
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16.00 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 

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

   Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
   Csöbönyei Imréné igazgatási osztályvezető 
   Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
   Nagy Sándorné Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 
   Nagy Ferencné Jókai Iskola Tagintézmény vezetője 
   Varga Endréné Gárdonyi Iskola vezetője 
   Nyéki Tiborné 
   Vargáné Vasvári Klára óvodavezető 
   Halász Károly KBTK munkaszervezet vezetőh. 
   Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
   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. Javasolja, 
hogy a 2-es napirendi pont után a 8-as napirendet tárgyalják. A Képviselő-testület tagjai a 
meghívóban szereplő és a módosított napirendeket tárgyalásra egyhangúan elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Beszámoló az önkormányzati oktatási-nevelési intézmények 2010/2011. tanévi 
 működéséről, valamint a közoktatási intézmények SZMSZ módosításának jóváhagyása 
2./ Átalakító és megszüntető okiratok elfogadása 
3./ Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi beszámolója 
4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
22/2009(IX.25.)sz. Önkormányzati rendelet módosítására 
5./ Javaslat a szociális földprogramról szóló rendelet tervezet elfogadására   
6./ Ács Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
7./ Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
9./ Étkeztetés közbeszerzési eljárásának lezárása  
10./ Telekalakítási kezdeményezés a városközpontban 
11./ LEADER pályázatok indítása 
12./ Az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft .javadalmazási szabályzatának elfogadása 
13./ Az Ács, Gyár u. 25. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása 
14./ A parlagfű elleni közérdekű védekezést végrehajtó gazdálkodó szerv kijelölése 



 
15./ Egyebek 

a) Európai Mobilitási Hét Karta és rendezvénysorozat 
b) Igazgatási szünet elrendelése 
c) Tulajdonosi hozzájárulás 
d) Jeges puszta orvosi rendelő 
 

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. 
 
Csányi Józsefné 
Tájékoztatja a jelenlévőket és televízió nézőket, hogy az Élelmiszerbank által 120 rászoruló 
család jut élelmiszercsomaghoz. 

Lakatos Béla 
Megköszöni a tájékoztatást. 
 
A képviselő–testület  9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

178/2011.(VI.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal” 

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

179/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú fogorvosi 
körzet helyettesítési rendje tárgyában hozott 89/2011.(III. 24.) sz. kt. 
határozatát visszavonja.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a közlésre azonnal 

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

180/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP – 2011-4.9.0 
sz. pályázat benyújtása energetikai korszerűsítése tárgyában hozott 
131/2011.(IV. 28.) sz. kt. határozatát visszavonja.  

   Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 

  Határidő: a közlésre azonnal 
 
 
 



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

 
 

181/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti kk. Farkas 
Viktória Kornélia (törvényes képviselő: Farkas Géza) részére az ácsi 
0238/18. hrsz. alatt felvett, természetben Vaspusztán található,  47 m2 

területű, kivett lakóház megnevezésű ingatlanát az alábbi feltételekkel: 
Holtig tartó haszonélvezet: Farkas Géza (1968. 01. 07.) részére  
Az ingatlan vételára 80.000 Ft.  
Az önkormányzat az ingatlan megvásárlására 6 havi részletfizetést 
engedélyez.  
A szerződés megkötésére 40.000 Ft foglaló megfizetése után kerül sor, a 
vételár teljes kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartással. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: folyamatos 
 
 

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

 
 

182/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2008. (X. 31.) 
sz. önk. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján 
külön-külön is értékesíti az alább meghatározott, természetben Ács, 
Gyár u. 51/A-B. szám alatt található, ingatlan-nyilvántartás szerint az 
ácsi 2/14. hrsz. alatt felvett önkormányzati tulajdonú lakásokat: 

• Ács, Gyár u. 51/A., lakás területe: 118,02 m2, becsült forgalmi érték: 
            5 400 000 Ft. 
• Ács, Gyár u. 51/B., lakás területe: 118,02 m2, becsült forgalmi érték: 
            5 800 000 Ft. 
• A lakásokhoz tartozó osztatlan telekméret: 876 m2. 

 
Pályázati feltételek: 
A pályázatokat Ács város polgármesteréhez címezve, postai úton (2941 
Ács, Gyár u. 23.) vagy személyesen, de írásban kell benyújtani 1 eredeti 
példányban. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus 22. (hétfő) 12.00 
óra. A benyújtási határidő jogvesztő! 
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetők, előzetes egyeztetés 
alapján (Tel.: 34/595-140). 
 
A pályázaton való részvétel feltételei:  

• A pályázaton bármely természetes vagy jogi személy részt vehet.  
•  A pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlan megvásárolni szándékozó 
            azonosítóit természetes személy esetén: név, születési név, születési hely, 



 idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, személyi azonosító jele, valamint 
telefonszámát, e-mail címét. Jogi személy esetén a társaság hivatalos cégnevét, 
székhelyének címét, képviselőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét, a 
társaság adószámát, cégjegyzékszámát. 
•    A fenti azonosítókon kívül a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
egyértelmű ajánlatát a vásárlásra vonatkozóan, a vételár összegszerű 
megjelölését Ft-ban, valamint a vételár megfizetésének végső határidejét. 

•    Amennyiben a pályázó az ingatlant részben vagy egészben bankhitelből 
kívánja megvásárolni, akkor a tervezett bankhitel összegszerű megjelölését 
külön kérjük. 
•    Ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan több együttes pályázó esetén a 
megvásárolni kívánt tulajdoni hányad számszemszerű megjelölését (pl.: férj-
feleség ½ - ½ arányban). 
•    A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő zárt 
ülésén dönt. A képviselő-testület döntését követően a nyerteseket írásban 
értesítjük. 

 
A pályázatok elbírálása: 
A benyújtott pályázatok közül a pályázatban megjelölt legmagasabb 
összegű vételár – ami nem lehet alacsonyabb a becsült forgalmi értéknél-, 
valamint a legrövidebb idejű megfizetés alapulvételével, az összességében 
legelőnyösebb ajánlat került győztesként kihirdetésre. 

 
Tulajdon átruházás, birtokba adás:  

A pályázat nyertesével való szerződéskötés és tulajdonszerzés csak a 
teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az 
ingatlan a vevő birtokába. A vételárat egy összegben a versenytárgyalást 
követő 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A 
nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 
15 napon belül megtörténik. A birtokba adásról a felek külön 
megállapodást kötnek. 

