
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én 1600 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
     Dr. Malomsoki István jegyző 
  Lázár Zsolt rendőr őrnagy, Rendőrkapitány 
     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 hogy a rendeletalkotás a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, és a közterület használati rendeleti napirendi 
pontokról a soron következő, április havi testületi ülésen dönt a testület. 
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 végrehajtására. 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

2. Rendőrségi beszámoló 
Előterjesztő: Lázár Zsolt r. őrnagy, komáromi Rendőrkapitány 

3. Ács Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

4. Ács Város Önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

5. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
21/2009. (IX. 25.) sz. Kt. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Malomsoki István jegyző 

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 
többször módosított 12/1994 (III. 21.) sz. Önk. Rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

7. Védetté nyilvánítás 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

8. 2012. évi közbeszerzési terv elkészítése 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

9. Beszerzési Szabályzat 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 



10. Pályázati felhívás a Gárdonyi G. Ált. Isk., Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös 
igazgatású közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

11. Közös igazgatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szándéknyilatkozat 
meghozatala. 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

12. Alapítvány létrehozása 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

13. Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 
Előterjesztő: Németh Gyula igazgató 

14. Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár TIOP pályázat 
Előterjesztő: Németh Gyula igazgató 

15. Ifjúsági helyzetelemzés 
Előterjesztő: Németh Gyula igazgató 

16. Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. üzleti terve 
Előterjesztő: Bakai István a Kft. ügyvezetője 

17. Támogatási kérelem 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

18. Az eb-összeírásról és eb-rendészeti hozzájárulásról 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

19. Ingatlan használat 
Előterjesztő: Dr. Malomsoki István jegyző 

20. Önkormányzati tulajdonban lévő föld adásvétele, Önkormányzati tulajdonban lévő 
földek haszonbérleti szerződései, valamint a haszonbérleti díjnak megállapítása 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

21. 0194/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő föld adásvétele 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

22. Az 1-es közlekedési úton Ács-Vaspuszta településrész irányában mutató útirányjelző 
táblák és a Rózsa utcába állítandó balra kötelező haladási iránytábla kihelyezése 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

23. Gyalogjárda építése és egyes szakaszok felújítása a város több pontján, Vasi és 
Kiscsémi temető feszület felújítás 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

24. Ács Város Önkormányzat 2012. évi munkabérhitel szerződése az OTP Bankkal 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

25. Pannon Kincstár Tanoda kérelme 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

26. Labdarúgó pályaépítési program 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

27. MVM Rt. Villamosenergia közbeszerzés 
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 

 
 
1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről,  
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtására. 
 
Dr. Malomsoki István  
A 2012. február 28-án megtartott képviselő-testületi ülés határozatainak végrehajtása az 
alábbiak szerint került sor: 
 



• Az elfogadott rendeleteket a helyben szokások módon közzétettük. 
 

• Az OTP Bank Zrt.-vel aláírtuk a munkabér-hitelszerződést. 
 

• A civil és különböző társadalmi szervezetek részére meghatározott támogatások 
ügyintézése folyamatos. 

 
• Az URBACT II projekt csatlakozási nyilatkozatát benyújtottuk.  

 
• A VIZÁK Kft. az elfogadott ivóvíz és szennyvízdíjakról tájékoztattuk. 

 
• A lakosságot személyesen, levélben és a kábeltévén keresztül tájékoztatjuk, hogy a  

2011. évi CCI. törvény 234.§-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj  
egységdíjának mértékét 2012. február 1-jei hatállyal a korábbi 120 Ft/m3 helyett 
1.200 Ft/m3 összegben határozta meg!  

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja ( a fogyasztott 
víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. 
A megváltozott mérték 2012. február 1-től már hatályos, így az ettől az időponttól 
keletkezett szennyvíz után kell majd fizetni a megemelkedett összeget. 
A fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjat először 2013. évben kell 
majd bevallaniuk illetve megfizetniük az adózóknak.   
A közleményekben felhívjuk az érintett lakosok figyelmét a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára a rákötést mielőbb kezdeményezzék.  

 
• Ács város önkormányzata nevében benyújtottuk pályázatunkat 2012. március 22.-én, a 

helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet szerint. A pályázat tárgya: közművelődési 
érdekeltségnövelés, erre a célra biztosított saját forrás: 400.000 Ft. A pályázati 
támogatás az önrész mértékével megegyező összeg, felhasználható a közművelődési 
intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására.  

