
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 1600 órakor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
     Dr. Malomsoki István jegyző 
     Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 
  Fülesné Balogh Anita aljegyző 

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló 
  Bakai István az Ács Kft. ügyvezető igazgatója 
  Héreginé Márta igazgató helyettes 
  Bocskáné dr. Nagy Julianna a Pannon Kincstár Tanoda igazgatója 
  Csöbönyei Imréné igazgatás vezető 
  Kosztolányi István tűzoltóparancsnok 
  Nagy Sándorné intézményvezető 
  Gerencsérné Járóka Erzsébet  

Kiss Mónika védőnő 
Dr. Csekő Elemér háziorvos 
Dr. Gery Margit háziorvos 
Dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos 

     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 ülés résztvevőit, illetve a tévénézőket. Megállapította, 
hogy minden testületi tag jelen van, így az ülés 9 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi 
pontokat. 3. napirendként tárgyalja a testület az iskolaátszervezést.  
Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag  elfogadták. 
 

1.) Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről,  
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 
3.) Iskolaátszervezés 
4.) Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2011. évi működésről 
5.) A háziorvosok, fogorvos, gyermekorvos és a védőnők beszámolója a település 
     egészségügyi helyzetéről 
6.) A közterületi ingatlanok rendje 
7.) Vagyonrendelet módosítása 
8.) Helyi rendeletek módosítása 
9.) A közterületek fel-lobogózása 
10.) Beszámoló Ács Város Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
     feladatainak ellátásáról 
11.) Beszámoló Ács Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi működéséről 
 
12.) Ellenőrzések 



13.) Kft. üzleti terv módosítás 
14.) Föld haszonbérlet 
15.) 6178 és 6179 hrsz. adásvétele 
16.) Közterület fejlesztés 
17.) Gárdonyi Iskola kérelme 
18.) Fogtechnikai labor 
19.) Baranyai Csaba kérelme 
20.) Komárom-Ács Vízmű kérelme 
21.) Pro Minoritate Alapítvány kérelme 

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

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Lakatos Béla 
Tájékoztatta a megjelenteket és a TV nézőket a két ülés közötti eseményekről. 
Németh Gyula 
Az áprilisban megrendezett programokról számolt be, illetve tájékoztatta a megjelenteket a 
következő havi programokról. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

86/2012.(IV.26) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 
 
 

 
2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 
 
Lakatos Béla  
Ismertette a napirendet. Köszöntötte az ülésen megjelent könyvvizsgálót. 
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna 
Mozgalmas év volt 2011., Kft. alapítása, GESZ megszűnése, mindezek sok feladatot 
jelentettek az önkormányzatnak. A zárszámadás rendeletet megfelelőnek tartja, 
elfogadásra javasolja a testületnek. 
Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, alaposan átbeszélte a bizottság az 
előterjesztést. Elfogadásra javasolják a testületnek. 
Tóth Győző 
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
   
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 



16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 

2.) Iskolaátszervezés 
 

Lakatos Béla 
Köszöntötte a megjelent Bocskáné dr. Nagy Julianna igazgató asszonyt.  
Bocskáné dr. Nagy Julianna 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. szeptember 1-tól több minden megváltozik a Pannon 
Kincstár Tanoda életében. A szakmai rész Komáromban marad, de külső munkahelyen kell 
dolgozni. Mivel jelentős az ácsi gyerekek száma, ezért arra az elhatározásra jutott az 
intézmény vezetése, hogy az ácsi Gárdonyi Iskolával közösen kellene megoldani a 
szakképzést. 
Lakatos Béla  
Nincs bent a pedagógiai programban, ezért csak 2013-tól tudnánk vállalni.  
Most az eredeti előterjesztésben szereplő napirendről döntsön a testület. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2012.(IV.26) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, 
Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézményben megszünteti a 
Fő u. 69. sz. alatti telephelyet, 2012. július 1. napjával.  
A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde intézménytől a Városi Sportcsarnokot a Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok intézményhez szervezi át, 2012. július 
1. napjával. 
A képviselő-testület felkéri az érintett intézményvezetőket, hogy az 
átszervezésnek megfelelően módosítsák és dolgozzák át a hatáskörükbe 
tartozó önkormányzati és intézményi szintű dokumentációkat, továbbá 
amelyeket szükséges, terjesszék a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  
              Dr. Malomsoki István jegyző,  
              érintett intézményvezetők 
 