Ha a pályázat nyertese  hitelt kíván felvenni a vételár kifizetéséhez a 
hitelügyintézés ideje nem számít bele a fizetési és szerződéskötési 
határidőbe. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban 
igazolnia kell, az eredményes pályázatról szóló döntés kézhezvételétől 
számított számított 8 napon belül. Amennyiben ezt a nyertes pályázó nem 
igazolja, az önkormányzat a soron következő legelőnyösebb ajánlattevő 
pályázót hirdeti ki győztesként. 

Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a pályázó 
érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy, az önkormányzat a soron 
következő legelőnyösebb ajánlattevő pályázót hirdeti ki győztesként. Az 
ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve 
a szerződés elkészíttetése a pályázót terheli.  
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
 



Csuka László 
A Gazdasági Bizottság a szűkös anyagi körülmények miatt a kérelmet nem támogatja. 
 

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

 
 

183/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ács Város 
Polgárőrségének támogatási kérelmét az önkormányzat szűkös anyagi 
helyzetére való tekintettel elutasítja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 

 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság forráshiány miatt a kérelmet nem támogatja. 
 

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

 
 

184/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom 
Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatási kérelmét az 
önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel elutasítja. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 

 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzati oktatási-nevelési intézmények 2010/2011. tanévi 
 működéséről, valamint a közoktatási intézmények SZMSZ módosításának jóváhagyása 
 
A nevelési, oktatási intézmények beszámolóját a jeg yz őkönyv 
melléklete tartalmazza. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

185/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola 2010/2011, tanév működéséről szóló 
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.” 
 
 
 

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

 
 



186/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda és Bölcsőde 
közös igazgatású közoktatási intézmény 2010/2011. év működéséről 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.” 

 
 
A képviselő–testület 8 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

187/2011.(VI. 29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Ritmus Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. év működéséről szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.” 
 
 

Lakatos Béla 
Elmondja, hogy több alkalommal lemondta a zeneiskola az ácsi fellépéseket. 
 
Nagy Irén 
Ha nem vállalják a fellépéseket, át kell gondolni a zeneiskola támogatását. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 188/2011.(VI. 29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójával 
tárgyalásokat kezdeményezzen a település művészeti, kulturális életében 
való aktívabb közreműködésére vonatkozóan. 

 

Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődésügyi és Sportbizottság elfogadásra javasolja az iskola SZMSZ-ét. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, 
Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Csányi Józsefné 
Nem támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását, kéri, hogy az iskola 
dolgozza át, és az augusztusi testületi ülésen újra tárgyalja a testület. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

 
 

189/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát nem hagyja jóvá és a helyettesítés, intézményi irányítás 
tekintetében az alábbi konkrét szövegbeli változtatásokat javasolja: 



 
Az iskolánál:  

2.1. A vezetők közötti munkamegosztás 

Igazgató (Intézményvezető): teljes intézményi működés, szakmai munka irányítása, felügyelete, munkáltatói 
feladatok, gazdálkodás, továbbképzések, tantárgyfelosztás, kapcsolatok, pályázatok, innováció, ellenőrzés, 
értékelés, intézményi vagyon működtetése, PR tevékenység, szabadság- és munkaidő nyilvántartás ellenőrzés az 
intézményben, minőségfejlesztés a minőségfejlesztési koordinátorral együttműködve. 

Igazgató-helyettesek (szakiskola, általános iskola): napközi, tanulószoba, iskolaotthon, közös órarend 
elkészítése, helyettesítések megszervezése, tanügyi dokumentumok vezetése, tanórán kívüli foglalkozások, az 
iskola felszerelésének, berendezésének nyilvántartása és javíttatása, szabadság és munkaidő nyilvántartás, 
helyettesítések beosztása. Az igazgató által kijelölt igazgató-helyettes egyben ellátja a telephely vezetésével 
kapcsolatos feladatokat is. Ennek keretében különösen a gyermekvédelem, gyermekjóléti intézkedések, munka- és 
tűzvédelem, tagiskolát érintő szabályzatok, dokumentumok, munkaközösség, mérés, értékelés, szülői szervezet, 
sajátos igényű tanulók, iskolai alapítvány, közös órarend elkészítés, iskolai intézményegység külső és belső 
kapcsolatai, továbbképzések, napi statisztikai létszám nyomonkövetése (helyettesítés, hiányzás, szabadságolás) 
feladatait. 

Tagintézmény vezető: Az óvoda szabályzatainak, dokumentumainak elkészítése, munkaszervezés, szabadságok és 
munkaidő nyilvántartás, óvodai nevelőtestület irányítása, gyermekvédelem, óvodai felvétel, beiskolázás, az 
óvoda külső és belső kapcsolatai, minőségfejlesztés az óvodában, óvodát érintő pályázatok, óvoda költségvetése, 
óvodák felszerelésének, berendezésének nyilvántartása és javíttatása 

2.2. Az intézmény vezetőinek megbízása 

Az intézmény igazgatóját és a két igazgató helyettest az intézmény fenntartója nyilvános pályázat keretében 
nevezi ki, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
A tagintézmény-vezetőt az igazgatótanács nyilvános pályázat keretében nevezi ki. 

2.3. Az intézményvezető helyettesítésének rendje 

Az intézmény igazgatójának feladatkörét a Kt. 54. §-a szabályozza. Ezen kívül a vezetők közötti munkamegosztás 
alapján a 2.2.-ben felsorolt operatív feladatok irányadóak. 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője jogosult bármilyen ügyet bármikor magához vonni és abban 
személyesen eljárni. 
Az intézmény igazgatóját távollétében, ill. bármilyen akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt igazgató-
helyettes képviseli. A kijelölt igazgató-helyettes távollétében, ill. bármilyen akadályoztatása esetén – külön 
kijelölés nélkül – a második igazgató-helyettes képviseli.  Mindezen személyek együttes távollétében, ill. 
bármilyen együttes akadályoztatásuk esetén az intézményt igazgató által írásban  megbízott személy képviseli, 
valamint látja el a szükséges feladatokat.” 
 
Az óvodánál pedig: 

„2.3.  A helyettesítés rendje 

A tagintézmény-vezető távolléte, ill. bármilyen akadályoztatása esetén, az intézmény igazgatója vagy – 
választása szerint - az általa kijelölt igazgató helyettes látja el a szükséges vezetői feladatokat. A tagintézmény-
vezető, igazgató és mindkét igazgató-helyettes egyidejű távolléte, ill. bármilyen akadályoztatása esetén, a 
tagintézmény-vezető vagy az igazgató által írásban megbízott személy jár el. Intézkedési jogköre kizárólag az 
intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre 
terjed ki.” 

