
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án 1600 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
     Dr. Malomsoki István jegyző 
     Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
  Bakai István az Ács Kft. ügyvezető igazgatója 

    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 résztvevőit. Megállapította, hogy minden 
testületi tag jelen van, így az ülés 9 fővel határozatképes.  
Ismertette a napirendi pontokat, valamint javasolta az ácsi Polgárőrség kérelmének, az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok adásvételének, és a Vizák Kft. díjemelési 
kérelmének új napirendi pontként való felvételét. 
A  Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Ács Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet módosítása  
      Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
2.) Ács Város Önkormányzat 2012. évi munkabérhitel szerződése az OTP Bankkal 
      Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
3.) Előirányzat módosítás, Fő u. – Igmándi u. – Árpád u. csomópontjában elkészült 
      gyalogátkelő kiépítése, útburkolat és járdaburkolat felújítása beruházás esővíz  
      elvezetés pótmunkája. 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
4.) Az Ácsi Kinizsi SC támogatási kérelme 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
5.) Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
6.) Polgárőrség kérelme kérelme 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
7.) A Bartók B. Művelődési Ház kérelme 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
8.) Péntek és Társa Bt. támogatási kérelme 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
9.) Szándéknyilatkozat benyújtása az URBACT Project-hez 
     Előterjesztő: Dr. Malomsoki István jegyző 

 10.)Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok adásvétele 
      Előterjesztő: Lakatos Béla  polgármester 
 11.) Vizák Kft. vízdíjemelési kérelme 
       Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
 



1./ Ács Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 
2./ Ács Város Önkormányzat 2012. évi munkabérhitel szerződése az OTP Bankkal 
 

Locsmándi Ibolya 

Az önkormányzatok bank által vezetett nyilvántartásával és számlanyitásával kapcsolatos 
törvényi változások következtében kötendő új bankszámlaszerződésekben már nem szerepel a 
munkabérhitelre vonatkozó passzus, ezért a munkabérhitel nyújtását külön szerződésben kell 
rögzíteni. A szerződéshez testületi határozat szükséges.  
A munkabér hitelkeretet 35 652 000 forint, ez a hitelkeret 2012. március 31 napján lejár.   
Kéri a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a bérek zavartalan kifizetése érdekében az 
előterjesztést megtárgyalni és megszavazni szíveskedjenek. 
 

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

40/2012.(II. 28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Lakatos Béla 
polgármestert, hogy munkabér fizetés céljára éven belüli lejáratú, 
munkabérhitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-
dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától.  
A hitel összege: 35 652 000,-Ft, azaz Harmincötmillió-hatszázötvenkettőezer 
forint. 
A hitel lejárata: 2012. március 31. 
Ács Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, 
valamint arra, hogy a hitel futamideje alatt költségvetésének összeállításakor 
a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más működési 
kiadást megelőzően, és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, 
illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett 
– fizetési - és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a 
költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 
A Képviselőtestület megbízza Lakatos Béla polgármestert és Dr. Malomsoki 
István jegyzőt a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek 
szerinti hitelszerződés aláírására. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
3./ Előirányzat módosítás, Fő u. – Igmándi u. – Árpád u. csomópontjában elkészült 
    gyalogátkelő kiépítése, útburkolat és járdaburkolat felújítása beruházás esővíz elvezetés 
    pótmunkája. 
 
 



Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
A kivitelezés során a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola nagyméretű 
tetőfelületeiről lezúduló csapadékvíz elvezetése nem megoldott a közterület felé, az esővíz 
kivezetése az épület körüli járdára és úttestre nem szakszerű, így a burkolatok felújításával 
aktuális lett a probléma megoldása.  
Ennek elvégzésére a kivitelezés során az Iskola épület lefolyócsöveinek nagy része az úttest 
és a járda közötti útpadkában elhelyezett csővezetékbe lett kötve, mely így a Fő utcai 
csapadékvíz elvezetési rendszerbe vezeti az esővizet. A Fő utca Templomdomb előtti 
gyalogátkelőhely járdacsatlakozásánál összegyűlt esővíz elvezetés problémája is szintén 
megoldásra szorult, melyet beton átereszek fektetésével tettek rendbe.  
A felmérési dokumentumban összeállított kivitelezési pótmunkákból ered a többletköltség.  
 
A képviselő-testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2012.(II. 28.) sz. határozat 
  
Ács Város Képviselő-testülete a Fő utca-Igmándi utca-Árpád utca 
csomópontjában elkészült gyalogátkelő kiépítés, útburkolat és járdaburkolat 
felújítás beruházás esővíz elvezetés pótmunka költségeit a 2012. évi 
költségvetéséből biztosítja bruttó 1.165.540,- Ft összegig.  Az előirányzat 
módosítás fedezete az általános tartalék. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester” 

 
 
4./ Az Ácsi Kinizsi SC támogatási kérelme 
 
Lakatos Béla 
Ismertette az Ácsi Kinizsi SC kérelmét, mely az előző évekhez hasonlóan a 2012. évben 
is támogatást szeretne igényelni az Önkormányzattól. Az igényelt támogatási összeg 
6.600.000.- Ft., amely az egyesület további zavartalan működését segítené elő. 
 
