
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án 1600 
órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
     Dr. Malomsoki István jegyző 
  Bozó József éremtervező, heraldikus 
  Désvári Zoltán és  

Féli Gábor a Panachem Zrt. képviselői 
     Pokné Meizl Anna pénzügyi főtanácsos 
  Fülesné Balogh Anita aljegyző 
  Bakai István az Ács Kft. ügyvezető igazgatója 
  Héreginé Nagy Márta mb. intézményvezető 
  Csöbönyei Imréné igazgatás vezető 
  Nagy Sándorné intézményvezető 
     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, illetve a tévénézőket. 
Megállapította, hogy testületi 6 képviselő tag jelen van, így az ülés 6 fővel határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte, hogy a vidéki vendégeink Bozó József éremtervező 
anyagát a második napirendi pontban, és a Panachem Zrt projektjét a harmadik napirendi 
pontban tárgyaljuk meg. Az ingatlan adásvételi napirendi pontokról zárt ülésen döntsünk. A  
Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 
 
Napirendi pontok: 
1.) Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
2,) Díszpolgár és Ácsért díj rendelet. 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
3.) Panachem projekt 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
4.) Előirányzat módosítás 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
5.) II. negyedéves beszámoló 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
6.) Tulajdonosi hozzájárulás 
     Előterjesztő Lakatos Béla polgármester 
7.) Egyebek 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
 
 



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

 
Lakatos Béla 
 

• Az elfogadott rendeleteket a helyben szokások módon közzétettük. 
• A meghirdetett ÖNHIKI pályázatra igényünket a testületi döntésben meghatározott 

feltételekkel a törvényben meghatározott határidőre benyújtja. 
• A strand és a volt GESZ raktár átalakítására irányuló, pályázat megelőlegező 

hiteligényünket benyújtottuk, a banki bírálat még nem történt meg. 
• A Győr-Szol Zrt.-t, valamint az Eurest Kft.-t a tervezett díjemelések elfogadásáról 

értesítettük. 
• Az eladásra meghirdetett ingatlanok kifüggesztésre kerültek a polgármesteri 

hivatalban, valamint közzétételre kerültek a helyi kábeltévében. Az ajánlatok 
beérkezése és a testület elé terjesztése az előkészítettség függvényében folyamatosan 
történik. 

• Az iskola átszervezésével kapcsolatos 152-es kt. határozatot kérem visszavonni, mivel 
a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási Hivatala nem támogatta az 
új szakmák (ács, állványozó, kőműves, festő, díszítő, mázoló, tapétázó, vízvezeték és 
vízkészülék szerelő) átvételére irányuló átszervezési kérésünket. Az oktatási hivatal 
hozzájárulásának hiányában, ill. az átszervezésre nyitva álló határidő mulasztása okán 
az eljárás az idei évben már törvényesen nem hajtható végre. 

• Rochlitz Ildikó a Rochlitz Bt.  (székhely: 2890 Tata, Malom utca 35.) képviseletében 
megkereste önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy vállalkozása részére 
biztosítsunk helyiséget a pénzásási iskolában, ahol térítésmentes gyógytorna 
foglalkozásokat kíván szervezni.  ÁNTSZ részéről Ádám Andrea tartott helyszíni 
szemlét és nagyon tetszett neki a hely, ahová a gyógytornát szeretnénk telepíteni.   A 
jelenlegi rajzterem és a kémia szertár bizonyult a legalkalmasabbnak. Gyakorlatilag ez 
a hely átalakítás nélkül elfogadtatható a hatóság részéről. A kémia szertár lenne a 
betegek öltözője, a mozgássérült WC lenne kijelölve a betegek részére és a  
személyzetnek pedig a tanári WC. A rajzteremből nyíló kis helység akár egyéni kezelő, 
akár személyzeti helység is lehet. Az ÁNTSZ engedélyhez kell egy ún. befogadó 
nyilatkozat a tulajdonos önkormányzattól, amelyben rögzítésre kerül, hogy a Rochlitz 
Bt. telephelyként használhatja az iskolának ezeket a helyiségeit. Államilag 
finanszírozott rendelésről lenne szó, ahol hetente 2x6 óra időtartamban történne ellátás. 

• A Máltai Szeretetszolgálat részére a megállapított támogatás első részlete (100.000 Ft) 
utalásra került. 

• A VIZÁK Kft. ügyvezetése a mellékletben csatolt kérésekkel fordult 
önkormányzatunkhoz.  Egyik kérelmükben egy iszapvíztelenítő szalagszűrő prés gép 
120.000 Ft+ÁFA áron történő értékesítéséhez kérik hozzájárulásunkat (a gépről fotók 
mellékelve), a másik kérelem pedig több beruházási igényt is tartalmaz, amelyekben 
egyedi döntéseket kell hozni. 

