
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 1600 
órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok 
     Dr. Malomsoki István jegyző 
     Pokné Meizl Anna pénzügyi főtanácsos 
  Fülesné Balogh Anita aljegyző 
  Bakai István az Ács Kft. ügyvezető igazgatója 
  Héreginé Nagy Márta mb. intézményvezető 
  Csöbönyei Imréné igazgatásvezető 
  Nagy Sándorné intézményvezető 
  Vargáné Vasvári Klára 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 Csányi Józsefné és Csuka László képviselők kivételével 7 tag jelen van, 
így az ülés 7 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. Kérte, hogy a napirendi 
pontok után az egyebekben tárgyalják meg a jegespusztai orvosi rendelő ügyét, valamint a 
Vértesi Erdészet kérelmét.  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.) Előirányzat módosítás 
      Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
3.) Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. I. féléves beszámolója 
     Előterjesztő: Bakai István ügyvezető 
4.) Pályázat megelőlegezési hitel jelzálog fedezete 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester            
5.) TIOP-1.2.3-11/1-2012-0101  azonosító pályázatban ajánlattételi felhívás elfogadása 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
6.) Tájékoztató az iskola 2013. január 1-jét követő működéséről 
     Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester 
 
Egyebek:  

A.) Jegespusztai orvosi ellátás ügye 
B.) Vértesi Erdészet kérelme 

 
 
 



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

Lakatos Béla 
• A költségvetési rendelet elfogadott módosításait tartalmazó rendeleteket a helyben 

szokások módon közzétettük. 
• A vis maior pályázatra igényünket a testületi döntésben meghatározott feltételekkel a 

törvényben meghatározott határidőre benyújtottuk. 
• A Zichy parkban tervezett közösségi tér létrehozására irányuló pályázatban a 

megelőlegező hitelhez szükséges, a bank által kért dokumentumok beszerzése 
folyamatban van. 

• Az Ács városközpont rekonstrukciós fejlesztése I. ütem című pályázatra, - amely a 
Postaköz infrastruktúrális fejlesztésére irányul- benyújtott kifogásunkat elbírálták, 
jóváhagyták, így a pályázatot visszatették az értékelési szakaszba. Ennek 
végeredményét, a végső értékelést, az elért pontokat még nem ismerjük.  

• 2012. szeptemberében benyújtottuk a Town Twinning pályázatot, 15.000 euró 
támogatási igény elnyerésére. A projekt célja, hogy 2013. évben megszervezhessük 
Ácson a parnerközségek találkozóját csallóközaranyosi, olasztelki és francia 
partnereink részvételével. A pályázat támogatási intenzítása 100 %. 

• Az innovatív iskolák fejlesztése című Támop 3.1.4. pályázati felhívás kiírását már 
többször elhalasztották, végül 2012. szept. 24.-én nyílik majd meg a benyújtás 
lehetősége. A projektről a képviselő-testület már döntött, tájékoztatásul közöljük, hogy 
a kölségvetés végösszege: 80.523.195 Ft. A pályázat támogatási intenzítása 100 %.A 
pályázó szervezet a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde. 

• A Kinizsi Sportház vizesblokkjának felújítása elkészült. 
• A Charbon Kft-nek kifizetésre került az ipartörténeti emlékként megvásárolt mozdony 

vételárának egy része. 
• Az ácsi Református Egyház részére támogatási szerződés szerint, az épülő új 

ravatalozó céljából átutaltuk az 1.000.000 összegű támogatást.  
• Diószegi Bernadett szülész-nőgyógyász szakorvossal megkötöttük a bérleti szerződést 

a 4. sz. háziorvosi rendelő időszakos használatáról.  
• A Rochlitz Bt-vel megköttük a bérleti szerződést a pénzásási iskola időszakos 

használatáról gyógytorna foglalkozások megtartása céljából.  
• A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok költségvetéséből 

fedezett Mobilitás Hét rendezvénye 2012. szeptember 21-23. között megrendezésre 
kerül.  

• A Panacheim Zrt-t értesítettük egyetértésünkről a mosópor, tisztítószer gyár 
létrehozásáról.  

• A Selye János Kórházat értesítettük, 2012. szeptember 1.-től az Ácson levett 
vérminták szállításáról. 