A képviselő-testület 8  igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012.(II.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
2012-es  költségvetési évben 4.000.000,- Ft támogatást nyújt az Ácsi Kinizsi 
SC részére, melynek fedezete a társadalmi szervek támogatása. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
               Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 

 
Lakatos Béla 
Elmondta, hogy rengeteg a rezsiköltség mind a Sportcsarnok, mind a Sportház 
fenntartásával kapcsolatban, ezért bérleti díjat határoz meg a képviselő-testület a Kinizsi 
SC részére, melyet első alkalommal ez év júliusától kell megfizetni március 1-től 
visszamenőleg. 
 



A képviselő-testület 8  igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

43/2012.(II. 28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 03. 01. napjától 
bérleti díjat határoz meg a Kinizsi SC részére a városi sportcsarnok 
használatáért 3.500,- Ft/óra, míg a sportház esetében  300.000,-  Ft/hó 
összegben. A bérleti díjat első alkalommal 2012. 07. hóban kell megfizetni 
márciusra visszamenőleg. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal” 

 
5./ Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme 
 
Lakatos Béla 
A kérelemmel kapcsolatban elmondta, hogy abban az esetben támogatja a Csermák Hugó 
Önkéntes Tűzoltóságnak az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággá történő átalakulását, ha 
az állami támogatás eléri az évi 20 M. Ft-ot. Abban az esetben, ha a támogatási összeg nem 
éri el az említett mértéket, az önkormányzat újratárgyalja az átalakulásról szóló kérelmet.  
 
A képviselő-testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2012.(II. 28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Csermák 
Hugó köztestületi Önkéntes Tűzoltóságnak Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnoksággá történő átalakulását, azzal a feltétellel, hogy a tűzoltóság 
állami támogatása eléri az évi 20 M Ft-ot. Amennyiben az állami támogatás 
nem éri el a várt mértéket, az önkormányzat felülvizsgálja az átalakulásról 
szóló döntését. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Malomsoki István Jegyző 
Határid ő: azonnal 

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

45/2012.(II. 28.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy  a 
Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóságnak  2012. évben  1.500.000,- Ft 
támogatást nyújt, a társadalmi szervek támogatása terhére. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
               Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 

 
 
6./ Polgárőrség kérelme 
 
Lakatos Béla 
Ács Város Polgárőrsége 2012. évi működéséhez, valamint a város biztonságának növelése 
érdekében kéri az Önkormányzat támogatását.  
 



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

46/2012.(II. 28.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Ács 
Város Polgárőrségének 2012. évben 500.000,- Ft támogatást nyújt, a 
társadalmi szervek támogatása terhére. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
               Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 

 
 
7./ A Bartók B. Művelődési Ház kérelme 
 
Lakatos Béla 
A Pénzásási Nyugdíjas Klub, valamint a Városi Nyugdíjas Klub a farsangi rendezvényeikre 
150.0000.- Ft - 150.000.- Ft támogatást kért. Városunkban már hagyománnyá vált 
Borversenyre 30.000.- Ft-ot kért a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár egy civil 
szervezet részére a verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 
 
A szavazati arányok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7 igen szavazat és 2 nem szavazattal mindkét Nyugdíjas Klub támogatására 300.000.- Ft-ot 
szavaz meg, a borversenyre a 30.000.- Ft-ot 8 igen és 1 nem szavazat mellett döntött a 
testület. 
  

47/2012.(II.28.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési előirányzatát 
330.000,- Ft-tal megemeli, melynek fedezete az általános tartalék.  
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
8./ Péntek és Tsa Bt. támogatási kérelme 
 
 
Lakatos Béla 
Dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos nőgyógyászati vizsgálatra kéri a támogatást. 
 
A képviselő-testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2012.(II. 28.) sz. határozat 
   Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Péntek és Társa Bt. által szervezett szűrővizsgálatra 50.000,- Ft támogatást 
nyújt az általános tartalékból, úgy, hogy az összeget a vizsgálatot végző orvos 
részére kell kifizetni számla ellenében. 
 



Felelős: Lakatos Béla polgármester 
   Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
9./ Szándéknyilatkozat benyújtása az URBACT Project-hez 
 
Dr. Malomsoki István 
Ismertette a napirendet. 
 
A képviselő-testület 7  igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2012.(II.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási 
szándéknyilatkozatot nyújt be az URBACT III project, „Cultural Education 
for inclusion of Roma and Immigrant communities” című pályázatára. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat 
aláírására. 
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal” 

 
 
10./ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok adásvétele 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
A képviselő-testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2012.(II.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ács Város 
Polgármesterét értékbecslővel készítesse el a 8410/4., 8412. és a 8277/1. 
helyrajzi számú külterületi ingatlanok adásvételéhez kapcsolódóan, abban az 
esetben ha a vevő vállalja az értékbecslés díjának megfizetését. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal” 

 
 
 
11./ Vizák Kft. vízdíjemelési kérelme 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
 
A képviselő-testület 9  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



51/2012.(II.28.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vizák Kft. 
által javasolt víz és csatorna díjat 2012. március 1-től az alábbiak szerint: 
 

� Víz 264 Ftm3 + ÁFA 
� Szennyvíz 

• Lakossági  192 Ft/m3 + 6 Ft/m3 + ÁFA 
• Közület 319 Ft/m3 + 6 Ft/m3 + ÁFA 

 
A javasolt díjemelésnek megfelelően a képviselő-testület az előterjesztés 
szerint elfogadja az ivóvíz ellátási szennyvíz elhelyezési és szippantott 
szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 
34/82002.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítását. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: március 1. 
 

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

Ács Város Önkormányzata 
8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

Az ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás 
díjainak megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 18 óra 30 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
  Jegyz ő      polgármester 
 