 
Határid ő: a képviselő-testület augusztusi rendkívüli ülése 
Felelős: Varga Endréné, a Gárdonyi Géza Általános Iskola Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézmény megbízott igazgatója” 

 



Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődésügyi és Sportbizottság elfogadásra javasolja a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Bóbita óvodai és bölcsődei tagintézményének szakmai programját. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

190/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező, Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita óvodai és 
bölcsődei tagintézményének szakmai programját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 
 

2./ Átalakító és megszüntető okiratok elfogadása 
 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az átalakító és 
megszüntető okiratokat. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a megszüntető és átalakító okiratok elfogadását. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

191/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát 
módosítja 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, 
amellyel a 156/2011.(V.26.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirat kerül módosításra: 
a) Az alapító okirat 26. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
26.  Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Polgármesteri Hivatal 
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 Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás és az utalványozás 
feladatai megoszlanak egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt az 
intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai 
feletti gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri 
Hivatal. 
 
Ács, 2011. június 29.     
 



 
Lakatos Béla     dr. Malomsoki István 
polgármester                   jegyző 

  
 
Záradék: A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde elnevezésű közös igazgatású közoktatási intézmény módosító 
okiratát Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2011. (VI.29.) 
sz. határozatával fogadta el, amely 2011. október 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2011. (V.26.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. június 30.    dr. Malomsoki István 

jegyző 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 
 
 

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

192/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
ALAPÍTÓ OKIRAT 
         Nyilvántartási szám: 25 
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 156/2011.(V.26.) 
sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül 
módosításra: 
 
1.  A költségvetési szerv neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola, 

Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde   
2.  A költségvetési szerv rövid neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola 
3.  Székhelye: 2941 Ács, Fő utca 88. 
4.  Intézményegységek, telephelyek:  
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei 
Tagintézménye 2941 Ács, Óvodaköz 2. 
Telephelyek: 2941 Ács, Ifjúság u. 1.; 2941 Ács, Igmándi u. 1.; 2941 Ács, 
Kinizsi u. 21.; 2941 Ács,  Fő u. 69. 
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: 

− 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. 

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

− 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.  

− 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. 

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

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

− Iskolaotthonos, napközis és tanulószobai ellátás biztosítása. 
− Kompetencia-alapú oktatás, nevelés. 
− Iskolai, óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés biztosítása. 
− Kulturális, diák és tömegsport, egyéb szabadidős és 

egészségfejlesztési feladatok ellátása. 



− Tanulók iskolai könyvtári ellátásának biztosítása. 
− Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő ellátások a különös 

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

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

− Sportintézmény – sportcsarnok - működtetése. 
− 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.  

− Gyógytestnevelés biztosítása. 
− A bölcsőde a 3. életévét még be nem töltött gyermekek 

elhelyezését, szakszerű gondozását, nevelését szolgálja. 
 
11. / A normatív állami hozzájárulások és kötött támogatások jogcímei: 

−   közoktatási alap-hozzájárulások 
− közoktatási kiegészítő hozzájárulások  
− szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

 
12./ A intézmény által ellátott feladatok: 

• Pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezésében, 
lebonyolításában közreműködés. 

• Pedagógusok szakkönyvvásárlásban közreműködés. 
• Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok ellátása az óvodában, 

valamint a 1-4, 5-8, 9-12. évfolyamon, továbbá a gyógypedagógiai oktatás, 
nevelés esetén. 

• Tankönyvellátás biztosítása, iskolán belüli tankönyvterjesztés. 
• Min őségfejlesztési (BGR), minőségirányítása (IMIP) feladatok ellátása. 
• Pályázatírás. 
• Főiskolai, egyetemi pedagógus, valamint gyógypedagógiai asszisztens 

hallgatók konzultációjának, vizsgatanításának és tanítási szakmai 
gyakorlatának biztosítása.  
A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés biztosítása. 
A tanórán kívüli szabadidő sport feltételinek fejlesztése, valamint az 
iskolán kívüli önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése. 
 
13. Maximális tanulólétszám: 1125 fő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
székhelyén, Fő u. 88. sz. alatt: 700 fő 
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. alatt 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 26 fő 
 
17. Intézmény tevékenységi besorolása: 
 Alaptevékenységi szakágazat 
 852010 Alapfokú oktatás  
 
18.        Alaptevékenysége: 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
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 Polgármesteri Hivatal 
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 Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás és az utalványozás 
feladatai megoszlanak egyrészt a Polgámesteri Hivatal, másrészt az 
intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai 
feletti gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri 
Hivatal. 
27.  Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési 
megbízási, választási rendje: A vezető 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 
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 Városi Sportcsarnok épülete, mely a 1224/3 helyrajzi szám alatt van 
nyilvántartva 6.290 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. június 29.     
       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 192/2011.(VI.29.) sz. határozatával fogadta el, amely 2011. 
október 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2011.(V.26.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. június 30.       
       dr. Malomsoki István    

jegyző  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 
 
 

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

193/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okiratát módosítja 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, amellyel a 158/2011.(V.26.) sz. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül 
módosításra: 



a.) Az alapító okirat 7. pontja helyébe, a normatív hozzájárulás jogcímei 
pont alá az alábbi szövegrész kerül: Települési önkormányzatok 
üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai.  
b.)Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
14.  Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Polgármesteri Hivatal 
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 Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás és az utalványozás 
feladatai megoszlanak egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt az 
intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai 
feletti gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri 
Hivatal. 
 

Ács, 2011. június 29.     

 
Lakatos Béla     dr. Malomsoki István 
polgármester                   jegyző 
  
Záradék: A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde elnevezésű közös igazgatású közoktatási intézmény módosító 
okiratát Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2011. (VI.29.) 
sz. határozatával fogadta el, amely 2011. október 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2011. (V.26.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja. 
 

