
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 31-én 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 
  Héreginé Márta igazgatóhelyettes 
  Békés Ferenc mb. iskolaigazgató 
     Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 
     Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető 
      
 
Az ülésr ől archív hangfelvétel készült. 
 
 
Lakatos Béla: 
A polgármester köszöntötte a testületi ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület tagjai közül 2 fő (Rohonczi József alpolgármester, Márkus Béla képviselő) igazoltan 
távol van, az ülés 7 fővel határozatképes.  
Ismertette a napirendi pontokat.  A kiküldött meghívóban szereplő 4. napirendi pontot (Iskola 
átszervezés) a testület ezen az ülésén nem tárgyalja. A 6. napirend – egyebek -  Tasi Pál 
kérelme (162/2012. (VI. 28.) kt. Határozat módosítása), külterületi ingatlanok értékesítési 
irányára, Gerencsér János lakásügye, Town Twinning pályázat benyújtása, Kinizsi Sportház 
mosdójának kialakítása, a Gárdonyi Géza Általános Iskola Szakiskola Óvoda Bölcsőde 
intézmény igazgatói feladatainak ellátása. 
 
A  Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 
 

1.) Szociális rendelet módosítás 
2.)   Előirányzat módosítás 
3.) Ács Kft. üzleti terv módosítása 
4.) TÁMOP- 3.1.4-12/1. pályázat indítása 
5.) Támogatási kérelem 
6.) Egyebek: 

- Tasi Pál kérelme 
- Külterületi ingatlanok értékesítési irányára 
- Gerencsér János lakásügye 
- Town Twinning pályázat benyújtása 
- Kinizsi Sportház mosdó kialakítása 
- G. G. Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde intézmény 

igazgatójának megbízása 
       
 
 
 
 



1.) Szociális rendelet módosítása 
Dr. Malomsoki István 
Kötelezettségünknek eleget téve szabályoznunk kell önkormányzati rendeletben, az 
intézményi felvételekben való döntési jogkört. 
Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet, elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

26./2012. (VII.27.) sz. önkormányzati rendelete  
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

21/2009.(IX.25.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi. 
 

2.) Előirányzat módosítás 
 

Csuka László 
A Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja a testületnek. 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendeletet, elfogadásra javasolja. 
 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta 

 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

27/2012. (VII.31.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
A rendelet jelen jegyz őkönyv mellékletét képezi . 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

167/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetését 5.500 ezer forinttal, a Szociális 
Alapszolgáltató Központ költségvetését 3.400 ezer forinttal, Ács Város 
Önkormányzat költségvetését 6.587 ezer forinttal, a  Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde költségvetését 5.800 ezer 
forinttal csökkenti. Az elvonásra kerülő összesen: 21.287 ezer forint az 



általános tartalékba kerül áthelyezésre. Majd a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde költségvetését 5.800 ezer forinttal, a 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését 1.500 ezer forinttal 
Ács Város Önkormányzat költségvetését Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltató Kft részére pénzeszköz átadás miatt 10.000 ezer forinttal 
növeli. Az összesen 17.300 ezer forint az általános tartalékból kerül 
áthelyezésre. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 

3.) Ács Kft. üzleti terv módosítása 
 
Lakatos Béla 
Az előterjesztésben a  kigyűjtés mutatja a Kft. kiadásait. Módosítani kell az üzleti tervet, hogy 
működképes legyen a Kft. 
Nagy Irén 
A Kft. szigorúan csak a város üzemeltetésére fordítsa az átadott pénzeket. 
Csányi Józsefné 
Mindig új dolgok jönnek közbe, ezt is meg kell oldani, de a települést is működtetni kell.  
Lakatos Béla 
A Képviselő-testületnek bemutatásra kerültek a Kft 2012. évi kiadásokra tervezett 
keretszámai. 
Csányi Józsefné 
Érzékelhető, hogy a Kft. milyen munkát végez. Ezt az eredeti tervezett összegből nem lehet 
kihozni. 
Lakatos Béla 
Folytatnunk kell az átszervezéseket a további megtakarítások érdekében. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

168/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltató Kft. részére átadandó pénzeszköz mértékét 2012. július 
hónapban 5 850 000 Ft-tal megemeli a későbbi hónapok tervezett összegének 
csökkentése mellett. A tartalék terhére az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgáltató Kft augusztus havi finanszírozását 2 850 000 Ft megemeli. 
Ezzel egyidejűleg a Kft. üzleti tervének módosítását a melléklet szerint 
elfogadja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 



4.) TÁMOP- 3.1.4-12/1. pályázat indítása 
 
 

Lakatos Béla  
A TÁMOP- 3.1.4-12/1. azonosító számú pályázat keretei között lehetőségünk van a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde intézményben az oktatás és a képzés 
minőségének és hatékonyságának javítására.  
Csuka László 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja a testületnek. 
Lakatos Béla 
2013/14 évre szól a pályázat. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

169/2012.(VII.31.) sz. határozat 
 

Ács Város Képviselő-testülete a  TÁMOP- 3.1.4-12/1. azonosító számú, 
Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat megírásával megbízza az 
Impulsus Kft. –t, 0 Ft pályázatírási vállalási díjért, továbbá 10 % a 
pályázatban elszámolható tevékenység végzése ellenében, azzal a kikötéssel, 
hogy fizetési kötelezettség, csak nyertes pályázat esetén keletkezik. 
Felhatalmazza a polgármestert, jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződés 
megkötésére. 
 Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

170/2012.(VII.31.) sz. határozat 
 

Ács Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a TÁMOP- 3.1.4-12/1. 
azonosító számú pályázati felhívásra a pályázatot nyújt be. A projekt 
utófinanszírozású, 100 % támogatási intenzitású, összköltsége: maximum 80 
millió forintig terjed ően.  
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

5.) Támogatási kérelem 
 

Lakatos Béla 
A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat keresett meg bennünket, támogatásunkat kérve. 
Folyamatosan szállítják az ácsi betegeket kezelésre Komáromba. 
 
