
7./ Pályázat benyújtása energetikai korszerűsítésre 
8./ Tisztább Duna mentéért, Európáért című pályázat keretében beszerzések jóváhagyása 
9./ HUSK/901/1.1.1/02/0212 pályázaton való részvétel  
10./ Kft. alapító okiratának elfogadása 
11./ Ács Város Önkormányzatának 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének  
       tárgyalása 
12./ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 
       törvényességi észrevétele 
13./ A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának, valamint 
       Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
14./ Egyebek 
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                14.1. Tulajdonosi hozzájárulás 
                14.2. Katolikus plébánia támogatási kérelme 
                14.3. Lakásügy 
     14.4. Mayer János kérelme 

   14.5. Bagolyvár belső felújításának kivitelezése 
 

A polgármester – napirend el őtti felszólalás keretében –
elmondja, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Hírlapban  2011. 
április 26-án megjelent - járóbeteg szakellátás és beutalási 
rend változásának kezdeményezése – cikk és a Kék Du na Rádióban 
elhangzott tájékoztatás téves volt, erre vonatkozóa n korrigáló 
tájékoztató jelent meg az Ácsi Tv-ben. 
 
 
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 
melléklete tartalmazza. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 
 

118/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztató elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 
 

119/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utcai fogorvosi 
rendelők Óvoda közi egészségházba történő áttelepítéséhez a szükséges 
szerelési, engedélyeztetési munkák szerint, de max. bruttó 1 millió 
forintot hagy jóvá. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
 
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna 
Elmondja, hogy a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel. Az intézményi hálózat 
és ellátottság nagy. A hitel állomány mértéke megugrott, melyet három területre kellett 
felvennie az önkormányzatnak.  
 
Lakatos Béla 
Az idén elkezdett racionalizáló lépéseket tenni az önkormányzat. Sajnos az állami támogatások 
mértéke is egyre inkább csökken. 
 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a könyvvizsgálói jelentést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a könyvvizsgáló jelentést és elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

120/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló könyvvizsgálói jelentést az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi 
zárszámadását és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadását és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

13/2011.(IV.29.) sz. rendelete 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
Böröczné K őszegi Zsuzsanna 16 óra 30 perckor távozott a 
képvisel ő-testületi ülésr ől. 
 
3./ A háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvos és a védőnők beszámolója a település   
     egészségügyi helyzetéről 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet.  
 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a beszámolókat és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. Röviden ismerteti a bizottság észrevételeit az alábbiak szerint: 

- Magas a rendelésen megjelentek száma (az 1500 fő felett – körzetenként - degresszió 
lehet, ez indokolja a 4 orvosi körzetet) 

- A háziorvosok sokat költöttek műszerekre, melyeket egymásnak is kölcsön adnak, 
segítve ezzel egymás munkáját, bár tudomásuk szerint az 50.000,-Ft feletti műszereket 
az önkormányzatnak kellene megvásárolni. 

- Kérték az iparűzési adó elengedését. 
- Nagy hangsúlyt fektetnek a szűrővizsgálatokra. 
- Azon betegek, akiknek szükségük van rá az infúziót is megkaphatják helyben. 
- Sajnos a Zilahynének nincs számítógépe. 
- A hiányzó házszámok nehezítik a tájékozódást. 
- Kistérségi szinten sincs fogorvosi ügyelet a hétvégén és ünnepnapokon. 
- Az ajtók szigetelésére (zajvédelem) nagyobb figyelmet kellene fordítani. 
- Az egészségügyben dolgozók is legyenek felköszöntve Semmelweis napon (július 01.) 

 



 4 
 
Lakatos Béla 
Az orvosi ellátással kapcsolatban is sok hír jár a településen, miszerint egy körzet megszűnik, 
ez nem igaz. Átszervezésre a rendelési helyek illetve idők tekintetében kerül sor. Az iparűzési 
adó menteséggel egyet tud érteni. A felmerült problémákat jelezni fogja a Kistérség felé. 
Fontosnak tartja, hogy külterületeken is kihelyezésre kerüljenek az utcanév táblák. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 
 

121/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tewodros 
Demissie gyermekorvos 2010. évre vonatkozó beszámolóját az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 

 
122/2011.(IV.28.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Csekő Elemér 
háziorvos 2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 

123/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Péntek Zsuzsanna 
háziorvos 2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 

124/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Zilahy Bertalan 
háziorvos 2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 

125/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Salamon Ágnes 
fogorvos 2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 

126/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gery Margit 
háziorvos 2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
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127/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Zilahy Bertalanné 
védőnő 2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 

128/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Mónika védőnő 
2010. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 

4./ Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2010. évi működéséről 
 
Kosztolányi István 
Elmondja, hogy a szertár eléggé viharvert, az épület belső részét önerőből újították fel. 
 
