
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-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 
    Balogh Attila 
    Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
    Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 
    Dián-Ézsi Mónika jegyzőkönyvvezető 

 
Az ülésr ől archív hangfelvétel készült. 
 
Lakatos Béla: 
A polgármester köszöntötte a testületi ülésen résztvevőket. Megállapította, hogy Nagy Irén 
kivételével a testületi tagok jelen vannak, így az ülés 8 fővel határozatképes.  
Ismertette a napirendi pontokat, valamint javasolta Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. 
kérelmének, a Memfó Kft. bérleti szerződés módosításának, a Rákóczi szövetség kérelmének, 
Dabas Város Polgármesterének kérelmének új napirendi pontként való felvételét. 
A  Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
 

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

 
2) Kommunális adó rendelet módosítása 

 
3) VIZÁK Kft. 2012. évi csatorna és szennyvíztisztító telep beruházási terve 
 
4) Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása 
 

5) Ingatlanvásárlás és telekalakítási eljárás 
             

6) Győr 1. régió képviselő választása  
             

7) Tulajdonosi hozzájárulás 
 

8) Az Ácsi Kinizsi SC támogatási kérelme 
  
9) Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. kérelme 
 
10) Memfó Kft. bérleti szerződés módosítása 

 
11) Rákóczi szövetség kérelme 
 
12) Dabas Város Polgármesterének kérelme 



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

 
Lakatos Béla 
Tájékoztatta a testület, hogy az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság, valamint a 
Családsegítő és Egészségügyi Bizottság 2011. december 1-jén összevont ülésén bírálta el a 
jövő évi felsőoktatási ösztöndíjkérelmeket. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázaton részt vett tanulók között, a bizottságok által 1.600.000. Ft. Összeg kerül 
kiosztásra a 2012. évi költségvetés terhére. 
Dr. Salamon Ágnes vállalkozó fogorvos munkaviszonya megszűnt 2011. november 30-án. A 
meghirdetett fogorvosi álláshely betöltéséig a helyettesítési feladatok ellátásáról Dr. Ferenc-
Gábor Katalin az I. sz. körzet fogorvosa látja el 2011. december1-től a II. sz. fogorvosi 
körzetben. 
A 2012. évi költségvetési koncepcióban elfogadott tizennégy tervezési alapelv szerint a 2012. 
januári ülésre benyújtjuk a jövő évi költségvetés végleges bevételi és kiadási fő keretlétszámait. 
A közös igazgatású közoktatási intézmény átszervezésére vonatkozó szakértői véleményt 
megküldtük a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak és a Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére véleményezés céljából.  
A KDOP-3.1.1/C Kistelepüléseken a településkép javítása című pályázat megírásával és 
utógondozásával, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásával és a funkcióanalizís 
elkészítésével megbízott MAPI Zrt.-vel a szerződéseket megkötöttük.  
A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet Komárom Város kistérségi belső ellenőrzési 
osztálya részére megküldtük.  
Ács, külterület 0578/172 hrsz-ú lakóingatlan neve: Vitáris tanya. Az eljárást az elnevezés 
bejegyzésére megindítottuk.  
A 2012. évi költségvetésben, a HPV megelőző védőoltásra, a testület által elfogadott 300.000 
Ft-ot tervezünk.  
A 2/19. hrsz. beépítetlen belterületi ingatlan adásvételi szerződését megkötése folyamatban 
van, 180.000 Ft ellenében. 
Horváth Laura pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában, a tatai Eötvös József Gimnázium részére megküldtük.  
Dr. Papp Gábor ügyvéddel megkötöttük a bérleti szerződést a testület döntése szerint.  
Borbély Józsefnéval a határozott idejű lakásbérleti szerződést megkötöttük. 
Kiss Zoltán pályázót értesítettük arról, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, 
Óvoda és Bölcsőde igazgatói álláshelyére történő kinevezését a képviselő-testület nem 
támogatta.  
Tájékoztatásul mellékelten csatolom a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulási Tanács határozatait a hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatban. A 
határozatok értelmében a korábbi díj – egyenlőre –  változatlanul marad. 
Szintén tájékoztatásul csatolom a Ács Város Önkormányzata, a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Győrszol Zrt. között kötendő háromoldalú 
megállapodás tervezetét. Mivel ez a megállapodás kb. 6 hónapos tárgyalás és számtalan 
variáció eddigi végterméke, ezért végleges elfogadását akkor javaslom, ha azt a másik két 
érintett fél változtatások nélkül jóváhagyta. A megállapodás tekintetében jelenleg vita van még 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győrszol Zrt. között is, ill. még mindig vannak 
olyan önkormányzatok, akik mindenféle fizetéstől elzárkóznak. A Győrszol Zrt. álláspontja 
szerint a tárgyalások végleges lezárására 2012. március közepéig van lehetőség.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 