Ács, 2011. június 30. 

dr. Malomsoki István 
jegyző 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 

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



194/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Nyilvántartási szám: 26 
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, valamint a 
8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint az alábbi (egységes szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adja ki, amellyel a 158/2011. (V.26.) sz. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül 
módosításra:  
1.  A költségvetési szerv neve: Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár  
2. Székhelye: 2941 Ács, Zichy park 1. 
3. Törzskönyvi azonosító száma: 648840 
4. Alapító neve, az alapítás időpontja: Ács Nagyközség Tanács VB, 

1955. december 31. 
5. Létrehozásáról szóló jogszabály (határozat): a kulturális javak 

védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

6.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint:  
A helyi lakosság művelődési igényeinek, szükségleteinek kielégítése, 
művészeti alkotások bemutatása, kulturális érték közvetítés, teret 
biztosít az egyéni művelődés és művelődési mozgalmak céljainak 
megvalósításához.  
Közreműködik a tudományos szakmai és közhasznú ismeretek 
terjesztésében. 
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása. 
Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
A település szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárása, 
megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása. 
Az intézmény gyermek és felnőtt könyvtári tevékenységet folytat. 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja. 
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól. 
Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
Közhasznú információs szolgáltatás nyújt és dokumentumokat gyűjt. 
Ács Város Önkormányzat hivatalos lapjának felelős kiadója. 
7.  Normatív állami hozzájárulás jogcíme: 



Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és 
kulturális feladatai 

8. Intézmény tevékenységi besorolása: 
 Alaptevékenységi szakágazat 
 910100 Könyvtári levéltári tevékenység 
9. Alaptevékenysége 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 
Vállalkozási tevékenysége: - 

10.  Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
11.  Működési köre: Ács város közigazgatási területe 
12.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Ács 
Város Képviselő-testülete – 2941 Ács, Gyár u. 23. – 
13.  Felügyeleti szerv, fenntartó neve, székhelye: Ács Város 
Önkormányzat – 2941 Ács, Gyár u. 23.- 
14.  Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Polgármesteri Hivatal 
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 Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás és az utalványozás 
feladatai megoszlanak egyrészt a Polgámesteri Hivatal, másrészt az 
intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai 
feletti gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri 
Hivatal. 
15.  Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési 
megbízási, választási rendje: A vezető kinevezésének rendje: a 
képviselő-testület – pályázat alapján – az 1997. évi CXL. törvény 94-
95.§-aiban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A§.  
szerint vezetőt nevez ki. A kinevezés határozott – 5 év és legfeljebb 10 
év- időre szól. 
16.  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. 
17. Az intézmény vagyona 
Az Művelődési Ház és Könyvtár épülete és a hozzá tartozó kastélykert 
2/39 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 3 ha 3142 m2 nagyságban. 
Az épületek berendezési és felszerelési tárgyai, 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. június 29.       
        Lakatos Béla 
        polgármester 
        
Záradék: A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát 
egységes szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2011.(VI.29.) sz. határozatával fogadta el, amely 2011. október 1.-én 
lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2011. (V.26.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. június 30.       
       dr. Malomsoki István 
        jegyző 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 

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

195/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Ács alapító okiratát módosítja a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 
8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint, amellyel a 199/2009. (VIII.27.) 



sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül 
módosításra:  
a) Az alapító okirat bevezetőjéből 
kikerül: a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján 
bekerül: a  8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki, amellyel a 
199/2009.(VIII.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat kerül módosításra:  
b.) Az alapító okirat 6. pontja alábbi mondata: „A nappali ellátás, a házi 
segítségnyújtás és az étkeztetés szolgáltatásait az intézmény a hét 
minden napján biztosítja a nyitvatartási ideje alatt, napi 8 órában.”, 
helyébe a következő szöveg kerül: „A házi segítségnyújtás és az 
étkeztetés szolgáltatásait az intézmény a hét minden napján biztosítja a 
nyitvatartási ideje alatt, napi 8 órában. A nappali ellátás, hétfőtől-
péntekig biztosított az intézmény nyitvatartási ideje alatt.” 
c.) Az alapító okirat 7. pontjába, a következő szövegrész kerül: 
A normatív állami hozzájárulások és kötött támogatások jogcímei:  
A.) szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai 
B.) szociális étkeztetés 
C.) házi segítségnyújtás 
D.) időskorúak nappali intézményi ellátása 
E.) szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása. 
d.) Az alapító okirat korábbi 8. pontja, az adószám: 15385420-1-11 
megszűnik. 
e.) Az alapító okirat 8. pontjába bekerül a korábbi alapító okirat 9. 
pontja, az intézmény tevékenységi besorolása. 
f.) Az alapító okirat korábbi 10. pontja, az intézmény alaptevékenysége 
2009. december 31.-ig kikerül. 
g.) Az alapító okirat korábbi 11.  pontja, a kisegítő-és vállalkozási 
tevékenysége ezek arányainak felső határa a szerv kiadásában 2009. 
évre vonatkozóan, kikerül. 
h.) Az alapító okirat 9. pontjába, a korábbi alapító okirat 12. pontja, az 
alaptevékenysége kerül. Ebben a pontban az intézmény 
alaptevékenysége közül 
kikerül: kiegészítő tevékenysége, kisegítő tevékenysége 
kikerül: 2010. január 1.-től 
i.) Az alapító okirat 10. pontjába, a korábbi alapító okirat 13. pontja 
kerül, az alábbi szövegezéssel:  
Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
j.) Az alapító okirat 11. pontjába, a korábbi alapító okirat 14. pontja, a 
működési köre kerül. 



k.) Az alapító okirat 12. pontjába, a korábbi alapító okirat 15. pontja, az 
alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye kerül. 
l.) Az alapító okirat 13. pontjába, a korábbi alapító okirat 16. pontja, a 
fenntartó neve, címe kerül, az alábbi új szövegezéssel:  
Felügyeleti szerv, fenntartó neve, székhelye: Ács Város Önkormányzat – 
2941 Ács, Gyár u. 23.- 
m.) Az alapító okirat 14. pontjába, a korábbi alapító okirat 17. pontja, a 
feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója kerül. Ebből a pontból kikerül: 
a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény. Ennek a 
pontnak a szövegezése a következő: Feladat ellátáshoz kapcsolódó 
funkciója: önállóan működő 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Polgármesteri Hivatal 
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 Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás és az utalványozás 
feladatai megoszlanak egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt az 
intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai 
feletti gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri 
Hivatal. 
n.) Az alapító okirat 15. pontjába, a korábbi alapító okirat 18. pontja, a 
vezető (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje kerül. Ennek a pontnak a szövegezése az alábbiak 
szerint módosul: A vezető kinevezésének rendje: a képviselő-testület – 
pályázat alapján – az 1997. évi CXL. törvény 94-95.§-aiban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A§.  
szerint vezetőt nevez ki. A kinevezés határozott – 5 év és legfeljebb 10 
év- időre szól. 
o.) Az alapító okirat 16. pontjába, a korábbi alapító okirat 19. pontja, a 
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 
kerül.  
p.) Az alapító okirat 17. pontjába, a korábbi alapító okirat 20. pontja, az 
intézmény vagyona kerül. 
q.) Az alapító okirat 18. pontjába, a vagyon feletti rendelkezési jog, a 
korábbi alapító okirat 21. pontja kerül. 
 
