
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 22-én15.00 órakor 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről.. 

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

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

              Vargáné Vasvári Klára óvodavezető 
   Balogh Attila 
   Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
   Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 
   Dián-Ézsi Mónika jegyzőkönyvvezető 

 
Az ülésr ől archív hangfelvétel készült. 
 
Lakatos Béla 

Köszönti a megjelenteket és a TV nézőket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő 
megjelent, így az ülés 9 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat A Képviselő-
testület tagjai a meghívóban szereplő napirendeket és A BURSA ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozás napirendet tárgyalásra egyhangúan elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
 

 1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,   
      intézkedésekről, valamint a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Pénzügyi beszámoló 2011. II. negyedéves gazdálkodásáról 
3./ Kft.-Önkormányzat keretszerződés 

4./ Az Ács városi sportcsarnok tetőfelújítása 
5./ Bakancsos Klub kérelme  
6./ LEADER pályázatok 
7./ Fő utca - Igmándi utca-Árpád utca kereszteződésében gyalogátkelőhelyek 
    kiépítésének kivitelezési munkái 
8./ Intézményi együttműködési megállapodások módosítása 
9./ Lakáskérelmek 
10./ 2011./2012. nevelési évben az óvodai gyermek létszám emelése 
11./ Polgármesteri Hivatal  módosított alapító okiratának elfogadása 
12./ Testvérkapcsolat létesítése 
13./ MEMFÓ bérleti kérelme 
14./ Telek visszavásárlási kérelem 
15./ Csatlakozás a BURSA ösztöndíj pályázathoz 

 

 

 



 

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

Lakatos Béla 
Ismertette a napirendi pontot. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

267/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2011. (I. 27.) sz. kt. 
határozata módosul akként, hogy a határozatból a „melyeket a folyamatos 
testületi munka biztosítása érdekében a képviselők használatába ad.” 
mondatrész törlésre kerül. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 
 

A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

268/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 

 
      Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bódis köz útjavítására a 

Volen Kft-vel kötött 1.400.000 Ft +Áfa összegű vállalkozási szerződés 
megkötését tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
                    

A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

269/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 

46/2011. (II. 10.), 106/2011. (IV. 14.), 107/2011. (IV. 14.), 201/2011. (VI. 29.), 239/2011 
(VIII. 31.), 263/2011. (VIII. 31.), 264/2011. (VIII. 31.), 265/2011. (VIII. 31.) és 
266/2011. (VIII. 31.) sz. alatt hozott képviselő-testületi határozatait az 
áttekinthetőség érdekében az alábbi egységes szerkezetben fogadja el:  
 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
intézmény létszámkerete 2011. július 1-től az alábbi:  

   
Munkakörök Engedélyezett létszám 

Pedagógus 44 (+1) 

Pedagógiai asszisztens 3 



Technikai dolgozók 9 

Konyhai alkalmazottak 3,25 

Óvodapedagógus 18 

Dajka 9 

Óvodatitkár 1 

Bölcsődei gondozónő 4 

Bölcsődei takarítónő 1 

 
   A fenti intézményben a 2011/12-es tanévben – a 4. évfolyam kivételével -  
minden évfolyamon 3 osztály indítható. A 4. évfolyamon  4 osztály indítható 
úgy, hogy 3 osztály a székhelyen, 1 osztály a telephelyen indul. A hivatkozott 
nevelési évben a  9. évfolyamon osztály nem indítható. Az iskolaotthonos 
osztályok száma 5, a napközis csoportok száma 2, a tanulószobai csoportok 
száma 2, az óvodai csoportok száma 9. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

270/2011.(IX.22.) 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 
 
 

2./ Pénzügyi beszámoló 2011. II. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. A gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet,  elfogadásra javasolja a  
testületnek. 

 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
271/2011.(IX.22.) sz. határozat 

 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. II. 
negyedéves gazdálkodására vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadja. 



Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 

 
 

 3./ Kft.-Önkormányzat keretszerződés 
 
Lakatos Béla 
Tájékoztatta a testületet a keretszerződés lényegéről, a pénzeszköz átadásról, elszámolásról, 
működésről. Zárt ülésen kerül megválasztásra a felügyelő bizottság. 
Csuka László 
A napirendet a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta,  3 igen szavazattal 2 
tartózkodással javasolja elfogadásra a keretszerződést. 
 
 
A  képviselő-testület 8  igen szavazattal 1  tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

272/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. – 
Önkormányzat közötti keretszerződést elfogadja az előterjesztés szerint. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
4./ Az Ács városi sportcsarnok tetőfelújítása 
 
Lakatos Béla 
A Belügyminisztérium támogatást nyújt Ács Város Önkormányzatának az iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, 10.800.000 Ft összegben. 
A támogatás célja a Városi Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása. 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság tárgyalta a napirendet. Elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
Csuka László a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke érintettséget jelentett be. 
Nagy Irén  
A Gazdasági és Településfejlesztési bizottság javasolja a napirend elfogadását az előterjesztés 
szerint. 
 