341/2011.(XII.15.) 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 

 
 

342/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton részt vett tanulók között, az 
Oktatási, Művelődési és Sportbizottság, valamint a Családsegítő és 
Egészségügyi Bizottság által, 1.600.000 Ft összegben meghatározott támogatást 
a 2012. évi költségvetés terhére jóváhagyja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 
 

343/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy ameddig a II. sz. fogorvosi körzetben az állás betöltésre nem kerül, 
addig folyamatosan hirdesse meg az álláshelyet az Egészségügyi Közlönyben. 
Elhatározza, hogy a II. sz. fogorvosi körzet 2011. december 1-től önkormányzati 
működtetés alá kerül. A II. sz. fogorvosi körzetben az álláshely betöltéséig a 
helyettesítési feladatok ellátásával megbízza 2011. december 1-től az állás 
betöltésig Dr. Ferenc Gábor Katalint,  az I. sz. körzet fogorvosát.   
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
2./ Kommunális adó rendelet módosítása 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László  
Az építményadó szintén új elemként kerülne bevezetésre 2013. január 1-től. Az adó tárgya az 
önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló 
épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Mértéke 
400 Ft/m2. A törvény szerinti maximuma 1.100 Ft/m2. 
   Az adó alanya az a személy, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos 
esetén tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. 
   Építményadó tekintetében a törvény szerint mentes az állattartásra, növénytermesztésre 
szolgáló épület vagy az ezekhez kapcsolódó épület. 
   Helyi rendeletünk alapján mentes lenne a lakás, ház, ha nem üzleti célokra hasznosítják, 
ingatlanonként 1 db garázs, ha nem üzleti célokra hasznosítják, a külterületen lévő 40 m2 –t 
meg nem haladó alapterületű építmények (döntően a Duna parti hétvégi házak), 
   Felmérésünk alapján – amely most csak a 20 legnagyobb építménytulajdonosra terjedt ki -  
kb. 63.000 m2 után tudjuk kivetni az adót, amely így 25.200.000 Ft-os bevételt jelent. 
  



Ács Város Önkormányzatának helyi adók módosításában új elemként szerepelne az 
építményadó – mely üzleti tevékenységhez kötött – 400 Ft./m2/év. Mentes a 
magánszemélyek kommunális adója alól a 600 m2-t el nem érő telek, a közterületről 
közvetlenül nem megközelíthető telek, valamint a 60 m2-t el nem érő építménnyel 
rendelkező külterületi ingatlan.  A helyi adók magánszemélyek kommunális adója c, d, és 
e pontját képezi. Az iparűzési adó általános rendelkezései nem változnak. 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az ügyrendi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

344/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság alábbi módosító javaslatát a helyi adókkal 
kapcsolatban: 
 

A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 
3./ Vizák Kft. 2012. évi csatorna és szennyvíztisztító telep beruházási terve. 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

345/2011.(XII.15.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vizák Kft. által 
benyújtott, az ácsi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházási  
igényére vonatkozó tervből 5.000.000,- Ft + ÁFA beállítását támogatja a 2012. 
évi költségvetésben.  
Határid ő: a közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
 
 

346/2011.(XII.15.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vizák Kft.-vel 
kötött módosított üzemeltetési szerződésben foglalt 24.000.000,- Ft/év bérleti 
díjat 2012. január 1-től. 
Határid ő: 2012. január 1. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 



 
 