 
Dr. Malomsoki István 

A komáromi Sellye János Kórház Igazgatója megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy 
városunk valamilyen formában járuljon hozzá a vérvételi és vizsgálati költségekhez, mivel 
ez a komáromi intézménynek havonta 3 millió forint veszteséget okoz. A közeljövőben 
(ápr.-máj.) várható a teljes járó- és fekvőbeteg ellátási rendszer – így köztük a vérvételi 
laborok helyzetének – változása, ezért a végleges megoldás kialakulásáig kéri az igazgató 
önkormányzatunk bármilyen költségcsökkentést jelentő támogatását. Határozati 
javaslatunk szerint a vett vér szállításával kívánunk hozzájárulni a komáromi kórház 
költségcsökkentéséhez. 
 

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

55/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az ácsi 
vérvételi laborban vett vért az önkormányzat szállítja be a komáromi Sellye 
János Kórház vizsgálatot végző részlegéhez. A szállítás költségeit – a járó 



beteg beutalási rend, valamint az egyes szakellátások végleges rendjének 
kialakításáig, de legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig - az önkormányzat 
vállalja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 
 

Dr. Malomsoki István 
Önkormányzatunknak döntést kell hoznia arról, hogy a telekértékesítésekből befolyó 
bevételeket a tartalékba helyezi, mivel ezen összegek idáig a 120/2005. (VI. 30.) sz. kt. 
határozat értelmében az ingatlanokkal kapcsolatos közművesítési feladatok ellátására kerültek 
elkülönítésre. Ezt a kivételes elkülönítést jelenleg semmi nem indokolja, ráadásul a 
városüzemeltetéshez minden átcsoportosítható forrásra szükségünk van. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 120/2005. 
(VI. 30.) sz. kt. határozatát és a továbbiakban a telekértékesítésekből 
származó bevételeket a tartalékba helyezi. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
Dr. Malomsoki István 
Megjelent a központi államigazgatási szervek téli-nyári igazgatási szünetét szabályozó 
kormányrendelet. Ennek figyelembe vételével – a tavalyi évhez hasonlóan – 
önkormányzatunknak is határoznia kell az igazgatási szünet elrendeléséről. 

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

57/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás és a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése és 15.§- 
a alapján 2012. augusztus 6-tól - 2012. augusztus 17-ig valamint  2012. 
december 24-tól - 2012. december 31-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 

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

58/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztató elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 



 
2./ Rendőrségi beszámoló 
 
Lakatos Béla 
Köszöntötte a komáromi Rendőrkapitányt és megkérte, hogy számoljon be Ács város 2011. 
évi közbiztonsági helyzetéről. 
 
Lázár Zsolt r.őrnagy 
A Komáromi Rendőrkapitányság szervezeti egységei a 2011. évben is a hatályos 
jogszabályok és normák alapján, a munkatervben foglaltak teljesítésével a törvényes keretek 
között végezték feladataikat. Munkánk során folyamatosan törekedtünk a rendőri tevékenység 
színvonalának emelésére, az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, az állami és társadalmi 
szervekkel való együttműködés folyamatos fenntartására és a velük való párbeszédre. 
Igyekeztünk megfelelni a helyi lakosság elvárásainak, fokoztuk a településen élő lakosság – 
rendőrség kapcsolatrendszerét. 
A kapitányságon a vezetők a kapitányságvezetői elvárásoknak összességében megfeleltek. A 
gyakorlat bizonyítja, hogy szükséges a végrehajtó állomány eredményes munkavégzése 
érdekében a tagokkal való személyes parancsnoki törődés. Kiemelt figyelmet fordítunk a saját 
állományunk helyi képzésére, továbbképzéseikre. 
Ács város területén a társadalomban jelentkező, negatív gazdasági tényezők miatt erősödő 
megélhetési problémák ellenére a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló 
jogsértések számában csökkenés figyelhető meg, mely szoros összegfüggésben van a humán 
helyzet stabilitásával és az aktív közterületi jelenléttel. 
A közterületek rendje és biztonsága szakmai lakossági, önkormányzati visszajelzések alapján 
az értékelt időszakban továbbra is kiegyensúlyozottnak tekinthető. 
Az igazgatásrendészet tevékenység jellemzése: A végrehajtás során az adók módjára történő 
behajtás sok esetben nem vezet eredményre, mivel az elkövetők nem rendelkeznek 
jövedelemmel, vagyonnal. 
Kiemelt figyelmet szentelünk a bűnmegelőzési feladatok hatékony végrehajtására, annak 
ellenére, hogy a rendőrség ilyen irányú tevékenységére nem áll rendelkezésre anyagi háttér. 
A kábítószer-bűnözéssel összefüggő bűncselekmények megelőzése érdekében fokozottan 
figyeljük az iskolai prevenciót, hogy a területünkön élő fiatalokat meg tudjuk óvni a 
kábítószer kipróbálásának veszélyeitől, és a bűnelkövetővé válás lehetőségétől. 
Összegzésként megállapítható, hogy a Komáromi Rendőrkapitányság külső és belső 
hatásoktól befolyásolva hajtotta végre a 2011. év feladatait, a rendelkezésre álló személyi 
technikai valamint anyagi feltételek mellett jónak értékelem. 
 