Ács, 2011. június 29. 
 

Lakatos Béla    dr. Malomsoki István 
polgármester     jegyző 



 
Záradék: A Szociális Alapszolgáltatási Központ Ács módosító okiratát 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testület 195/2011.(VI. 29.) sz. 
határozatával fogadta el, amely 2011. október 1.-én lép hatályba. 
Eza az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2009. (VIII. 27.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja.  
 
Ács, 2011. június 30. 
 

dr. Malomsoki István  
jegyző 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 

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

196/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Nyilvántartási szám: 27 

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, valamint a 
8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint  az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki, amellyel a 199/2009. 
(VIII.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 
kerül módosításra:  
1.  A költségvetési szerv neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ Ács 
2.  Székhelye: 2941 Ács, Fő utca 43. 
3. Törzskönyvi azonosító száma: 648862 
4.  Alapító neve, az alapítás időpontja: Ács Nagyközség Képviselő-

testülete, 1990. december 31. 
5. Létrehozásáról szóló jogszabály (határozat): a szociális 

igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
6.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint. 
Az intézmény szociális törvény szerinti besorolása: személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti 
alapellátását integráltan biztosító intézmény. 
A szolgáltatások típusai: 
Szociális alapszolgáltatás: 



a./ Időskorúak nappali intézményi ellátása (Idősek Klubja) 
Az önmaguk ellátására részben képes idősek, valamint azok a 18. 
életévüket betöltött személyek részére nyújtott szolgáltatás, akik 
egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak 
Engedélyezett férőhely szám: 35 fő 
b./ Házi segítségnyújtás  
Saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben, vagy egyáltalán 
nem képes személyek számára nyújtott szolgáltatás 
c./ Étkeztetés 
Mindazoknak, akik arra jogosultak és igénylik. 
d./ Családsegítés 
Életvezetési problémákkal, szociális vagy mentálhigiénés gondokkal 
küzdő családok, illetve személyek – szolgáltatás jellegű –ellátása. 
Szociális információs szolgáltatás biztosítása. 
Gyermekjóléti alapellátás:  
e./ Gyermekjóléti szolgáltatás 
A gyermek testi-, érzelmi- értelmi- és erkölcsi fejlődésének a családban 
történő nevelésének biztosítására nyújtott szolgáltatás. 
A házi segítségnyújtás és az étkeztetés szolgáltatásait az intézmény a hét 
minden napján biztosítja a nyitvatartási ideje alatt, napi 8 órában. 
A nappali ellátás, hétfőtől-péntekig biztosított az intézmény 
nyilvántartási ideje alatt. 
A Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás hétfőtől péntekig 
biztosított az intézmény nyitvatartási ideje alatt.    
7. A normatív állami hozzájárulások és kötött támogatások jogcímei: 
A.) szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai 
B.) szociális étkeztetés 
C.) házi segítségnyújtás 
D.) időskorúak nappali intézményi ellátása 
E.) szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása. 
8. Intézmény tevékenységi besorolása: 
 Alaptevékenységi szakágazat 
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
9. Alaptevékenysége 
881011 Idősek nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
Vállalkozási tevékenysége: - 
10.  Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
11.  Működési köre: Ács város közigazgatási területe 



12.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Ács 
Város Képviselő-testülete – 2941 Ács, Gyár u. 23. – 

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

14.  Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Polgármesteri Hivatal 
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 Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás és az utalványozás 
feladatai megoszlanak egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt az 
intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai 
feletti gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri 
Hivatal. 
15.  Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési 
megbízási, választási rendje: A vezető kinevezésének rendje: a 
képviselő-testület – pályázat alapján – az 1997. évi CXL. törvény 94-
95.§-aiban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A§.  
szerint vezetőt nevez ki. A kinevezés határozott – 5 év és legfeljebb 10 
év- időre szól. 
16.  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. 
17. Az intézmény vagyona 
A Fő utca 43. szám alatti épülete 2294 helyrajzi szám alatt, 1121 m2 
területen. 
Az épületek berendezési és felszerelési tárgyai, 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. június 29.       
       Lakatos Béla  
       polgármester  
       



Záradék: A Szociális Alapszolgáltatási Központ Ács alapító okiratát 
egységes szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2011.(VI.29.) sz. határozatával fogadta el, amely 2011. október 1.-én 
lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2009. (VIII.27.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. június 30.       
      dr. Malomsoki István 
       jegyző 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 

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

197/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, 
mint önkormányzati fenntartású intézmény alapító okiratát módosítja 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, amellyel 
a 163/2011. (V.26.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat kerül módosításra: 
a.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül az alábbiakban felsorolt 
alaptevékenységekkel:  
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
813000  Zöldterület-kezelés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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) 
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 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881011 Idősek nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 
b.) Az alapító okirat 10. pontjából kikerül: 2010. január 1.-től. 
c.) Az alapító okirat 17. pontjába, az intézmény vagyona közé beépül: 
Az 5/3 helyrajzi számon nyilvántartott raktárépület 1 ha 7592 m2 
területen. A megszüntetésre kerülő Gazdasági Ellátó Szervezet 
berendezési és felszerelési tárgyai, leltár szerinti felvétellel. 
 
Ács, 2011. június 29. 
 

Lakatos Béla    dr. Malomsoki István 
polgármester      jegyző 

 
Záradék: Ács Város Polgármesteri Hivatal módosító okiratát Ács Város 
Önkormányzat Képviselő-testület 197/2011.(VI. 29.) sz. határozatával 
fogadta el, amely 2011. október 1.-én lép hatályba. 
Eza az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2011. (V.26.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja.  
 