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 

88/2012.(IV.26) sz. határozat 
 

Módosító okirat 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosítja az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) szerinti tartalommal, 



amellyel a 348/2011.(XII.15.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat kerül módosításra: 
 
a)Az alapító okirat 4. pontjából, az alábbi szöveg törlésre kerül:  
  2941 Ács, Igmándi u. 1; 2941 Ács, Fő u. 69. 
 
b) Az alapító okirat 18. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
c.) Az alapító okirat 22. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Adószáma: 15774655-2-11 
 
d) Az alapító okirat 28. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX törvény az 
irányadó. 
 
e) Az alapító okirat 29. pontjából, az alábbi szöveg törlésre kerül:  
A Fő u. 69. szám alatti iskola épülete és a hozzá tartozó terület 2265/1. helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott 2.506 m2 nagyságban. 
A Városi Sportcsarnok épülete, mely a 1224/3 helyrajzi szám alatt van 
nyilvántartva 6.290 m2 nagyságban. 
 

 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde elnevezésű 
közös igazgatású közoktatási intézmény módosító okiratát Ács Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2012. (IV.26.) sz. határozatával 
fogadta el, amely 2012. július 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 348/2011. 
(XII.15.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratot 
módosítja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta     
 

89/2012.(IV.26) 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: 34 



 
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, Kinizsi u. 21,  
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: 

 
A. 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. 

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

C. 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.  

D. 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. 

E. 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. 



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

G. Iskolaotthonos, napközis és tanulószobai ellátás biztosítása. 
H. Kompetencia-alapú oktatás, nevelés. 
I. Iskolai, óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés biztosítása. 
J. Kulturális, diák és tömegsport, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 

ellátása. 
K. Tanulók iskolai könyvtári ellátásának biztosítása. 
L. Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő ellátások a különös gondoskodást 

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

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

N. Sportintézmény – sportcsarnok - működtetése. 
O. 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.  

P. Gyógytestnevelés biztosítása. 
Q. A bölcsőde a 3. életévét még be nem töltött gyermekek elhelyezését, szakszerű 

gondozását, nevelését szolgálja. 
 

11. / A normatív állami hozzájárulások és kötött támogatások jogcímei: 
A.   közoktatási alap-hozzájárulások 
B. közoktatási kiegészítő hozzájárulások  
C. kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 

 
12./ A intézmény által ellátott feladatok: 

 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezésében, lebonyolításában 
közreműködés. 

 Pedagógusok szakkönyvvásárlásban közreműködés. 
 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok ellátása az óvodában, valamint a 1-4, 5-

8, 9-12. évfolyamon, továbbá a gyógypedagógiai oktatás, nevelés esetén. 
 Tankönyvellátás biztosítása, iskolán belüli tankönyvterjesztés. 
 Minőségfejlesztési (BGR), minőségirányítása (IMIP) feladatok ellátása. 
 Pályázatírás. 
 Főiskolai, egyetemi pedagógus, valamint gyógypedagógiai asszisztens hallgatók 

konzultációjának, vizsgatanításának és tanítási szakmai gyakorlatának biztosítása.  
A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés biztosítása. 
A tanórán kívüli szabadidő sport feltételinek fejlesztése, valamint az iskolán kívüli 
önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése. 
 
 
 
13. Maximális tanulólétszám: 1125 fő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde székhelyén, Fő 
u. 88. sz. alatt: 700 fő 
2941 Ács, Ifjúság u. 1. sz. alatt: 200 fő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvodai Bölcsődei Tagintézménye 2941 
Ács, Óvodaköz 2. sz. alatt 150 fő, a Kinizsi P. u. 21. sz. alatt 75 fő. 