Lakatos Béla 
Elmondja, hogy a tűzoltóság egyik évben prioritást fog élvezni.  
 
Kosztolányi István 17 óra 04 perckor távozott a kép visel ő-
testületi ülésr ől. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

129/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csermák Hugó 
Önkéntes Tűzoltóság 2010. évi működéséről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
5./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
Elmondja, hogy 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 rendeletet alkotja: 
 

14/2011.(IV.29.) sz. rendelete 
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  

 
A rendelet szövege jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
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6./ Beszámoló Ács Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi működéséről 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Csuka László 
Elmondja, hogy 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 határozatot hozza: 
 

130/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 
hivatal 2010. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
Határid ő: a közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
7./ Pályázat benyújtása energetikai korszerűsítésre 

 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
Csányi Józsefné 
Véleménye szerint magas az összeg és nem oldja meg a problémát. 
 
Lakatos Béla 
Csak szállítói finanszírozással lehet bevállalni. 
 
A képviselő–testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

131/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
KEOP-2011-4.9.0 pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, 
épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva tárgyban, 92.157.500 Ft projekt összértékben.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
13.823.625 Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. 
- A megvalósítási helyszínek pontos címe: Ács Város Polgármesteri 

Hivatal, 2941 Ács, Gyár u. 23. Hrsz: 2/37. 
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- A projekt megnevezése: A városháza energetikai korszerűsítése 
Ácson. 

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége nettó 73.726.000 Ft + 
Áfa, azaz bruttó  92.157.500 Ft. 

- A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költsége: nettó 73.726.000 Ft + Áfa, azaz bruttó  
92.157.500 Ft. 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz 
nettó 11.058.900 Ft + Áfa, azaz bruttó 13.823.625 Ft.  

- Az önkormányzati önerő forrása: fejlesztési hitel. 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: nettó 

62.667.100 Ft + Áfa, azaz bruttó 78.333.875 Ft. 
Felhatalmazza Lakatos Béla polgármestert és dr. Malomsoki István 
jegyzőt, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot aláírják. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
8./ Tisztább Duna mentéért, Európáért című pályázat keretében beszerzések jóváhagyása 

 
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: 

 
132/2011.(IV.28.) 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, 29 db 
konténer vonatkozásában. 
Határid ő: 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
 

133/2011.(IV.28.) 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, 
368.750 Ft vállalási ár ellenében.   
A beszerzésre kerülő utcai bútorok a következők: 

1. Leásható, háttámlás, pácolt fából készült rönkpad, mérete: 
2200 x 300 mm, mennyiség: 3 db. 
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2. Információs táblák mérete: 1200 x 1500 mm. A tábla 
szerkezete: pácolt fa. Mennyisége: 1 db. 

3. 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 

 
Csuka László érintettséget jelentett be és nem vett  részt a 
szavazásban. 

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

 
134/2011.(IV.28.) 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 .  
Feladatmeghatározás: 179 óra rakodógépes munkavégzés 4.875 Ft/óra 
óradíjért.   
Határid ő: 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
 

 
9./ HUSK/901/1.1.1/02/0212 pályázaton való részvétel 
 

Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

135/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete a HUSK/901/1.1.1/02/0212 azonosító 
számú pályázaton - a szlovákiai Jóka községgel, vállalkozói inkubátorház 
építésben - nem kíván részt venni. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: közlésre azonnal 

 
10./ Kft. alapító okiratának elfogadása 
 
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. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően az információk ismeretében 7 igen és 2 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
136/2011.(IV.28.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Ács 
Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft. elnevezéssel kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (Kft.-t) alapít az alábbiak 
szerint:  

• A társaság székhelye: 2941 Ács, Gyár u. 23.  
• A társaság első ügyvezetője Bakai István, akit az alapító 2011. 

május 1. napjától kezdve határozatlan időre választ meg.  
• A gazdasági társaság az ügyvezetőt munkaviszony keretében 

foglalkoztatja havi bruttó 250.000 Ft munkabérért.  
• A társaságot az alapító legalább 1.000.000 Ft  készpénzzel 

alapítja.  
• A gazdasági társaság fő tevékenységi köre: saját tulajdonú, 

bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.  
• Az egyéb tevékenységi körökre a polgármester és a Kft. 