A  képviselő-testület7  igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

273/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő testülete az „Ácsi Városi Sportcsarnok tető- és 
esőcsatorna-felújítási munkái” projekt keretén belül a vonatkozó kivitelezési 
feladatok ellátása tárgyú eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 
Határid ő: folyamatos 

          Felelős:  Lakatos Béla polgármester 
 
 
A  képviselő-testület7  igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 
 
 

274/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő testülete az "Ácsi Városi Sportcsarnok tető- és 
esőcsatorna-felújítási munkái" projekt keretén belül a vonatkozó kivitelezési 
feladatok ellátása tárgyú  ajánlattételi dokumentációt elfogadja. 
Határid ő: folyamatos 

          Felelős: Lakatos Béla polgármester  
 
A  képviselő-testület7  igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

275/2011.(IX.22) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ács városi 
sportcsarnok tetőfelújítását, és a tevékenységi körük alapján a kivitelezési 
munka elvégzésére meghívható cégek közül az alábbiakat felkéri a 
közbeszerzési eljárásban való ajánlattételre: 
1. Forduló Kft.    2941 Ács, Nyárfa u. 6. 
2. Volen Kft.        2941 Ács, Igmándi u. 10. 
3. Klíma Kontakt Kft.  2941 Ács, Kinizsi P. u. 14. 

          Határidő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 

5./ Bakancsos Klub kérelme  
 
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság a napirendet nem tárgyalta. 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság a kérelmet nem támogatja. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság a kérelmet nem támogatja. 
 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 276/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 
Természetjáró Bakancsos Klub (2941 Ács, Zichy Park 1.) kérését. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
6./ LEADER pályázatok 
 
Lakatos Béla 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  LEADER  pályázatot kíván benyújtani önkormányzatunk: 
Bemutató terek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása valamint a 
Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása címmel. A pályázatok megírására már 



megbízást adtunk. Vázlattervek elkészítésére van szükség, illetve a szociális alapú önfenntartó 
foglalkoztatáshoz  tervezési feladatokat kell elvégezni. 
 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja elfogadásra. 
Csuka László  
A Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet. Elfogadásra javasolja az előterjesztés  szerint, 
hogy a testület  a Parképítő Kft.-t, illetve a Bricoll Kft.-t bízza meg  a tervezési feladatok 
elvégzésével. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, egyetértve a  gazdasági bizottsággal javasolja 
elfogadásra. 
 
 A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

277/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 76/2011. 
(VII.29.) VM rendelet szerint, a LEADER pályázat keretében a  Bemutató 
terek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása célterületre 
vonatkozóan  a Parképítő Kft.-t, (Tata) bízza meg a Zichy park 
kastélyparkjában ( 2/40 hrsz.) létrehozandó közösségi tér kialakítása 
tervezési feladatainak ellátásával, a pályázati követelmények szerint, 
125.000,- Ft megbízási díj ellenében.  
Felhatalmazza a polgármestert, jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződés 
aláírására.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 

A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

278/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 76/2011. 
(VII.29.) VM rendelet szerint, a LEADER pályázat keretében a Szociális 
alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása célterületre vonatkozóan  
BRICOLL Kft. bízza meg a karbantartó műhely (2/43 hrsz.)  felújítására  
vonatkozó tervezési feladatok ellátásával, a pályázati követelmények szerint 
nettó  112.500,-Ft vállalkozási díj ellenében.  
Felhatalmazza a polgármestert, jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződés 
aláírására.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

7./ Fő utca - Igmándi utca-Árpád utca kereszteződésében gyalogátkelőhelyek 
                kiépítésének kivitelezési munkái 

 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A biztonságos közlekedés kialakítása fontos  



feladat. A bizottság egyhangúlag támogatja a napirend elfogadását. 
 
 

A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

279/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Fő utca-Igmándi utca-Árpád 
utca csomópontjában két db gyalogátkelőhely kiépítését és a város négy pontján  
buszmegálló felépítményeinek kivitelezését. A kivitelezés elvégzésére a Volen Kft.-t bízza 
meg az árajánlatban tett 13.970.506,- Ft összeg határig. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 
 8./ Intézményi együttműködési megállapodások módosítása  
 
Lakatos Béla 
A Gazdasági Ellátó Szervezet megszűnésével több feladat átkerül  az intézményekhez. 
Németh Gyula 
A bizottság elfogadásra javasolja a napirendet. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

280/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az 
Önkormányzat intézményei között az - előterjesztés mellékletét képező - 
együttműködési  megállapodást elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester  

 
 
 9./ Lakáskérelmek 
 
Lakatos Béla 
Önkormányzatunkat két, helyben dolgozó közszolgálati jogviszonyban dolgozó kereste meg, 
közreműködésünket kérve lakhatási problémáik megoldásában. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság  tárgyalta a napirendet, javasolja mindkét kérelmezőnek a lakás 
kiutalását. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
281/2011.(IX.22.) sz. határozat 



 
 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Borvendég Mátyásné Nagyigmánd, 
Árpád u. 15 szám . alatti lakos részére   2011. október 1.  napjától határozott időre  
2012. június 30. napjáig tartó időtartamára. kiutalja az Ács, Zichy park 2/B II/.4. 
ajtó szám alatti önkormányzati  bérlakást .    