14. OM azonosító száma: 201392 
15.  Az intézmény típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási 
intézmény 
16.  Iskolai évfolyamok száma:  alapiskolai oktatás 1-8. osztályig,  
szakiskolai oktatás 9-12. évfolyam 
Óvodai csoportok száma: összesen 9 csoport: 
        -ebből az Óvodaköz 2. sz. alatt: 6 csoport, 
        -ebből a Kinizsi P. u. 21. sz. alatt: 3 csoport 
 
Bölcsődei gondozási egység száma: 1, amely 2 csoportból áll, férőhely száma 26 
fő 
 
 
17. Intézmény tevékenységi besorolása: 
 Alaptevékenységi szakágazat 
 852010 Alapfokú oktatás  
 

 
18.        Alaptevékenysége: 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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. Adószáma: 15774655-2-11 
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 
Polgármesteri Hivatal, másrészt az intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai feletti 
gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri Hivatal. 
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 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi 
CXX törvény 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. 
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 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, 2012. április 26.     
 
 
 
         Lakatos Béla  
         Polgármester   
  

      
Záradék: A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
elnevezésű közös igazgatású közoktatási intézmény alapító okiratát egységes 
szerkezetben Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete  89/2012. (IV.26.) 
sz. határozatával fogadta el, amely 2012. július 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 348/2011. 
(XII.15.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratot 
módosítja. 
 
Ács, 2012. április 27. 
        
       Dr. Malomsoki István 
                  jegyző  
 
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
 
 

90/2012.(IV.26) sz. határozat 
Módosító okirat 

 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár alapító okiratát módosítja az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) szerinti 
tartalommal, amellyel a 194/2011.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirat kerül módosításra. 
   
a) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
A költségvetési szerv neve: Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok 
 
b) Az alapító okirat 2 pontja az alábbi szöveggel egészül ki:   
Telephely: 2941 Igmándi u. 1. 
 
     c) Az alapító okirat 6. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:  
Ács Város Önkormányzat hivatalos lapjának felelős kiadója. 
 
d) Az alapító okirat 6. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:   
Ács Város Önkormányzat hivatalos lapjának felelős szerkesztője. 



      A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés biztosítása.  
       A tanórán kívüli szabadidő sport feltételinek fejlesztése, valamint az iskolán 
kívüli     önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése. 
 
e) Az alapító okirat 9. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:  
931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 
 
f) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX törvény az 
irányadó. 
 
      g) Az alapító okirat 17. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:   
A Városi Sportcsarnok épülete, mely a 1224/3 helyrajzi szám alatt van 
nyilvántartva 
6.290 m2 nagyságban. 
 
A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár módosító okiratát Ács Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2012. (IV.26.) sz. határozatával fogadta 
el, amely 2012. július 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2011.(VI.29.)  számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító 
okiratot módosítja. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, dr. Malomsoki István jegyző 
 
 

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
   

 
91/2012.(IV.26) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okiratáról - egységes szerkezetbe foglalva - a 
következő határozatot hozza. 
     
ALAPÍTÓ OKIRAT 
        Nyilvántartási szám: 35 
 
 Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár alapító okiratát módosítja az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) szerinti tartalommal, 
amellyel a 194/2011.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okirat kerül módosításra: 



1. A költségvetési szerv neve: Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok 
2. Székhelye: 2941 Ács, Zichy park 1., telephelye: 2941 Ács, Igmándi u. 1. 
3. Törzskönyvi azonosító száma: 648840 
4. Alapító neve, az alapítás időpontja: Ács Nagyközség Tanács VB, 
1955. december 31. 
5. Létrehozásáról szóló jogszabály (határozat): a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
6.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint:  
A helyi lakosság művelődési igényeinek, szükségleteinek kielégítése, művészeti 
alkotások bemutatása, kulturális érték közvetítés, teret biztosít az egyéni 
művelődés és művelődési mozgalmak céljainak megvalósításához.  
            Közreműködik a tudományos szakmai és közhasznú ismeretek 
terjesztésében. 
 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása. 
 Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
A település szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárása, 
megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása. 
Az intézmény gyermek és felnőtt könyvtári tevékenységet folytat. 
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja. 
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól. 
Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
Közhasznú információs szolgáltatás nyújt és dokumentumokat gyűjt. 
Ács Város Önkormányzat hivatalos lapjának felelős szerkesztője. 
A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés biztosítása.  
A tanórán kívüli szabadidő sport feltételinek fejlesztése, valamint az iskolán kívüli 
önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése. 
7.  Normatív állami hozzájárulás jogcíme: 
 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai 
8. Intézmény tevékenységi besorolása: 
 Alaptevékenységi szakágazat 
 910100 Könyvtári levéltári tevékenység 
9. Alaptevékenysége 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 
Vállalkozási tevékenysége: - 
10.  Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
11.  Működési köre: Ács város közigazgatási területe 