ügyvezetője tesz javaslatot és azok adóhivatali bejelentését is 
intézi az önkormányzat jóváhagyása alapján. 

• A GESZ nyilvántartásaiban szereplő gépeket (traktor, fűnyíró, 
stb.) az alapító használatba, határozatlan időre átadja a társaság 
részére, külön szerződés alapján. 

Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete a gazdasági társaság 
alapító okiratát megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
11./ Ács Város Önkormányzatának 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének  
       tárgyalása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
  
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

137/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete elfogadja Komárom város Polgármesteri 
Hivatal Városi-kistérségi Belső Ellenőrzési Osztálya 2010. évre 
vonatkozó vezetői jelentését, valamint az önkormányzat intézményeinél 
végzett külső ellenőrzési jelentéseket. 
Határid ő: a közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
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12./ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 
       törvényességi észrevétele 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

138/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete elfogadja a Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi 
észrevételét és a megyei Kormányhivatal részére megküldi a pénzintézet 
igazolását a felvett hitel maradéktalan visszafizetéséről. 
Határid ő: a közlésre azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző 

 
13./ A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának, valamint 
       Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
A képviselő–testület a napirend megtárgyalását követően 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatokat hozza: 

139/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Bábolna 
Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának – az 1. sz. melléklet 
szerinti – módosítását elutasítja. 
Határid ő: a közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

 
14./ Egyebek 
 
14.1. 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: 
 

140/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete, a tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
meglévő 20 kV-os E-ON oszlopsoron épülő optikai légkábel hálózat 
kiépítéséhez az alábbiakban felsorolt helyrajzi számú utakra és árkokra: 
0236/1(út), 0212(közút), 0304(közút), 0412(közút), 0415(saját út), 
0424/11(árok), 0426/1(árok), 0414/6(út), 1717 Dózsa Gy. utca, 
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0406/43(közút), 0405(közút), 1794 Vásárhelyi utca, 2019 Székesi utca, 
2023 Árpád utca, 2266 Árpád utca.  
A 2267/1 és 2267/6 Fő utca-Igmándi u.-Árpád u. kereszteződését érintő 
hálózat kiépítéséhez ideiglenes hozzájárulást ad, mivel a Fő utca 
rekonstrukciójának engedélyezési terveit készítteti, amely a Zúgó utcától 
a Fő utca-Gárdonyi G. Általános Iskolai útszakaszon valósul meg.  
Amennyiben az Igmándi u.-Fő u.-Árpád utcai kereszteződést érintő 
optikai légkábel kiépítése ellentétes lenne a Fő utca rekonstrukciójának 
terveivel, a beruházó köteles saját költségén átépíteni azt. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
14.2. Katolikus plébánia 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 képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

141/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ácsi Katolikus 
Egyházközség támogatási kérelmét az önkormányzat szűkös anyagi 
helyzetére való tekintettel elutasítja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
14.3. Lakásügy 
 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

142/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ponty Róbertné Ács, Gyár 
u. 79/ 16. szám alatti lakos önkormányzati szociális bérlakás cseréjére 
vonatkozó kérelmét nem támogatja.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
14.4. Mayer János kérelme 
 
Lakatos Béla 
 Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
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A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és nem javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek. 
      
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

143/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mayer János Ács, 
Batthyány u. 13. sz. alatti lakos foglalkoztatására irányuló kérelmét az 
önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való hivatkozással elutasítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy további 
tárgyalásokat folytasson a kérelmezővel a kerékpártároló további 
legalább 1 hónap időtartamú üzemeltetésére vonatkozóan.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
14.5. Bagolyvár belső felújításának kivitelezése 
 
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
 
Csuka László 
A Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és a legkedvezőbb ajánlatot 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Csuka László érintettséget jelentett be és nem vett  részt a 
szavazásban. 
 
A képviselő–testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

144/2011.(IV.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bagolyvár épületének 
belső felújításának kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési 
eljárásban első helyen a Forduló Szállítási és Szolgáltató Kft. (2943 
Bábolna, Rózsaerdei út 20.) vállalkozóval köt vállalkozási szerződést 
nettó 26.155.105 Ft+ ÁFA vállalási díj ellenében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jegyzői 
ellenjegyzés mellett a vállalkozási szerződést aláírja. 
Határid ő: szerződés kötés 30 napon belül 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 18 óra 40 perckor bezár ta az ülést . 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 

dr. Malomsoki István                      Lakatos Béla 
jegyző                         polgármester 