Lakatos Béla 
Megköszönte a beszámolót, úgy véli, ezáltal a helyi lakosság is jelentős mértékű 
tájékoztatásban részesült. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség által készített 
„Ács Város 2011. évi közbiztonsági helyzetéről” szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 
 



 
 
3./ Ács Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet módosításának elfogadását. 
 

Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és javasolja a módosítás elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésénk módosításáról 

 
A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 
 
4./ Ács Város Önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali  
     munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól. 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet módosításának elfogadását. 
 

Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és javasolja a módosítás elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 

A rendeletet jelen jkv. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
 



5./ Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009.  
      (IX. 25.) sz. Kt. rendelet módosítására 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet módosításának elfogadását. 
 

Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és javasolja a módosítás elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló  

21/2009.(IX.25.) sz. Önkormányzati rendelet /R./ módosításáról 
 

A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 

6./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 
többször 
     módosított 12/1994 (III. 21.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a rendelet módosításának elfogadását. 
 

Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a módosítás elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 

12/1994.(III. 21.) sz. Önkormányzati rendelst módósításáról  
 

A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 
7./ Védetté nyilvánítás 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 



 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a helyi építési szabályzatról szóló rendelet 
módosításának elfogadását. 
 

Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a módosítás elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
A helyi építési szabályzatról szóló  

20/2006. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet módosítását jelen jkv. melléklete tartal mazza. 
 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

15/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a helyi jelentőségű védett természeti területekről 

 
A rendeletet jelen jkv. melléklete tartalmazza. 
 
 
8./ 2012. évi közbeszerzési terv elkészítése 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben nem tervezi 
közbeszerzési eljárások indítását, így közbeszerzési terve nemleges.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: 2012. március 31.”  

 
 
9./ Beszerzési Szabályzat 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 



61/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ács Város Közbeszerzési 
Szabályzatát elfogadja, úgy, hogy a III. bekezdés 1. c.) pontja az alábbi 
mondattal egészül ki:   
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságtól 
történő megrendelés esetén nem kell más ajánlatot kérni, a gazdasági 
társaság közvetlenül megbízható a munka elvégzésével. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: 2012. március 31.” 

 
10./ Pályázati felhívás a Gárdonyi G. Ált. Isk., Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös  
      igazgatású közoktatási intézmény igazgatói álláshelyére 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási és Sportbizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az ügyrendi Bizottság támogatja a pályázat kiírását és a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

 Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletében szereplő pályázati felhívást fogadja el a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású közoktatási 
intézmény igazgatói álláshelyére. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
11./ Közös igazgatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szándéknyilatkozat  
       meghozatala. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási és Sportbizottság elfogadja a határozat elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az ügyrendi Bizottság egyhangúlag a határozat elfogadása mellett döntött. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



63/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
intézmény részét képező, 3038/1 hrsz-ú sportcsarnokot a Bartók Béla 
Művelődési Ház, Könyvtár intézményhez szervezi át.  
A tervezett átszervezések időpontja: 2012. július 1. 
Határid ő: döntés előkészítésére azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
64/2012.(III.29.) sz. határozat 

 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
által megadott független szakértői névsorból a legkedvezőbb árajánlatot adó 
szakértővel kösse meg a szerződést, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású intézmény átszervezésével 
összefüggésben, a szakértői vélemény készítésére, a fenntartói döntés 
előkészítésére.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
 

12./ Alapítvány létrehozása 
 
Csányi Józsefné 
Nem biztos, hogy létre kellene hozni egy új alapítványt. Már létezik egy „Ács 
Fejlődésért Alapítvány”, a nevében is szerepel a nehéz helyzetben lévők támogatása, 
megsegítése. A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság nem javasolja egy újabb 
alapítvány megalakulását. 
 