12.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Ács 
Város Képviselő-testülete – 2941 Ács, Gyár u. 23. – 
13.  Felügyeleti szerv, fenntartó neve, székhelye: Ács Város Önkormányzat 
– 2941 Ács, Gyár u. 23.- 
14.  Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő 
Önállóan működő költségvetési szerv, amely a Polgármesteri Hivatal jogköréhez 
tartozik. Alapfeladatait az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében 
biztosított előirányzatból látja el. A kötelezettségvállalás, utalványozás joga a 
költségvetési szerv vezetőjét és az általa írásban feljogosított személyeket illeti 
meg. Az ellenjegyzés a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik. A 
kötelezettségvállalás és az utalványozás feladatai megoszlanak egyrészt a 
Polgámesteri Hivatal, másrészt az intézmény között az alábbiak szerint: 
- a szakmai előirányzatok valamint a személyi juttatások előirányzatai feletti 
gazdálkodás tekintetében az intézményvezető, 
- minden más előirányzat feletti gazdálkodás esetében a Polgármesteri Hivatal. 
15.  Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak) kinevezési megbízási, 
választási rendje: A vezető kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat 
alapján – az 1997. évi CXL. törvény 94-95.§-aiban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelően, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény 20/A§.  szerint vezetőt nevez ki. A kinevezés határozott – 5 év 
és legfeljebb 10 év- időre szól. 
16.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX törvény az 
irányadó. 
17. Az intézmény vagyona 
Az Művelődési Ház és Könyvtár épülete és a hozzá tartozó kastélykert 
2/39.helyrajzi szám alatt nyilvántartott 3 ha 3142 m2 nagyságban. 
A Városi Sportcsarnok épülete, mely a 1224/3 helyrajzi szám alatt van 
nyilvántartva 
6.290 m2 nagyságban. 
            Az épületek berendezési és felszerelési tárgyai, leltár szerinti felvétellel.  
18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az ingó és ingatlan vagyon Ács Város Önkormányzat tulajdona. Az ingó és 
ingatlan vagyon hasznosítását az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet tartalmazza.    
 
Ács, 2012. április 26.    
 
 
         Lakatos Béla  
         Polgármester   
  
 



Záradék: A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár alapító okiratát egységes 
szerkezetben, Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2012. (IV.26.) 
sz. határozatával fogadta el, amely 2012. július 1.-én lép hatályba. 
Ez az alapító okirat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2011.(VI.29.)  számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító 
okiratot módosítja. 
 
Ács, 2012. április 27. 
        
        Dr. Malomsoki István 
            jegyző  
 

4.) Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolója a 2011. évi működésről 
 
Lakatos Béla 
Köszöntötte az ülésen megjelent tűzoltóparancsnokot.  
Kosztolányi István 
Elmondta, hogy milyen komoly munka áll mögöttük. 2012. január 1-től átszervezték a 
tűzoltóságokat, az új jogszabály alapján. Új alapszabályt kellett készíteni. 
A jogszabálynak megfelelő állománnyal dolgoznak, Ács – Bana - Bábolna területén. Sajnos 
az utak állapota nem megfelelő, hogy a településeket a lehető leggyorsabban meg tudják 
közelíteni. 
Lakatos Béla 
Reális a beszámoló. A tűzoltóság épületére a következő évben áldozni kell, fel kell újítani. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta     
 
 
 

92/2012.(IV.26) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csermák Hugó 
Önkéntes tűzoltóság beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 
 
5.) A háziorvosok, fogorvos, gyermekorvos és a védőnők beszámolója a település 
    egészségügyi helyzetéről 
 

Lakatos Béla 
Köszöntötte az ülésen megjelent háziorvosokat, gyermekorvost, védőnőt. Minden körzetből 
megkaptuk az írásos beszámolókat. 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a beszámolókat. Az alapellátáson kívül 
szűrővizsgálatokat is végeztek. Precíz beszámolókat kaptunk.  