4./ Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosítása 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság javasolja a módosítás elfogadását. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság egyetértve az Oktatási Bizottsággal javasolja a módosítás 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
  

347/2011.(XII.15.) 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 10. pontja 4. bekezdésében az alábbi mondatból kikerül: „valamint 

külön szervezett osztályban, csoportban” és helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
Sajátos nevelési igényű tanulók, gyerekek oktatása nevelése integráltan a többi 
tanulókkal, gyerekkel együtt. 
 
b.) Az alapító okirat 10. pontja 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
Fogyatékosság típusa:  
a.) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók, 
b.) a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 
 
c.) Az alapító okirat 10. pontja 6. bekezdésébe bekerül:  
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók 
nevelésének, oktatásának támogatása. 
 
d.) Az alapító okirat 11. pontjában a „szociális juttatások, egyéb szolgáltatások” jogcím 
helyébe „a kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz” jogcím lép.  
Ács, 2011. december 15.    

 
 
 
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 347/2011. (XII.15.) sz. határozatával fogadta el, amely 2012.  január 
1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2011. (VI.29.) 
számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratot módosítja. 
 
Ács, 2011. december 16. 
 

dr. Malomsoki István 
jegyző 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

  
 

348/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza  
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratáról –  
egységes szerkezetbe foglalva – a következő határozatot hozza. 

 
 
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
          Nyilvántartási szám: ….. 
 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a alapján valamint a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató szerint az alábbi 
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki, 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. 

Fogyatékosság típusa:  
a.) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók, 
b.) a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók 

nevelésének, oktatásának támogatása. 
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  
- kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 

 
12./ A intézmény által ellátott feladatok: 
 

1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezésében, lebonyolításában 
közreműködés. 

2. Pedagógusok szakkönyvvásárlásban közreműködés. 
3. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok ellátása az óvodában, valamint a 1-4, 

5-8, 9-12. évfolyamon, továbbá a gyógypedagógiai oktatás, nevelés esetén. 
4. Tankönyvellátás biztosítása, iskolán belüli tankönyvterjesztés. 
5. Minőségfejlesztési (BGR), minőségirányítása (IMIP) feladatok ellátása. 
6. Pályázatírás. 
7. 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. december 15.   
        Lakatos Béla    
 
        polgármester   
 
5./ Ingatlanvásárlás és telekalakítási eljárás 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
 
 



A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

349/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Képviselő-testülete hozzájárul - a 1008/1 helyrajzi számú ingatlan 
értékbecslés szerinti értéken történő megvásárlásához a kalkulált 1.200 E Ft 
értéken, - és a 970, 1006/7, 1006/21, 1006/1, 1008/2 és 1008/1 területeket érintő 
telekalakítási folyamat  bejegyzési eljárásának megindításához. 
 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Dr Malomsoki István jegyző, Lakatos Béla polgármester 

 
 
6./ Győr 1. régió képviselő választása. 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendi pontot. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

350/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának képviselő testülete – érdemeinek és eddigi 
munkájának elismerése mellett – elfogadja Király Péter, Öttevény Község 
polgármesterének lemondását a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsi tagságáról és helyette Friderics 
Cecíliát, Nagyszentjános Község polgármesterét delegálja Győr 1. régió 
képviseletében. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

7./ Tulajdonosi hozzájárulás 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. 
Csuka László 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

351/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

Ács Város Képviselő-testülete, a tulajdonosi hozzájárulását megadja az E-ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.)  
részére az Ács, Gyár utca (hrsz:2443/2) és a rácsatlakozó Völgy utca (2442) és 
a 2439/23 helyrajzi számú közút szakaszán meglévő vezetékszakasz átépítésére 



és a fa oszlopok betonoszlopokra történő cseréjére, a nyomvonal változatlanul 
hagyása mellett. 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
8./ Az Ácsi Kinizsi SC támogatási kérelme 
 
Márkus Béla 
Az Ácsi Kinizsi SC elnöke kéri a képviselő-testületet, hogy a sportegyesület részére 
600.000.- Ft támogatást szíveskedjen megítélni a 2011. évi feladatok maradéktalan 
végrehajtásához. A kézilabda és labdarúgó szakosztály edzők bérére, a játékosok útiköltség 
térítésére, a könyvelő munkadíjára, a kézilabdások buszjáratainak költségeinek rendezésére 
szolgál a kért támogatás. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság egyetért az előtte felszólalóval és javasolja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő testület 7 igen, 1 tartózkodás melletti szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