Csuka László 
A jelen gazdasági helyzet nem engedi az alapítvány létrehozását. A Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottság nem támogatja Ács városának egy új alapítvány 
létrehozását, a jövőben elképzelhető lehet. 
 
Tóth Győző 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az alapítvánnyal kapcsolatos körülményeket, 
gazdasági helyzetet, nem támogatja az alapítványt kezdeményezését. 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási és Sportbizottság sem támogatja az alapítvány elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 igen és 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
jelenleg nem kíván alapítványt létrehozni.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 



 
 

13./ Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Németh Gyula 
Oktatási és Sportbizottság nem fogadja el a beszámolót.  
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Művelődési ház beszámolóját, és elfogadta. 
 
Csányi Józsefné 
A jó rendezvényeken a nyugdíjasok töltik meg a helyet. 
 
Rohonczi József 
Kérte a Bartók Béla Művelődési Ház igazgatóját, hogy a következő évben részletesebb 
beszámolót készítsen. 
 
Márkus Béla 
Maximálisan támogattam a beszámolót, rész vettem a rendezvényeken, 
sporteseményeken. 
 
Háromházi Györgyné 
Elfogadom a beszámolót. 
 
Németh Gyula 
A kritikát vettük. A tavaly elkezdett változásokat idén folytatjuk. Igyekszünk a jövőben 
a város lakosságát még színvonalasabb rendezvényeire meghívni a Művelődési Ház 
szervezésének keretein belül. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellettl az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
14./ Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár TIOP pályázat 
 
Németh Gyula 
Ismertette, hogy a benyújtandó TIOP pályázat a könyvtári szolgáltatások infrastruktúra 
fejlesztésére irányul (könyvtáreszközök fejlesztése, internetes távoktatás), 100 %-ban 
támogatott.  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



67/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár a TIOP Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra- fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” - TIOP – 
1.2.3-11/1 kiírásra benyújtsa pályázatát, melynek összege 8 millió forint és 
100%-ban támogatott, amelynek fedezete az általános tartalék. 
Határid ő : azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
15./ Ifjúsági helyzetelemzés 
 
Németh Gyula  
Ismertette a napirendet 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár azon kezdeményezését, hogy helyzetelemzésre 
alapuló ifjúságpolitikai koncepciót készítsen. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: Németh Gyula a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

 
16./ Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. üzleti terve 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Kft. üzleti tervét. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltató Kft. üzleti tervét elfogadja.  
A részmegállapodásokat a Kft. az áprilisi ülésre elkészíti. 
Határid ő : azonnal  
Felelős: Bakai István a Kft. ügyvezető igazgatója 

 
17./ Támogatási kérelem 
 
Lakatos Béla  
A Természetjáró Bakancsos Klub támogatási kérelmet nyújtott be a Föld napja 
programra. 
 
Csuka László  
A Gazdasági Bizottság elfogadja a Bakancsos Klub kérelmét és támogatja. 
 
 A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 
70/2012.(III.29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Természetjáró 
Bakancsos Klub részére 2012. évben 250.000,-  Ft összegű céljellegű 
támogatást nyújt, a 4/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet szerint, a 
céltámogatás terhére. Felhatalmazza a polgármestert, jegyzői ellenjegyzés 
mellett a támogatási szerződés aláírására.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
18./ Az eb-összeírásról és eb-rendészeti hozzájárulásról 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
Városunkban a kutyák összeírásáról van szó - felmérve a kötelező veszettségi és egyéb 
védőoltásokat - , nem az ebadó bevezetéséről. A Gazdsági Bizottság támogatja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel ebösszeírást végez. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
19./ Ingatlan használat 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
Használatba vételre javasolja az ácsi 2070. hrsz-ú. Telket 3 évre. Az előterjesztés szerinti A 
pontot javasolja a Gazdasági Bizottság elfogadásra. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ácsi 2070. hrsz. alatt 
felvett belterületi ingatlant használatba adja Kepe Péter Ács, Árpád u. 16. 
szám alatti lakos részére 2012. április 1.- 2015. december 31. napjáig azzal a 
feltétellel, hogy az ingatlant rendszeresen gondozza, aratja, nem változtatja 
meg terepszintjét, geológia adottságait. Az ingatlan használatáért a jogosult 
bérleti díjat nem fizet. A használat semmiféle előjogot nem biztosít a jogosult 
részére. Árvíz- belvíz veszély esetén  a használó tűrni köteles a védekezés 
érdekében felmerülő munkákat. 