 
 
Csuka László 
A Gazdasági bizottság megtárgyalta a fejlesztési beruházásokat. Javasolta, hogy a Vizák Kft 
munkálatainak elvégzése előtt kérdezzük meg a Városfejlesztési Kft-t, hogy a saját 
embereivel tudná-e a kisebb volumenű munkálatokat kevesebb anyagi vonzattal kivitelezni. 
 
 



Csányi Józsefné 
A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a gyógytornát és határozottan 
támogatja. 
 
Lakatos Béla 
Összegzi és javasolja a két ülés közötti időszakban történt lejárt határidejű határozatok 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

179/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2012 (VI. 38.) kt. 
határozatát visszavonja, az átszervezést nem kívánja végrehajtani. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 
 

180/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz a 
Rochlitz Bt.  (székhely: 2890 Tata, Malom utca 35.) a pénzásási általános 
iskola rajz termét, kémia szertárát, valamint a szükséges mellékhelyiségeket 
– az iskola igazgatójával előre egyeztetett beosztással – szakorvosi beutalás 
alapján, térítésmentes gyógytorna foglalkozásokra heti 2x6 óra időtartamban 
igénybe vegye és azt telephelyként használja. Tekintettel az ellátott feladat 
jellegére az önkormányzat a helyiségek használatáért bérleti díjat nem 
határoz meg. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 
 

181/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
szennyvíztelepen található, kizárólagos tulajdonát képező, leselejtezett és 
használhatatlan iszapvíztelenítő szalagszűrő prés 120.000 Ft+Áfa összegért 
történő értékesítéséhez az ajánlattevő részére.  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 

182/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VIZÁK Kft. 2012. 08. 09. 
napján kelt levelében megfogalmazott beruházási igényekkel kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza: 
   A tulajdonos önkormányzat további árajánlat bekérése után dönt a 
homokfogó műtárgy korlátcseréjéről, valamint a szalagszűrő prés 
felújításáról. 



   A Hartmann Hungary Kft. m űködésével kapcsolatos szennyvíztisztító 
fejlesztéssel kapcsolatban az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert 
tárgyalások lefolytatására a tervezett beruházás szükségességének, 
költségviselésének és kivitelezésének tárgyában. A képviselő-testület a 
tárgyalások eredményeként született összegzés megállapításai alapján dönt 
véglegesen a beruházás kérdésében. 
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
 

183/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztató elfogadja. 
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 
 

184/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 1. 
napjától továbbra is vállalja, hogy az Ácson levett vérmintákat saját 
költségén beszállítja a Sellye János Kórház laboratóriumába, amennyiben a 
kórház a jelenleg rendelkezésére álló heti vérvételi esetszámot 10 fővel 
megnöveli Ács vonatkozásában. 
  
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: a közlésre azonnal 

 
 
2./ Díszpolgár és Ácsért díj rendelet. 
 
Lakatos Béla 
Sok szeretettel köszöntötte Bozó József éremtervezőt. Elmondta, hogy az éremművészt azért 
hívtuk meg Ács városába, hogy a közeljövőben megrendezendő Ácsért díj, valamint az Ács 
Díszpolgára díjat a korábbi plakett és éremgyűjteményeiből kiválasztva megtervezze és 
elkészítse részünkre. 
 
Bozó József  
Sok szeretettel köszönti a tisztelt képviselő-testületet, valamint az itt megjelenteket, 
megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy sok településen járt már, több helyen kérték fel 
különleges díjak, érmek, sémák megtervezésével és elkészítésével. Intézményigazgató vagy 
tanár búcsúztatójára, vagy egy városi polgár avatására, a mindenkori aktuális felkéréseknek 
igyekszik eleget tenni.  
Az érem egyik oldalán Ács város címere, a hátoldalon a Zichy Kastély lenne. 85 mm átmérőjű, 
anyaga ezüst. Értékes és komoly elismerés az illetőnek, aki kapja a nemes napon. 
 



Lakatos Béla 
Több lehetőségből lehet választani. A képviselő-testületet invitálta, hogy nézzék meg az 
értékes gyűjteményt. 
 
Dr. Malomsoki István 
Kérte Bozó urat, hogy az ezüstérem megóvásával kapcsolatosan mondjon pár szót. 
 
Bozó József 
Az érem megóvása érdekében arany bevonatot alkalmazna. A megrendeléstől számított egy 
hónapon belül vállalná a kért gipsz kiöntését, valamint a szükséges nemesfémek beszerzését. 
 