352/2011.(XII.15.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ácsi Kinizsi SC részére 
600.000,- Ft támogatását nyújt a többletbevétel terhére. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
9./ Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. kérelme 
 
Lakatos Béla  
Az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft-nek többlet költségei keletkeztek: 
A karácsonyi díszvilágításra 890.000.- Ft, az iskolai buszjárat Vértes Volán Zrt-nek. 3 x  
660.000.-Ft azaz: 1.980.000.- Ft., valamint a külterületek gréderezésére 600.000.- Ft többlet 
költsége adódott. A Kft. kéri a Képviselő-testületet, hogy a többlet kiadásainak fedezésére a 
keretszerződésben meghatározott összegeken felül utaljon át 3.470.000.-Ft-ot. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

353/2011.(XII.15.) sz. határozat  
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 
önkormányzat és a Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. között létrejött 
keretszerződésben meghatározott összegeken felül 3.470.000,- Ft-ot ad át a Kft. 
többlet kiadásainak fedezésére. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 
 
 



10./ Memfó Kft. bérleti szerződés módosítása 
 
Lakatos Béla  
A Memfó Kft. bérleti szerződése a következők szerint módosulna 2011. november 1 
napjától. A Kft. az Ács, Cukorgyártelep 14. székhelyén a havi bérleti díja megszűnik, ezzel 
egyidejűleg az Ács, Zichy park 1. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a bérleti szerződésben 
meghatározott bérleti díj 260.000.- Ft-ra módosul. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

354/2011.(XII.15.) sz. határozat 
 

 Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete – a korábbi 287/2011. 
(IX.22.) sz. kt. határozata alapján – a Memfo Kft.-vel (2941 Ács, 
Cukorgyártelep 14.) 2011. november 1. napján aláírt bérleti szerződés 3. 
pontjában foglalt bérleti díj mértékét havi 200.000,- Ft-ról havi 0 Ft-ra 
módosítja 2011. november 1. napjától. 
Ezzel egyidejűleg szintén a  Memfo Kft.-vel az Ács, Zichy park 1. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó 2003. december 1. napján kelt bérleti szerződés 2. 
pontjában meghatározott bérleti díjat 260.000,- Ft-ra módosítja – a felek közös 
akarata alapján - 2011. november 1. napjától. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
11./ Rákóczi Szövetség kérelme 
 
Lakatos Béla 
A Rákóczi Szövetség a megalakulásuk óta sokrétű tevékenységgel igyekszik segíteni a 
szomszédos országokban élő magyar közösséget. Kiemelkedő szerepet játszik a magyar 
iskolába történő beiratkozás támogatása. A Szövetség kéri Ács Város Képviselő-testületét, 
hogy a határon túli diákok tanulmányainak anyagi megkönnyítése érdekében bármekkora 
összeggel támogassa a szervezetet. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

355/2011.(XII.15.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
100.000,- Ft támogatást nyújt  a Rákóczi Szövetség részére, a határon túli 
diákok  tanulmányainak támogatásához. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
12./ Dabas Város Polgármesterének kérelme 
 
Lakatos Béla  
Dabas közössége 21 méter magas harangtornyot épített a város központjában. Az ország 
egyedülállónak mondható, Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett emlékművet, az 555 évvel 
ezelőtti dicsőséges nándorfehérvári diadal tiszteletére állították. A harangtornyot 2011. 
szeptember 23-án adták át.  



Dabas Város polgármestere kéri Ács Város települését, hogy ezen a történelmi évfordulón, 
Magyarország megújulásának évében lehetőség szerint egy jelképes, az évforduló tiszteletére 
555.- Ft végű összeggel támogassa a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségét. 
 
A képviselő testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

356/2011.(XII.15.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.555,- Ft támogatást 
ajánl fel  a dabasi Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 18 óra 25 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
 Jegyz ő      polgármester 
 