 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területhasználati 
szerződés aláírására. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
20./ Önkormányzati tulajdonban lévő föld adásvétele, Önkormányzati tulajdonban lévő földek 
      haszonbérleti szerződései, valamint a haszonbérleti díjnak megállapítása. 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
2011-ben elkezdődött egyfajta vizsgálódás a jogcím nélküli földhasználatra. A Gazdsasági 
Bizottság egyhangúlag javasolja a határozat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Ács Város Polgármesterét, hogy 
az alábbi felsorolt önkormányzati földekkel kapcsolatban haszonbérleti szerződést 
kössön az alábbi felsorolt személyekkel a 2012-es évre vonatkozóan: 
 

 Hrsz. Terület nagysága 
(m2) 

Bérlő (név, lakcím) 

1 3202/30 2048 Kopócs Bálint (Ács, Erkel F. u. 24.) 

2 202/31 3425 Kopócs Bálint (Ács, Erkel F. u. 24.) 

3 3202/30 6090 Paksi Tamás (Ács, Concóháti u. 60.) 

4 3202/31 15.344 Paksi Tamás (Ács, Concóháti u. 60.) 

5 1006/1.. 6657 Tóth László (Ács, Petőfi S. u. 34.) 

6 1008/2.. 6927 Tóth László (Ács, Petőfi S. u. 34.) 

7 961/1.. 3136 Kubola Gyula (Ács, dr. tarnay I. u. 25.) 

8 2439/29 55.000 Baracskainé Bedecs Ilona (Ács, Vörösmarty u. 37.) 

9 2312/3.. 310 Kozicz Károly 

10 3135 5032 Róka József (Ács, Kossuth L. u. 52.) 

11 0105/129 5842 Maszlavér József (Ács, Győri u. 77.) 

12 0107/13 3489 Abai Attila (Ács, Vásárhelyi P. u. 13.) 

13 8226 2.607 m2 Baracskainé Bedecs Ilona (Ács, Vörösmarty  
u. 37.) 

14 8197 2330 Papp Antal (Ács, Komáromi u. 40.) 

15 7341/2 ... 1374 Kovács János (Ács, Kinizsi P. u. 49.) 

16 8191 2609 Concó Menti Vadásztársaság (Ács, Munkás u. 2.) 

17 8193 2600 Concó Menti Vadásztársaság (Ács, Munkás u. 2.) 

18 7358 671 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

19 7360/9.. 419 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 



20 7371/6.. 294 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

21 7367/2.. 662 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

22 7370/4.. 583 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

23 7366/2.. 1318 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

24 7365/2.. 586 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

25 7360/7.. 413 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

26 7362/2.. 410 Szűcs Péter (Ács, Gárdonyi G. u. 72.) 

27 1027/32  14.836 Nagy László (Ács, Kegyelet u. 22.) 

Összesen 145.012  

 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat belterületi beépítetlen 
földterületeinek, valamint külterületi földjeinek b érleti díját 30 kg búza augusztus 2. 
hetének tőzsdei ára / a föld AK értéke hektáronkénti képlettel állapítja meg a 2012. évre 
vonatkozóan. 
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
21./ 0194/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő föld adásvétele 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
Érkezett egy vételi árajánlat a 0194/22 hrsz-ú meglehetősen elhanyagolt területre. A 
Gazdasági Bizottság javasolja az ingatlan eladását, azzal a kitétellel, hogy az értékbecslő 
díját is a vevő fizeti.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ács Város 
Polgármesterét értékbecslő megbízásával a 0194/22 helyrajzi számú udvar 
megnevezésű külterületi ingatlan adásvételéhez kapcsolódóan.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
22./ Az 1-es közlekedési úton Ács-Vaspuszta településrész irányában mutató útirányjelző 
      táblák és a Rózsa utcába állítandó balra kötelező haladási iránytábla kihelyezése 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását. 
 