• A Vizák Kft-t értesítettük az általuk megfogalmazott beruházási igényekkel, valamint 
a leselejtezett szalagtűrő prés értékesítésével kapcsolatosan a képviselő-testület 
döntéséről.  

• A telekértékesítésekkel kapcsolatosan a vevőket tájékoztattuk az önkormányzat 
döntéséről.  A végleges döntést igénylő ügyek folyamatosan kerülnek a képviselő-
testület elé. 

 
Németh Gyula 
Röviden elmondta az októberi műsorokat. 



Október   5-én megemlékezés az aradi vértanúkra. 
  20-án kórustalálkozó lesz. 
  23-án nemzeti ünnep  
  25. Origami nap a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban 
  26-án Gárdonyi Nap 
Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Szeretné, hogy minél többen látogatnák a 
programokat és aktívan részt vennének a megszervezett rendezvényeken. 
 
Lakatos Béla 
A rendezvények színvonalasak, több százan jöttek el, szeretné megköszönni a befektetett 
munkát. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

222/2012.(IX.27.) 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 

 
2./ Előirányzat módosítás 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a módosítás elfogadását. 
 
Tóth Győző 
Az Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta, nem volt határozatképes. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet módosítja. 
 

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

30/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
A rendeletmódosítást jelen jkv. melléklete tartalma zza. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

223/2012.(IX.27.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
megemeli az iparűzési adó előirányzatát 20 millió forinttal, mely összeget a 
tartalékba helyezi át. A tartalék terhére 6 millió forint átadásra kerül az Ács 
Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. részére. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
              Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 



3./ Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. I. féléves beszámolója 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Háromházi Györgyné 
A felügyelő Bizottság megtartotta az ülést. A felmerült kérdésekre megkaptuk a választ. 
Elfogadásra javasoljuk a Kft. I. féléves beszámolóját. 
 
Nagy Irén 
Az egyszerűsített mérlegből nem kaptunk választ, az írásbeli (szöveges) részt hiányoltuk. Ez a 
mérleg nem ad arra magyarázatot, hogy az Önkormányzat mire ad bizonyos összegeket át a 
Kft-nek. 
 
Bakai István 
A Kft. minden hónapban elszámol az Önkormányzatnak. Banki kivonatokkal, készpénzes 
forgalommal, bérkifizetésekkel. A számla minden hátoldalán fel van tüntetve a részletes 
elszámolás. A képviselő asszony betekinthet az iratanyagokba. 
 
Nagy Irén  
Az elmondottak alapján a Gazdasági Bizottság javasolja a Kft. I. féléves beszámolójának 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

224/2012.(IX.27.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 
elfogadja az Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. 2012. I. féléves 
beszámolóját. 
Határid ő: közlésre azonnal 
Felelős: Bakai István ügyvezető 

 
4./ Pályázat megelőlegezési hitel jelzálog fedezete 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnek javasolja elfogadásra a pályázat 
megelőlegezési hitel fedezeteként a két ingatant. 
 
A képviselő-testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

225/2012.(IX.27.) sz. határozat 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő Testület elfogadja a pályázat 
megelőlegezési hitel fedezeteként a 1027/31 hrsz-ú ingatlant, és a 3202 hrsz-ú 
ingatlanból annyi megosztást, amennyi a jelzálog lekötéséhez szükséges. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester,  

Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető 



 
5./ TIOP-1.2.3-11/1-2012-0101  azonosító pályázatban ajánlattételi felhívás elfogadása 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet 
 
Németh Gyula 
Az Oktatási Bizottság 5 igennel elfogadásra javasolja a vállalkozók meghívását. 
 
Nagy Irén 
A Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Com-Bi-Hír Kft és a PC Hardware Kft. ácsi vállalkozók is meghívást kapjanak. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta. 
 

226/2012.(IX.27.) sz. határozat 
 
Ács Város Képviselő-testülete elhatározza, hogy a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0101  
azonosító számú pályázatban az alábbi vállalkozásokat hívja meg az 
árubeszerzésre irányuló ajánlattételi felhívásra:  
 
1.) Konkoord Kft. (9022 Győr, Fehérvári út 17/B) 
2.) PC Center  Hungary Kft. (9028 Győr, József Attila út 167.) 
3.) Strausz Mihály e.v. (9400 Sopron, Domb utca 5.) 
4.) COM-BI-HIR Kft. (2941 Ács, Batthyány u. 6.) 
5.) PC-HARDWARE Kft. (2941 Ács, Batthyány u. 1/B.) 
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

227/2012.(IX.27.) sz. határozat 
 
Ács Város Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti 
ajánlattételi felhívásokat a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0101  azonosító számú 
pályázatban árubeszerzésre vonatkozóan.   
 