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, a 
jegyzőt a szerződés előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
      Határidő: 2011. szeptember 30. 
      Felelős:   Lakatos Béla polgármester 
                      Dr.Malomsoki István jegyző 
 
 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

282/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Mázló Alexa Ács, Zöldmező sor 30. szám 
alatti lakos részére 2011. október 1.  napjától határozott időre  2014. június 30. napjáig 
tartó időtartamra, kiutalja az Ács, Zichy park 2/B. I/2. ajtó szám alatti önkormányzati  
bérlakást .    
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:   Lakatos Béla polgármester 
                Dr. Malomsoki István jegyző 
 
 
 
 10./ 2011./2012. nevelési évben az óvodai gyermek létszám emelése 
 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet.  
 
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

283/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete a 2011/2012. nevelési évben engedélyezi a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei Tagintézménye gyermek létszámának 
maximum 20 % -kal való túllépését.  



Ebben a nevelési évben a 9 tanuló csoport közül 4 csoportban 25 főnél több gyermek 
került felvételre, 27-27-26 fő/csoport létszámmal. A fentiek alapján az engedélyezett 
lehetséges maximális csoportlétszámot a következőképp határozza meg a Képviselő-
testület a Kt. 102. § (2) bekezdés c) pontja és a Kt. 3. számú melléklet I.- II. részében 
előírtak figyelembe vételével: 
 

• Katica nagy csoport  27 fő 
• Süni nagycsoport  27 fő 
• Lepke kis-középső csoport 26 fő 
• Mókus csoport             26 fő 

 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester    
 
 
11. Polgármesteri Hivatal módosított alapító okirat elfogadása 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
Tóth Győző 
Az ügyrendi Bizottság javasolja az alapító okirat elfogadását. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

284/2011.(IX.22.) sz. határozat 

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 198/2011. (VI.29.) számú 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat kerül módosításra: 

a.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül az alábbiakban felsorolt 
alaptevékenységekkel:  

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

811000 Építményüzemeltetés 

841173  Statisztikai tevékenység 

 

A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

285/2011.(IX.22.) sz. határozat 
 
Egységes szerkezetű 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
       Nyilvántartási szám: 
 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a alapján valamint a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint az 
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki, amellyel a 
198./2011.(VI.29.) 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 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés 
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 
841173  Statisztikai tevékenység 
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 jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. 
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

17.  Intézmény vagyona 
            - a városháza épülete, amely 2/37. hrsz. alatt van nyilvántartva 788 m2 nagyságban,  
  - berendezési és felszerelési tárgyak leltár szerinti felvétellel. 
- 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. szeptember 22.         

         
         Lakatos Béla  

        polgármester  
 
 
        
 
 12./ Testvérkapcsolat létesítése 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet.  
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja a testületnek. 
Tóth Győző 
Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

286/2011.(IX.22.) sz. határozat 



 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bardoc-
Csallóközaranyos-Ács települések között aláírandó testvérkapcsolati 
okmányt.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okmány aláírására. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: folyamatos” 
 
 

 
 
 13./ MEMFÓ bérleti kérelme 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet, elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

287/2011.(IX.22.) sz. határozat 
   Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja a MEMFÓ Kft. részére az 

ácsi 2353/2 hrsz. alatt felvett, természetben Ács, Gyár utca 12. szám alatt megtalálható 

ingatlant, a szerződés aláírásától kezdődően 10 éves időtartamra, rehabilitációs 

foglalkoztató (iroda, műhely) céljára. A több mint 100 éves épületen elvégzendő 

bármilyen felújítás, átalakítás előtt be kell szereznie a tulajdonos írásos engedélyét. A 

bérleményért megállapított havi bérleti díj 200.000 Ft, amelyet a bérbeadó minden 

évben felülvizsgál és a KSH által megállapított inflációs ráta mértékével  korrigál. A 

bérlőnek biztosítani kell az ingatlanról kizárólagosan megközelíthető más ingatlanokra 

való bejutást, közlekedést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására jegyzői ellenjegyzés mellett. 

Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

Határidő: a szerződés megkötésére 30 napon belül” 

 
 
 14./ Telek visszavásárlási kérelem 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet,  az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
                 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

288/2011.(IX.22.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a 
korábbi adásvételi szerződésben biztosított visszavásárlási jogával, az 



ácsi 3202/29 hrsz-ú Kajtár Ervin és Kajtár Ervinné tulajdonát képező 
ingatlannal kapcsolatban. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 

 
 
 
15./ Csatlakozás a BURSA ösztöndíj pályázathoz 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
A  képviselő-testület  9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

289/2011.(IX.22.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy csatlakozni 
kíván a 2012. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. 

Határid ő: 2011. október 14. 

Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző” 
 
 
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester  
megköszönte a részvételt és 16 óra 35 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Dr. Malomsoki István     Lakatos Béla 
  Jegyz ő      polgármester 