Ács, 2011. június 30. 

dr. Malomsoki István  
jegyző 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 



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

198/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 ALAPÍTÓ OKIRAT 

Nyilvántartási szám: 28 
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 163/2011.(V.26.) 
sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül 
módosításra: 
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 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
681000 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele 
813000  Zöldterület-kezelés 
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. 
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 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
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) 
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 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881011 Idősek nappali ellátása 
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 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
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  Rövid időtartamú foglalkoztatás 



890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb tartamú 
foglalkoztatása 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890504 Nemzeti és etnikai kis. közösségi, kult. tev. Támogatása 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
 
10.  Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 

kiadásaiban: Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
11.  Illetékességi területe: Ács város közigazgatási területe 
12.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Ács 

Város Képviselő-testülete – 2941 Ács, Gyár u. 23. – 
13. Fenntartó neve, székhelye: Ács Város Önkormányzat – 2941 Ács, 

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

gazdálkodó. 
Az önállóan működő és gazdálkodó szerv gazdasági szervezete feladatai 
(tervezés, előirányzat felhasználás, módosítás, üzemeltetés, fenntartás, 
működtetés, beruházás, vagyonhasználat, hasznosítás, 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. 
- az 5/3 helyrajzi számon nyilvántartott raktárépület 1 ha 7592 m2   
területen.  
- a megszüntetésre kerülő Gazdasági Ellátó Szervezet berendezési és 
felszerelési tárgyai, 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. június 29.        

         Lakatos Béla 
         polgármester 
        

 
Záradék: Ács Város Polgármesteri Hivatal Ács alapító okiratát egységes 
szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
198/2011.(VI.29.) sz. határozatával fogadta el, amely 2011. október 1.-én 
lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2011. (V.26.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. június 30.       
       dr. Malomsoki István 
        jegyző 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 

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

199/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Nyilvántartási szám: 29 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról 



szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § és 96.§-a alapján az alábbi 
megszüntető alapító okiratot adja ki, amellyel a 98/2010.(IV.29.) sz. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül 
megszüntetésre: 
1. A költségvetési szerv neve: Gazdasági Ellátó Szervezet Ács 
2. Székhelye: 2941 Ács, Gyár u. 23.  
3. Megszüntető szerv neve, székhelye: Ács Város Önkormányzata – 2941 

Ács, Gyár u. 23. 
4. Megszüntető jogszabály (határozat): Ács Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 176/2011. (VI.16.) sz. határozata, 2011. 
szeptember 30.-i hatállyal. 

5. Az átalakítás módja: beolvadás 
6. A megszüntetés oka: a közfeladat más módon, illetve más 

szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 
7. Közfeladatok jövőbeni ellátása:  

a. a Gazdasági Ellátó Szervezet által ellátott feladatok a 
Polgármesteri Hivatalhoz kerülnek 2011. október 1.-től 
kezdődően.  

b. Az eszközök és források leltározásáért, a költségvetési 
beszámoló elkészítéséért 2011. szeptember 30.-i fordulónappal 
felelős Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, 
továbbá a vagyonátadás lebonyolításért felelős személyek: Abai 
Attiláné, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője, mint átadó, és 
Dr. Malomsoki István jegyző, mint átvevő. 

c. a közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon 
meghatározása: az 5/3 helyrajzi számon nyilvántartott 
raktárépület 1 ha 7592 m2 területen a Polgármesteri 
Hivatalhoz kerül át. A megszüntetésre kerülő Gazdasági Ellátó 
Szervezet berendezési és felszerelési tárgyait, leltár szerinti 
felvétellel a Polgármesteri Hivatal veszi át 2011. október 1.-től. 

d. A Gazdasági Ellátó Szervezet által ellátott közfeladatokhoz 
hatósági engedély nem kötődik. 

e. A Gazdasági Ellátó Szervezet közfeladat ellátásához díjbevétel 
kötődik, amelynek a jogosultja 2011. október 1.-től a 
Polgármesteri Hivatal.  A díjbeszedési jogosultság átadásának 
előkészítéséért felelős: Abai Attiláné, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet vezetője, mint átadó, és Dr. Malomsoki István 
jegyző, mint átvevő. Határidő: 2011. szeptember 30. 

f. A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések meghatározása, a határidők 
kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szerv 
részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetősége: A 
megszüntetett költségvetési szerv közalkalmazottainak 



közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel, illetve megszűnéssel 
szűnik meg 2011. szeptember 30.-án. 

8. Rendelkezés jogok és kötelezettségek tekintetében: a megszüntetett 
költségvetési szervvel összefüggő jogosultságok és kötelezettségek Ács 
Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve kötelezik 
2011. október 1.-től. 

9. A Gazdasági Ellátó Szervezet ingó vagyona, előirányzatai a 
Polgármesteri Hivatalhoz (2941 Ács, Gyár u. 23.) kerülnek át 2011. 
október 1.-től. 

10. Kötelezettségvállalás rendje: A megszüntetett költségvetési szerv, 
valamennyi tevékenységére kiterjedő, jogszerű 
kötelezettségvállalásának utolsó napja: 2011. szeptember 30. napja. A 
költségvetési szerv megszűnésének napjával megszűnik az 
intézményvezető aláírási, pecséthasználati joga, az intézmény 
hivatalos bélyegzőjét köteles a megszüntető szervnek átadni. 

11. Jogutódlás rendje: A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az 
alapító szerv: Ács Város Önkormányzat. 

12. Rendelkezés a tartozásokról: a Gazdasági Ellátó Szervezetnek a 
megszüntetés időpontjában, 2011. szeptember 30. napjával nem lesz 
kiegyenlítetlen tartozása. 

 
Ács, 2011. június 29. 
 

Lakatos Béla     dr. Malomsoki István 
polgármester       jegyző 

 
Záradék: A Gazdasági Ellátó Szervezet módosító okiratát Ács Város 
Önkormányzat Képviselő-testület 199/2011.(VI. 29.) sz. határozatával 
fogadta el, amely 2011. október 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
98/2010. (IV.29.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratot szünteti meg.  
 
Ács, 2011. június 30. 

dr. Malomsoki István  
jegyző 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

200/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező 2011. évi gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló intézményi 
együttműködési megállapodásokat elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 
 
 

Németh Gyula 
Az Oktatási Művelődési és Sportbizottság javasolja hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
telephelyén (Ács, Ifjúság u.1.) a 2011/12-es tanévben 17 fő alatt egyik évfolyamon se induljon 
osztály. 
 