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

75/2012.(III.29.) sz. határozat 
Ács Város  Képviselő-testülete támogatja az Ács-Vaspuszta településrész 
irányában mutató útirányjelző táblák kihelyezését.  A költségeit a 2012. évi 
költségvetéséből biztosítja bruttó 113.720,- Ft+ Áfa összegig.  Az előirányzat 
módosítás fedezete az általános tartalék. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
 
23./ Gyalogjárda építése és egyes szakaszok felújítása a város több pontján, Vasi és Kiscsémi 
      temető feszület felújítás 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Kft. bonyolítja le a feladatokat a járdák vonatkozásában. Az Önkormányzat biztosítja a 
járdák megépítését a szerződés szerint. A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság javasolja a 
határozat elfogadását. 
 
 A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

A.) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, Ács belterületén 
meglévő járdaszakaszok felújítását, Fő utca 98. sz. ingatlan előtti, valamint a 
Vasi (hrsz: 0229/7) és a Csémi (hrsz: 0512/4) temetőkben található feszületek 
felújítását. 
E beruházások költségeit a 2012. évi költségvetéséből biztosítja 3.000.000,-
Ft+ÁFA keretösszeg erejéig. Az előirányzat módosítás fedezete az általános 
tartalék.  
 
B.) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Ács 
belvárosában a Zichy park területén (hrsz: 2/40) játszótér megépítését bruttó 
4.000.000,- Ft értékben, mely a 2012. évi költségvetésben elfogadásra került. 
 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti munkálatok 
lebonyolításával az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft.-t bízza meg. 
A Kft. részére átadásra kerül 3.000.000,- Ft+ÁFA a járda és a feszületek 
felújítására, illetve 4.000.000,- Ft a játszótér megépítésére.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
24./  Ács Város Önkormányzat 2012. évi munkabérhitel szerződése az OTP Bankkal 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 



Csuka László 
A bérek zavartalan kifizetése érdekében a Gazdasági Bizottság javasolja a határozat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Lakatos Béla 
polgármestert, hogy munkabér fizetés céljára éven belüli lejáratú, 
munkabérhitel szerződést kössön az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-
dunántúli Régió Tatabányai Fiókjával.  
A hitel összege: 35 652 000,-Ft, azaz Harmincötmillió-hatszázötvenkettőezer 
forint. 
A hitel kezdő időpontja: 2012. április 01. 
A hitel lejárata: 2012. december 21. 
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” 

 
 
25./ Pannon Kincstár Tanoda kérelme 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Németh Gyula 
Oktatási és Sportbizottság támogatja, hogy a Pannon Kincstár Tanoda 9-10. osztálya Ácson 
folytatódna a a jövő tanévtől kezdődően. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy  az ácsi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde valamint a 
Pannon Kincstár Tanoda együttműködési megállapodást kössön a 2013/14-es 
tanévtől kezdődően. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester  



26./ Labdarúgó pályaépítési program 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László  
Gazdasági Bizottság tárgyalta a 20 x 40-es műfüves pálya építésére vonatkozó pályázatot. Két 
igen, 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal nem támogatja a határozati javaslatot. 
 
Németh Gyula 
Oktatási és Sportbizottság tárgyalta. Az MLSZ szövetséggel tárgyalja, hogy a műfüves pálya 
kifizetését csak a 2013- évet terhelje.  
 
Háromházi Györgyné 
A 10,8 millió önrész 15 millió forintból nem állna meg. Nem a sport ellen vagyok, hanem a 
pénzügyi részét nem tekintem megfelelőnek.  
 
Nagy Irén 
Ez nem város, hanem falu, rendezetlenek a parkolók például a patika előtt. A településnek 
nagyobb szüksége lenne a tisztább, járhatóbb utakra és utcákra. 
 
Lakatos Béla 
Ezt a pénzt, lehet, hogy idén nem is kellene kifizetni. Ez egy beruházás, amiről most döntünk, 
hosszú távú munkák eredménye lesz. Reálisan kell gondolkodni, és előrehaladni. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

79/2012.(III.29.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy részt 
vesz az országos labdarúgó pályaépítési programban. 
 