 
 



Csuka László 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet 200.000,- Ft támogatást javasol a bizottság. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

171/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Komáromi Csoportjának 
működését 200.000 Ft összegben támogatja. 100.000,- Ft az előirányzat 
terhére, illetve 100.000,- Ft az általános tartalék terhére kerül 
kifizetésre. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal” 

 
 

6.) Egyebek: 
 

- Tasi Pál kérelme 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

172/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a korábbi 
162/2012. (VI. 28.) kt. határozatát akként, hogy a megjelölt vevő nem Tasi 
Pál, hanem Tasiné Dancs Mária 2941 Ács, Concóhát u. 46. szám alatti lakos. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal” 
 

- Külterületi ingatlanok értékesítési irányára 
 

Lakatos Béla 
A belterületi ingatlanokhoz hasonlóan, meg kell határozni a külterületek esetében 
is az értékesítési irányárat.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

 
173/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban meghirdetett 
külterületi ingatlanok értékesítési irányáraként – tájékoztató jelleggel - 
25.000 Ft/Ak összeget határoz meg azzal, hogy minden vételi ajánlat egyedi 
elbírálás alá esik és a testület az irányártól döntése szerint eltérhet. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal” 
 



 
- Gerencsér János lakásügye 

 
 

Lakatos Béla 
Gerencsér János Vaspusztán lakik, idős kora, valamint betegsége miatt meg kell oldani, hogy 
a településen belül oldjuk meg lakhatását. 
 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

174/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gerencsér 
János vaspusztai lakos kizárólagos tulajdonát képező ácsi 0238/13. 
hrsz. alatt felvett tehermentes ingatlant elcseréli a 2941 Ács, Árpád 
u. 2/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás holtig tartó 
haszonélvezeti jogáért, így az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonjogot szerez a 0238/13. hrsz-ú ingatlanon. A haszonélvezőnek 
lakbért fizetnie nem kell, azonban a lakást terhelő rezsiköltséget 
maga fizeti. 
 Az önkormányzat a megszerzett 0238/13. hrsz.-ú ingatlant felajánlja 
Rácz Miklósné vaspusztai lakos részére, a tulajdonát képező 0238/14. 
és a 0238/15. számú ingatlanokért cserébe.  
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal” 
 

 
- Town Twinning pályázat 

 
Lakatos Béla 
A kulturális és partnerségi pályázatok között ez a pályázat lehetőséget biztosítana számunkra 
egy nagyobb rendezvénysorozat lebonyolítására az önkormányzatunkkal kapcsolatot kiépítő 
települések részéről meghívott vendégek jelenlétével.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

175/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Képviselő-testülete a  Town Twinning pályázat megírásával 
megbízza a VF Projekct & Marketing s.r.o. céget, nettó 1000 euró 
pályázatírási vállalási díjért. Felhatalmazza a polgármestert, jegyzői 
ellenjegyzés mellett a szerződés megkötésére.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal” 
 

 



 
176/2012.(VII.31.) sz. határozat 

Ács Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Town Twinning pályázati 
felhívásra a pályázatot nyújt be. A projekt utófinanszírozású, 100 % 
támogatási intenzitású, összköltsége: maximum 25.000 euróig terjedően.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: 2012. 09. 01.” 
 

 
 
- Kinizsi Sportház mosdó kialakítása 

 
Lakatos Béla 
Megkezdtük a Kinizsi Sportház alsó szintjének átalakítását. A későbbiekben döntünk arról, 
hogy esetleg bérbe adjuk, különböző rendezvényekre. A mostani formában kihasználatlan ez a 
rész. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

177/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a Forduló Kft.-t 
(székhely: 2941 Ács, Nyárfa u. 6.) a Kinizsi Sportház alsó szintjének 
átépítésével, mosdójának kialakításával bruttó 1.994.996 Ft díjazás ellenében.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 
jegyzői ellenjegyzés mellett. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos” 
 

 
 
 
- G. G. Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde intézmény igazgatójának 

megbízása 
       
Lakatos Béla 
Békés Ferencet  2011-ben bízta meg a testület az iskola igazgatói feladatainak ellátásával. 
2012. júliusától Héreginé Nagy Mártát javasolja megbízott igazgatónak a polgármester.  
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

178/2012.(VII.31.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 08. 01. nappal 
megbízza Héreginé Nagy Mártát (szül.: 1975. 10. 19., lakcím: 2941 Ács, 
Rákóczi u. 26.) a Gárdonyi Géza Általános Iskola Szakiskola Óvoda Bölcsőde 
intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.  



A megbízás az intézmény igazgatói álláshelyére kiírt pályázat eredményes 
elbírálásáig tart. 
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület Békés Ferenc (szül.: 1958. 04. 04., 
lakcím: 9024 Győr, Zrínyi u. 4/B.) igazgatói megbízását 2012. 07. 31. napjával 
visszavonja. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal” 
 
 
 

 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 17 óra 25 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
  Jegyz ő      polgármester 
 
 

 