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

201/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete, mint fenntartó elhatározza, hogy a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola telephelyén lévő közoktatási 
intézményében (Ács, Ifjúság u. 1.) a 2011/12-es tanévben 17 fő alatt 
egyik   évfolyamon sem indítható osztály. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 Határidő: közlésre azonnal” 

 
 
3./ Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi beszámolója 
 
Lakatos Béla 
 
Köszöntötte az ülésen megjelent Halász Károlyt a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi 
társulás képviselőjét. 
Kéri, hogy a kistérség figyeljen oda arra, hogy a településeket lakosságszámuk arányában 
támogassák a jövőben. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 

202/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Bábolna 
Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi beszámolóját az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 Határidő: közlésre azonnal” 
 



 
4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
22/2009(IX.25.)sz. Önkormányzati rendelet módosítására 
 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő Bizottság javasolja, hogy a rendeletbe „A kamat összege azonos a 
mindenkori jegybanki alapkamat összegével” mondat kerüljön, a „A kamat összege azonos 
a szerződéskötés megkötésekor fennálló jegybanki alapkamat összegével szövegrész helyett. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja a Családsegítő Bizottság általi 
módosítással elfogadásra. 
 
Tóth Győző 
 
Az Ügyrendi Bizottság a módosítással javasolja a rendelet elfogadását. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 
 

203/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzati képviselő-testülete elfogadja a Családsegítő 
és Egészségügyi Bizottság, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 
illetve az Ügyrendi Bizottság közös módosító javaslatát, miszerint a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
22/2009 (IX.25.) sz. Önkormányzati rendelet-tervezet 25/A.§ (3) 
bekezdésében szereplő „A kamat összege azonos a szerződéskötés 
megkötésekor fennálló jegybanki alapkamat összegével”  
szövegrész helyett a 
„A kamat összege azonos a mindenkori jegybanki alapkamat 
összegével” 
szövegrész kerüljön. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző” 
 

Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet elfogadását, az alábbi módosítással: amennyiben a 
vevő 15 évnél rövidebb visszafizetési kötelezettséget vállal, a vételárat évente 1%-kal kell 
csökkenteni. 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 
 

204/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a módosító 
javaslatot, miszerint a lakások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 22/2009 (IX.25.) sz. Önkormányzati rendelet-
tervezet 25/A.§ (5) bekezdésében szereplő 



„Amennyiben a vevő az (1) bekezdésben meghatározott 15 évnél rövidebb 
visszafizetési kötelezettséget vállal, a vételárat évente 2%-kal kell 
csökkenteni ”  
szövegrész helyett az 
„Amennyiben a vevő az (1) bekezdésben meghatározott 15 évnél rövidebb 
visszafizetési kötelezettséget vállal, a vételárat évente 1%-kal kell 
csökkenteni.” 
szövegrész kerüljön. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző” 
 

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

 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2011(VI.30.) sz. Önkormányzati rendelete 
A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009. (IX.25.) sz. 

Önk.  rendelet módosításáról 
 

A rendelet szövegét jelen jegyz őkönyv melléklete tartalmazza 
 
5./ Javaslat a szociális földprogramról szóló rendelet tervezet elfogadására   
Lakatos Béla 
Ismerteti a napirendet. 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
Csuka László 
A Gazdasági bizottság a napirendet megtárgyalta 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 

205/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete által megalkotandó rendelet 
tartalmát, a jegyző ügyrendi javaslata alapján fogadja el, miszerint az 
önkormányzat szociális földprogramról szóló rendelet-tervezet 3.§ (2) 
bekezdése „A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek 
közül egy személy vehet részt” kerüljön ki a rendeletből. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző” 
 

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

 
 
 



206/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete által megalkotandó rendelet 
tartalmát, a jegyző ügyrendi javaslata alapján fogadja el, miszerint az 
önkormányzat szociális földprogramról szóló rendelet-tervezet 7.§ (1) 
bekezdés c) pontja „a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát” 
kerüljön ki a rendeletből. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző” 
 

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

207/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete által megalkotandó rendelet 
tartalmát, a jegyző ügyrendi javaslata alapján fogadja el, miszerint az 
önkormányzat szociális földprogramról szóló rendelet-tervezet 9.§ (1) 
bekezdésében szereplő szöveg az alábbira változzon: 
„A támogatott köteles a termőfölddel kapcsolatban az önkormányzat által  
meghatározott módon eljárni, magatartást tanúsítani.” 
 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző” 
 

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

 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

19/201l.(VI. 30.)  sz. önkormányzati rendelete 

a szociális földprogramról 
 

A rendelet szövegét jelen jegyz őkönyv melléklete tartalmazza. 

 

 
 
6./ Ács Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

20/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 



 
 
 
7./ Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
208/2011.(VI. 29.) sz. határozat 

 
Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet  jóváhagyja, és kéri  a polgármesteri 
hivatalt, hogy a végleges szövegváltozatot terjessze elő elfogadásra. 
Határid ő: a képviselő-testület 2011. szeptember havi rendes ülése 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző”  

 
 
9./ Étkeztetés közbeszerzési eljárásának lezárása  
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 

209/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „vállalkozási szerződés 
közétkeztetési szolgáltatások nyújtására 10 év időtartamra iskolai, 
óvodai, bölcsődei és szociális étkezők részére, étkeztetési helyszín 
kialakítása, étkeztetési helyszínek üzemeltetése” tárgyban megindított 
nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének jelöli meg az 
EUREST Étteremüzemeltető Kft.-t (1117 Budapest, Kaposvár u. 14-18.), 
mely vállalkozóval köt vállalkozási szerződést. 
A Süllős&Süllős Bt. (1171 Budapest, Páncél u. 16.) ajánlatát pedig 
érvénytelennek nyilvánítja. 
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”  
 

 
 
10./ Telekalakítási kezdeményezés a városközpontban 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

210/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ács Város 
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy az Ács Város Önkormányzata 



tulajdonában lévő Ács belterület 2/43 helyrajzi számú terület 
telekalakítási eljárását a bemutatott vázrajz alapján indítsa el. 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
              dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

11./ LEADER pályázatok indítása 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 