Köszönetet mondott Kiss Mónika védőnőnek, hogy felhívta a bizottság figyelmét a HPV 
oltás-sorozat fontosságára. A rászoruló családokat az önkormányzat anyagilag támogatta 
Lakatos Béla 
A beutalási rend tekintetében még minden képlékeny. A győri Kórházhoz beadott kérelemre 
nem kaptunk választ. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta     

 
93/2012.(IV.26) sz. határozat 

 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, fogorvos, 
gyermekorvos és a védőnők beszámolóját - a település egészségügyi 
helyzetéről - elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
6.) A közterületi ingatlanok rendje 
 
Lakatos Béla 
Meg kell jelentetni az újságban, hogy minden lakos megismerhesse tartalmát. Szankciókat 
alkalmazunk, ha a lakókörnyezetét nem tartja rendben az állampolgár. 
Nagy Irén 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK   
17/2012. (IV.  27.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
A KÖZTERÜLETI INGATLANOK RENDJÉR ŐL  

A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 

7.) Vagyonrendelet módosítása 
 
 

Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
 



A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének  18/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

19/2008. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 
 

8.) Helyi rendeletek módosítása 
 
Nagy Irén 
A Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

Ács Város Önkormányzat által alkotott rendeletek szabálysértési szakaszainak 
hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 

 
 

9.) A közterületek fel-lobogózása 
 

Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja. 
Csányi Józsefné 
A Batthyány utcától a Petőfi Sándor utca kereszteződésig, a Gyár utca - a Gyár u. 23. sz. alatti 
Polgármesteri Hivatalig,az Igmándi utca - az Ady Endre utca kereszteződésig kerüljön fel-
lobogózásra. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. 
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fel-lobogózásáról 
 
 

A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 

 



10.) Beszámoló Ács Város Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
       feladatainak ellátásáról 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
Csányi Józsefné 
Részletes beszámolót kaptunk az intézménytől. A Bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2012.(IV.26) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2011-re vonatkozó értékelését az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
    
11.) Beszámoló Ács Város Polgármesteri Hivatal 2011. évi működéséről 
 

Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A beszámolóból kitűnik, milyen sokrétű munka 
folyik az önkormányzatnál. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság megköszöni a hivatal valamennyi dolgozójának kiemelkedő munkáját, 
különös tekintettel a vezetői összegzésre hívta fel a figyelmet. 
Rohonczi József 
Tartalmas munkát bemutató beszámolót kaptunk. 
Lakatos Béla 
Megköszönte a hivatal minden dolgozójának kiemelkedő munkáját, a tartalmas beszámolót. 
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2012.(IV.26) sz. határozat 
 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  Ács Város Polgármesteri 
Hivatalának 2011. évi munkavégzéséről készült beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
. 

 
 
 



12.) Ellenőrzések 
              

Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolják a testületnek. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság is tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják. 
 

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

96/2012.(IV.26) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete elfogadja Komárom város Polgármesteri 
Hivatal Városi-kistérségi Belső Ellenőrzési Osztálya 2011. évre vonatkozó 
vezetői jelentését, valamint az önkormányzat és intézményeinél végzett 
ellenőrzési jelentéseket.  
Határid ő: a közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
 

13.) Kft. üzleti terv módosítás 
 

Nagy Irén 
A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Átcsoportosításról döntünk, nem érinti a főösszeget. A 
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolják. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltató Kft üzleti terv módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

 
14.) Föld haszonbérlet 

 
 

Nagy Irén 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolják a 
testületnek. 
 

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

 



98/2012.(IV.26) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ács Város 
Polgármesterét az önkormányzati tulajdonban lévő 8469 hrsz. szántó 
művelési ágú zártkerti ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó ajánlat 
elkészítésére, 15 munkanapos kifüggesztésére, majd ezt követően a 
haszonbérleti szerződés megkötésére. A haszonbérleti díj megállapítása a 
73/2012.(III.29.) sz. önkormányzati határozat alapján történik. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 

 
15.) 6178 és 6179 hrsz. adásvétele 
 
Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a vagyonkataszterben szereplő 
összeggel javasolja értékesíteni. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

99/2012.(IV.26) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja kk. Katona Ferenc 
Ferdinánd részére az önkormányzati tulajdonban lévő, 3/36 tulajdoni 
hányadú 6179 hrsz. „szántó és szőlő” művelési ágú zártkerti ingatlan, 
valamint a 6178. hrsz. „kert, szőlő és gazdasági épület” művelési ágú 
zártkerti ingatlant. A vételi árat a 6179. hrsz. terület esetén 16.670,- Ft, a 
6178. hrsz. terület esetén pedig 9.000,- Ft értékben állapítja meg.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
16.) Közterület fejlesztés 
 