Felelős: Lakatos Béla polgármester  
              Dr. Malomsoki István jegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
6./ Tájékoztató az iskola 2013. január 1-jét követő működéséről 
 
Lakatos Béla 
Ismertette a napirendet. 
 
Németh Gyula 
Elég összetett és bonyolult a helyezet az iskolaátadással kapcsolatosan. Az Oktatási 
Bizottáság 5 igen szavazattal javasolja az iskola üzemeltetését, szakmai irányításának 
átadását a jövő évtől. 



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

228/2012.(IX.27.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy 
felmentési kérelmet nyújt be a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, 
Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézményben az általános 
iskola működtetésére vonatkozóan. A felmentés indoka: Ács város szűkös 
anyagi lehetőségei, és a gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya miatt 
nem tudja biztosítani a köznevelési feladat ellátáshoz szükséges tárgyi 
feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő 
személyi feltételeket.  
Határid ő: 2012. október 31. 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
7./ Egyebek 
A./ Jegespusztai orvosi ellátás 
 
Lakatos Béla 
Jegespusztán az orvosi rendelő szakértői vélemény szerint életveszélyes állapotban van. 
Értesíteni kell az ott élő lakókat, hogy a rendelés 2012. október 1-jétől megszűnik. Az 
orvosi ellátást, szabad orvosválasztás alapján Ácson vagy Banán látják el, aki nem 
választ maga orvost, annak az I. számú körzeti orvos Dr. Zilahy és Társa Bt. látja el a 
továbbiakban Ácson a Fő u. 3. sz. alatt. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

229/2012.(IX.27.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegespuszta 
lakónépességének orvosi ellátása tekintetében úgy rendelkezik, hogy területi 
feladat ellátási kötelezettséggel az 1. számú háziorvosi körzetben működő 
Zilahy és Társa Bt. Köteles ellátni a feladatot. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett háziorvosi 
körzet feladat ellátási szerződését módosítsa, továbbá az illetékes hatóságok 
irányában kezdeményezze a szükséges engedélyek változtatását. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 

 
B./ Vértesi Erdészet és Faipari Zrt.  
 
Lakatos Béla 
A Vértesi Erdő Zrt vagyonkezelésében van az ácsi tulajdoni lapon 0146/4 hrsz-ú 631 m2 

nagyságú út, mely természetben Ács külterületén található. Az Önkormányzat kifejezi 
azon szándékát, hogy az utat a városban a közeljövőben induló kikötő építési projekt 
keretében igénybe vegye, azt a kikötő megépítése során, majd azt követően is használja.  
A Vértesi Erdő Zrt hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti utat az Önkormányzat a 
kikötő és a hozzá tartozó létesítmények megépítéséhez használatba vegye. 
 



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

230/2012.(IX.27.) sz. határozat 
 
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vértesi 
Erdészeti és Faipari Zrt. megállapodás tervezetét az ácsi 0146/4. hrsz.-ú út   
használatára vonatkozóan. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lakatos Béla polgármester 

 
Háromházi Györgyné 
A napokban kerestek meg engem azzal a kérdéssel, hogy akinek megszűnt a 
vállalkozása, annak kell-e fizetni az építményadót? 
 
Dr. Malomsoki István 
Igen kell fizetni, nem vállalkozásfüggő, törvény van rá. Az 1990. évi 100-as törvény, 
kimondja, hogy az építményadó kötelezettje az építmény mindenkori tulajdonosa. 
 
Lakatos Béla 
Ez az adónem nagy segítséget nyújt az Önkormányzatnak. A városnak működni kell. 
 
 
 
 
Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgárm ester 
megköszönte a részvételt és 17 óra 03 perckor az ül ést 
bezárta. 
 
 
 

      k.m.f. 
 
 

 
 
 

Dr. Malomsoki István    Lakatos Béla 
  Jegyz ő      polgármester 
 