A pályázat pontos neve:  

� Országos labdarúgó pályaépítési program 
� Kisméretű műfüves pálya 20x40 építése 36.066.730,- Ft bruttó 

értékben,  
� az önrész összege: 10.820.019,- Ft 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
27./ MVM Rt. Villamosenergia közbeszerzés 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 



Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú és külön név szerinti szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

80/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. Budapest, Szentendrei út 207-209. villamos energia 
beszerzésére irányuló ajánlatát elfogadja, és a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. Megbízza a polgármestert a villamos energia 
szállítási szerződés aláírása, jegyzői ellenjegyzés mellett. 

 
 

A 2011. évi CVIII. Tv. 22 § (5) bekezdése értelmében név szerinti szavazás: 
 

Csányi Józsefné  igen 
Csuka László   igen 
Háromházi Györgyné igen 
Lakatos Béla   igen 
Márkus Béla   igen 
Nagy Irén   igen 
Németh Gyula  igen 
Rohonczi József  igen 
Tóth Győző   igen 

 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző. 
Határid ő: folyamatos 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én 1835 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott zárt üléséről. 
 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
     Dr. Malomsoki István jegyző 
     Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 
     Dián-Ézsi Mónika jegyzőkönyvvezető 
 
Az ülésr ől archív hangfelvétel készült. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Fogorvos megbízása 
2. Az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének díjazása 
3. Gárdonyi G. Ált. Isk. Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde kérelmei 

 
1./ Fogorvos megbízása 
 
 
Lakatos Béla 
Henzelné Dr. Kovács Violetta fogorvosnak szerződést ajánl Ács Város a II. sz. fogorvosi 
körzetben. Feladata a fogorvosi alapellátás biztosítása, az iskola-egészségügyi ellátása és 
egyéb egészségügyi szolgáltatás elvégzése. Az I. sz. fogorvosi körzetet ellátó Dr. Ferencz 
Gábor Katalin fogorvos akadályoztatása esetén, a Henzel-Dent Bt. fogorvosa látja el a 
helyettesítést. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2012.(III.29.) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – amennyiben a feladat 
ellátás feltételeinek a jogszabályok szerint megfelel – a Henzel-Dent Bt. -vel 
(9024 Győr, Vécsey u. 9.) köt szerződést a 2. számú fogorvosi körzet 
helyettesítéssel történő feladat-ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, 
határozatlan időtartamra, az alábbi főbb szempontok szerint: 

 
� Az orvos, tevékenységét vállalkozási formában látja el. 
� Díjazás az egészségbiztosítási pénztárral megkötendő szerződés szerint.   

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítést tartalmazó 
feladat-ellátási szerződés aláírására. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 

    



 
 
2./ Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének díjazása 
 
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság javasolja a Kft. igazgatójának javadalmazási szabályzatainak 
módosítását. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az ügyvezető díjazásának módosítását, egyhangúlag 
elfogadta. 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2012.(III.29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács 
Városfejlesztési és Közszolgáltatási Kft. javadalmazási 
szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását elfogadja. Ezzel 
párhuzamosan a gazdasági társaság ügyvezető igazgatójának 
díjazását, munkabérét 2012. április 1. napjától havi bruttó 400.000 
Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

3./ A Gárdonyi Gáza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme 
 
Lakatos Béla 
A Gárdonyis Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde támogatást kér a 
kézilabda utánpótlás edzői díjaira. 
 
A képviselő-testület 1 tartózkodás mellett és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

83/2012.(III.29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde kérésére 480.000,- Ft 
pótelőirányzatot biztosít a kézilabda utánpótlás edzői díjaira, melynek 
fedezete az általános tartalék. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
Határid ő: azonnal 

 
 
3./ A Gárdonyi Gáza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme 
 
Lakatos Béla 
A Gárdonyis Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde kérést nyújott be  a 
Hefop pályázat utómunkálatainak elvégzésére anyagi támogatásra. 



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

84/2012.(III.29.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde kérésére 254.000,- Ft 
pótelőirányzatot biztosít Varga Endréné részére, a Hefop pályázat 
utómunkálatainak elvégzésére, melynek fedezete az általános tartalék. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 

 
 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 19 óra 20 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
jegyz ő      polgármester 

 
 