211/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 
alábbiakban felsorolt LEADER pályázatok megírásával és a kifizetési 
kérelem elkészítésével megbízza a Som-tan Kft.-t. (Bábolna, Dr. Köves 
János u. 2.)  
1. Bemutató terek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, 
felújítása 
2. Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása 
3. LEADER rendezvény (Cigány kisebbségi önkormányzat bálja) 
4. LEADER rendezvény (Arany Ács Fesztivál). 
A megbízottat a megbízási díj és munkadíj a pozitív támogatási döntést 
követően illeti meg, amelyet a megbízó 2012. január 30.-ig egyenlít ki. 
Ács Város Önkormányzata a megbízott részére az alábbi díjazást fizeti 
meg: 
1. Bemutató terek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, 
felújítása 
Maximális támogatási összeg: 10.000.000 Ft 
Megbízási díj: nettó 180.000 Ft 
Munkadíj: nettó 4,455%-max. támogatási döntés esetén: nettó 445.500 
Ft 
Kifizetési kérelem: nettó 1% - maximális támogatási döntés esetén: 
nettó 100.000 Ft 
2. Szociális alapú önfenntartó foglalkoztás támogatása: 
Maximális támogatási összeg: 20.000.000 Ft 
Megbízási díj: nettó 180.000 Ft 
Munkadíj: nettó 3,960%-maximális támogatási döntés esetén: nettó 
792.000 Ft 
Kifizetési kérelem: nettó 1% - maximális támogatási döntés esetén: 
nettó 200.000 Ft 
3. Leader rendezvény: Cigány kisebbségi önkormányzat bálja 
Maximális támogatási összeg: 250.000 Ft 
Megbízási díj: 0 Ft 
Munkadíj: 0 Ft, kifizetési kérelem: 0 Ft 



4. Leader rendezvény: Arany Ács Fesztivál 
Maximális támogatási összeg: 250.000 Ft 
Megbízási díj: 0 Ft 
Munkadíj: 0 Ft, kifizetési kérelem: 0 Ft 
Határid ő: közlésre azonnal  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
              dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

12./ Az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft .javadalmazási szabályzatának elfogadása 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

212/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltatási Kft. javadalmazási szabályzatát a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság módosító javaslata alapján fogadja el, miszerint a 
szabályzat III. fejezet 6. pontjában szereplő 
„  A gazdasági társaság Vezetőjének és más munkavállalójának e jogviszonyára 
tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a mindenkori minimálbér 
tízszerese lehet”  
szövegrész helyett a 
„  A gazdasági társaság Vezetőjének és más munkavállalójának e jogviszonyára 
tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a mindenkori minimálbér 
ötszöröse lehet” 
szövegrész kerüljön. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felügyelő bizottság (elnökének és 
tagjainak) személyeinek megválasztására vonatkozóan a szükséges előkészítő 
intézkedéseket tegye meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a javadalmazási 
szabályzat aláírására. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a képviselő-testület 2011. szeptember havi ülése 

 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 
 
13./ Az Ács, Gyár u. 25. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

213/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonát képező Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft. részére a 
Polgármesteri Hivatal épületében irodahelyiséget biztosít, melyet a Kft. köteles 
rendeltetésszerűen használni. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: közlésre azonnal” 



 
 
14./ A parlagfű elleni közérdekű védekezést végrehajtó gazdálkodó szerv kijelölése  
 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

214/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ács Város 
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy az Ács Város Jegyzője által elrendelt 
közérdekű védekezés végrehajtására határozatlan idejű szerződést 
kössön Ács Város Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft.-vel  
Határid ő:azonnal  
Felelős:    Lakatos Béla polgármester 
                 Dr. Malomsoki István jegyző” 
 

15./ Egyebek 
 
 

a) Európai Mobilitási Hét Karta és rendezvénysorozat 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja elfogadását 
 

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

215/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Ács 
Város polgármesterét a 2011. évi Európai Mobilitási Karta aláírására és 
az ahhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére, melynek hivatalon 
belüli koordinátora Rohonczi Fruzsina. 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Európai 
Mobilitási Hét megrendezéséhez 100.000,-Ft összegű támogatást biztosít. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 
 

 
b) Igazgatási szünet elrendelése 

 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja elfogadásra. 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

 
216/2011.(VI. 29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése 



alapján 2011. augusztus 8-tól - 2011. augusztus 19-ig valamint  2011. 
december 23-tól - 2011. december 30-ig terjedő időszak munkanapjaira 
igazgatási szünetet rendel el. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend 
megszervezéséről, valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról. 
Határid ő:folyamatos 
Felelős:    Lakatos Béla polgármester 
                 Dr. Malomsoki István jegyző” 

 
c) Tulajdonosi hozzájárulás 
 

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

217/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Képviselő-testülete, a tulajdonosi hozzájárulását megadja 
Concóháti utca és a rácsatlakozó Antal Iván és Erkel Ferenc utcák 
közötti szakaszon meglévő 20-0,4 kV-os közös oszlopsoros 
vezetékszakasz átépítésére és a fa oszlopok betonoszlopokra történő 
cseréjére, a nyomvonal változatlanul hagyása mellett. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 

 
 

c) Jeges puszta orvosi rendelő 
Csányi Józsefné 
A Bizottság támogatja a konténer lízingen történő vásárlását. 
 
Csuka László 
 
A Gazdasági Bizottság egyetért a vásárlással a tartalék terhére 
 
A képviselő–testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

218/2011.(VI. 29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
amennyiben anyagi lehetőségei realizálódnak, úgy döntésre a 
szeptemberi képviselő-testületi ülésre a testület elé terjeszti annak 
lehetőségét, hogy a Jegespusztán található orvosi rendelő helyett a 
Conainex ajánlata alapján újszerű 2.280.000,-Ft összegű dupla egységű 
konténerből kialakítson Jegespusztán egy új orvosi rendelőt. Az 
önkormányzat az ajánlattevő részére a konténer ellenértékét egy 
összegben kívánja kiegyenlíteni. A képviselő-testület felkéri a 
polgármesteri hivatalt és az Ács Város Városfejlesztési és 
Közszolgáltatási Kft.-t, hogy vizsgálja ki, milyen hatósági engedélyek 



beszerzésére van szükség a konténerek felállításához, elhelyezéséhez 
illetve használatához. 
Határid ő: a képviselő-testület 2011. szeptember havi soros ülése 
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző, Bakai István ügyvezető”  
 
 

Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 

megköszönte a részvételt és 17 óra 42 perckor bezár ta az ülést . 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

Dr. Malomsoki István             Lakatos Béla 

jegyző                polgármester 

 