Lakatos Béla 
Október 23-ai ünnepségen lenne az átadás. 
 
Bozó József 
Megköszönte még egyszer a meghívást és elmondta, hogy szívesen közreműködik egy 
esetleges éremkiállítással kapcsolatban. 
 
Bozó József 16:48 perckor távozott a nagyteremb ől. 
 
 
3./ Panachem projekt  
 
Lakatos Béla 
Köszöntötte Désvári Zoltán és Féli Gábor urakat a Panachem Zrt képviselőit. 
 
Féli Gábor 
Cégünk szlovákiai bejegyzésű vállalkozás, Roxy néven váltak ismertté a termékek. 
Magyarországon állami támogatást kapna a részvénytársaság, közel 450 fő alkalmazását tenné 
lehetővé. A csomagolóanyagok, logisztikai raktár idetelepítése valósulna meg. A tárgyalási 
szint: az állami támogatás elnyerhetősége, a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi 
Központtal folyamatosan tárgyal Désvári Zoltán. Az Ipari terület 4-6 hektár megvásárlásával 
kezdődne. 
 
Désvári Zoltán 
Szeretnénk egy Testületi döntés, hogy a megkapott anyag ismeretében támogatja az 
állásfoglalást. 
 
Csányi Józsefné 
Azt gondolom, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát sem a vegyi anyaggal volt gondban. A 
közlekedés, a kamionforgalom nehezítené meg a lakosság problémáját. Nagyfokú a 
munkanélküliség, kár lenne elszalasztani a beruházás lehetőségét. 
 
Lakatos Béla 
A tájékoztatást köszönjük. Szeretném kérni a cég képviselőit, amennyiben megoldható, a 
közeljövőben szervezzenek meg egy gyárlátogatást Szlovákiában. 
 
 
A képviselő-testület 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 



185/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Panacheim Zrt. az ácsi ipari parkban a 2013/14 évben beruházási 
vállalkozásként mosópor, tisztítószer gyártó, előállító üzemet hozzon létre. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester  

 
Féli Gábor és Désvári Zoltán 17:15-kor elhagyták a termet. 
 
 

4./ Előirányzat módosítás 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A kérdéseinkre megkaptuk a választ A Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadja a 
módosítást. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a módosítási javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6  igen szavazattal az alábbi rendeletet módosítja. 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

……/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
A rendeletmódosítást jelen jkv. melléklete tartalma zza. 
 
5./ II. negyedéves beszámoló 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
Az I. féléves anyagot tartalmazza. Állandó hiány a lakbérhátralékból eredő tartozások. 
Pozitívum, hogy a hiteleket az adott határidőkre teljesíteni tudjuk. A Gazdasági bizottság 
egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

186/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményeinek 2012. I. féléves gazdálkodására vonatkozó beszámolóját az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   Lakatos Béla polgármester 



6./ Tulajdonosi hozzájárulás 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Csuka László 
A Tisza-Szolg Kft. családi ház vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulást egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottság. 
 
A képviselő-testület 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

187/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja az Ács, Gárdonyi G. utca 41. (hrsz.:2557) alatti 
ingatlanon gázleágazó vezeték tervezéséhez és az aszfaltozott úttest és 
járdaszakasz felbontása nélküli kiépítéséhez. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
 
7./ Bartók Béla Művelődési Ház kérelme  
 
Lakatos Béla 
Elmondta, hogy szeptember hónapban több program kerül megszervezésre. Javasolta, hogy a 
Bartók Béla Művelődési Ház előirányzatát 1.500.000.- Ft-tal emeljük meg az általános 
tartalék terhére.   
 
A képviselő-testület 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

188/2012.(VIII.30.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár Városi Sportcsarnok előirányzatát, 1.500.000,- Ft-tal 
megemeli, az általános tartalék terhére. 
A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár Városi Sportcsarnok 
költségvetéséből fedezi 100.000,- Ft erejéig a 2012. szeptember 21-23. között 
megrendezésre kerülő Európai Mobilitás Hét rendezvényeinek kiadásait.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
              Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 

 
 
Lakatos Béla 
A második napirendi ponthoz visszatérve, javaslom az előterjesztés szerint az Ács Város 
Díszpolgára és az Ács Városáért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 



 
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
29/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 

az Ács Város Díszpolgára, valamint az Ács Városáért Díj alapításáról és 
adományozásának rendjéről 

 
Dr. Malomsoki István 
Ez a rendeletünk 2012. augusztus 30-án 18:00 órakor lép hatályba. 
 
 
 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 18 óra 03 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 

      k.m.f. 
 
 

 
 
 

Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
  Jegyz ő      polgármester 