Nagy Irén 
A bizottság tárgyalta a napirendet, javasolják elfogadásra. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2012.(IV.26) sz. határozat  
A.) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, Ács belterületén 
meglévő járdaszakaszok felújítását, Fő utca 98. sz. ingatlan előtti, a Gyár u. 
25. sz. alatti lakás részleges külső felújítása, a Polgármesteri Hivatal 
épületének részleges külső felújítása és előkertjének elkészítése, valamint 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 
 

 
17.) Gárdonyi Iskola kérelme 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság az iskola előirányzat módosítási kérelmét tárgyalta, elfogadásra 
javasolják a testületnek 
Nagy Irén 
A bizottság tárgyalta az intézmény mindkét előirányzat módosítási kérelmét, javasolják 
elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

101/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde előirányzatát 
150.000,- Ft-tal megemeli,  melynek fedezete az általános tartalék. 

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

102/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde szakképzési 
tananyag és oktatási módszertani tananyag elkészítésére 450.000,- Ft 
pótelőirányzatot biztosít, melynek fedezete az általános tartalék. 

 
 

18.) Fogtechnikai labor 
 
Nagy Irén 

Ferencz-Gábor Zsombor – fogorvosunk férje – kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat. 
A Fő utcai orvosi rendelőben egy kis helyiséget szeretné bérbe venni fogtechnikai labor 
számára. Munkáját a két fogorvos rendelési idejéhez igazítja. Egy ilyen szolgáltatás mindkét 
fogorvos és a város lakossága számára is előrelépés lenne. 



A bizottság javasolja a testületnek, hogy 7.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében adja bérbe a 
helyiséget. 

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

103/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 2. napjától határozatlan 
időtartamra bérbe adja az ácsi 2339/2. hrsz. alatt felvett egészségház megnevezésű 
ingatlan emeletén található 9 m2 alapterületű helyiséget, Ferencz-Gábor Zsombor 2941 
Ács, Óvoda köz 2. szám alatti lakos részére fogtechnikai labor számára. A bérleti díj 
mértéke 7.000,- Ft/hó, amely minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta 
mértékével automatikusan módosul. A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén 
kártérítésre, elhelyezésre nem tarthat igényt, elővásárlási jog nem illeti meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására jegyzői 
ellenjegyzés mellett. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a szerződés megkötésére 30 nap 
 
 
19.) Baranyai Csaba kérelme 
 

 
Nagy Irén 
A bizottság javasolja, hogy meg kellene beszélni a kérelmezővel, hogy részletre megtudja-e 
vásárolni az ingatlant, és a májusi ülésen döntsön a testület. 
    
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező  ácsi   1620. hrsz. alatt felvett, természetben Ács, Magyar 
u. 24. szám alatt található  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1093 m2 
területű ingatlan esetén a kérelmezővel Baranyai Csabával további tárgyalást kell 
kezdeményezni. A májusi testületi ülésen ismét tárgyalja a napirendet a testület. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: folyamatos 
 
 

20.) Komárom-Ács Vízmű kérelme 
 

Nagy Irén 
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet. Mivel a Komárom-Ács 
Vízmű Kft. üzleti tervében ezen munkák nem  szerepelnek, így nem tudjuk támogatni a  
kérelmet. 
Lakatos Béla 
A munkák elvégzése előtt mindig kérjék ki az önkormányzat véleményét. 
 



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

 
 

105/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem támogatja a 
Komárom-Ács Vízmű Kft. számlázásra vonatkozó kérelmét, mivel ezen munkálatok 
elvégzése nem szerepelnek a Kft.  üzleti tervében. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: folyamatos 
 
21.) Pro Minoritate Alapítvány kérelme 
 
Nagy Irén 
A Bizottság tárgyalta a napirendet. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt a kérelmet 
nem tudjuk támogatni. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2012.(IV.26) sz. határozat  
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Pro Minoritate 
Alapítvány kérelmét, a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel nem tudja támogatni. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 18 óra 45 perckor az ül ést 
bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
  Jegyz ő      polgármester 

 


