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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
  

A l c s ú t d o b o z  T e l e p ü l é s  
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
soros üléséről 

 
 
Az ülés helye:    az Önkormányzat Polgármesteri irodája 

Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 
 
Az ülés időpontja:   2013. szeptember hó 25. nap 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Szabó Dániel képviselő 
Tranker Tamás alpolgármester 
Dr. Hargitai László képviselő 
Bárányos Gábor képviselő 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
Dr.Gasparik Zoltán a Quintas Kft. ügyvezető        
igazgatója 
Kiss Sándor a Rézhegy Kft. ügyvezető igazgatója 
Dr. Tasnádi Zoltán ügyvéd 
Óvári Zsoltné óvodavezető 

 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, és a 
helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

4. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Al-
csútdobozi Háromhárs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. tanévről szóló szakmai 
beszámolója 
Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Polgármester, költségvetési előadó 
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6. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló, és 
a költségvetés módosításának jóváhagyása 
Előterjesztő: Jegyző, költségvetési előadó 
 

7. Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

8. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

9. Döntés a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházhoz való csatlakozási szándék-
ról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

10. Döntés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozásról, és céljainak támo-
gatásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

11. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/2. szám alatti lakás 
felújításáról, bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

12. Döntés lakbér-beszámítási kérelemről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

13. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 021/1 hrsz.-ú (külterület-szántó) haszonbérbe 
adásáról, értékesítéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

14. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 040/11 hrsz.-ú (külterület-szántó) haszonbérbe 
adásával kapcsolatos pályázat elbírálásáról, föld-haszonbérleti szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

15. RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítése, valamint a Kft. működésével kapcsolatos egyes 
kérdések rendezése 
Előterjesztő: Polgármester 
 

16. Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való 2014. évi csatlakozásról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

17. Egyebek 
 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a képviselő-
testület határozatképes. 
Sürgősséggel szeretném felvenni a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
módosítása mellé a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatás igényléséről való döntést is. 
Tekintettel az előterjesztések tárgyára és az érintettek elfoglaltságára, a napirendi pontok 
sorrendjét az alábbiak szerint javaslom módosítani: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 
      Előterjesztő: Polgármester 
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2. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Al-

csútdobozi Háromhárs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. tanévről szóló szakmai 
beszámolója 

       Előterjesztő: Polgármester 
 
3. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/2. szám alatti lakás 

felújításáról, bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról  
     Előterjesztő: Polgármester, költségvetési előadó 

 
5. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
6. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, és a 

helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
7. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló, és 

a költségvetés módosításának jóváhagyása 
     Előterjesztő: Polgármester 
 
8. Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi ki-

egészítő támogatás igényléséről  
           Előterjesztő: Polgármester 
 

9. Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
10. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosítása 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
11. Döntés a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházhoz való csatlakozási szándék-

ról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
12. Döntés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozásról, és céljainak támo-

gatásáról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
 

13. Döntés lakbér-beszámítási kérelemről 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
14. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 021/1 hrsz.-ú (külterület-szántó) haszonbérbe 

adásáról, értékesítéséről 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
15. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 040/11 hrsz.-ú (külterület-szántó) haszonbérbe 

adásával kapcsolatos pályázat elbírálásáról, föld-haszonbérleti szerződés megkötéséről 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
16. Jogi képviseleti megbízás az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap felé fennálló 
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kötelezettségek ügyében 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
17. Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való 2014. évi csatlakozásról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
18. RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítése, valamint a Kft. működésével kapcsolatos egyes 

kérdések rendezése 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
19. Egyebek 

 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
2. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Al-

csútdobozi Háromhárs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. tanévről szóló szakmai 
beszámolója 

       Előterjesztő: Polgármester 
 
3. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/2. szám alatti lakás 

felújításáról, bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról  
     Előterjesztő: Polgármester, költségvetési előadó 

 
5. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
6. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, és a 

helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
7. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló, és 

a költségvetés módosításának jóváhagyása 
            Előterjesztő: Polgármester 

 
8. Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi ki-

egészítő támogatás igényléséről  
            Előterjesztő: Polgármester 

 
9. Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
10. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosítása 
     Előterjesztő: Polgármester 
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11. Döntés a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházhoz való csatlakozási szándék-
ról 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

12. Döntés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozásról, és céljainak támo-
gatásáról 

     Előterjesztő: Polgármester 
 
 

13. Döntés lakbér-beszámítási kérelemről 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
14. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 021/1 hrsz.-ú (külterület-szántó) haszonbérbe 

adásáról, értékesítéséről 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
15. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 040/11 hrsz.-ú (külterület-szántó) haszonbérbe 

adásával kapcsolatos pályázat elbírálásáról, föld-haszonbérleti szerződés megkötéséről 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
16. Jogi képviseleti megbízás az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap felé fennálló 

kötelezettségek ügyében 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
17. Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való 2014. évi csatlakozásról 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
18. RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítése, valamint a Kft. működésével kapcsolatos egyes 

kérdések rendezése 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
19. Egyebek 

 
 

1., napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 
                                  Előterjesztő: Polgármester 

 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
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Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2013 (IX. 25.) sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
szóló beszámolóról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lejárt 
határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 
 

2., napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásá-
ban működő Alcsútdobozi Háromhárs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. tanévről szóló 
szakmai beszámolója 
                                 Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Óvári Zsoltné óvodavezető elkészítette óvodánk 2012/2013. nevelési évéről szóló szakmai 
beszámolóját. Képviselő-testületünk véleményezési jogkörrel rendelkezik a szakmai 
beszámoló tekintetében. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztés mellékletét képező 
intézményi szakmai beszámolót, és fogalmazza meg véleményét.    
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

98/2013.(IX. 25.) számú határozata 
 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott 
Háromhárs Napköziotthonos Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó szakmai 

beszámolójáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott Háromhárs Napköziotthonos 
Óvoda 2012/2013. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
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3., napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 
66/2. szám alatti lakás felújításáról, bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
                                 Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
A lakást jelenleg a körzeti megbízott használja, ebből szeretnénk felújítással lakást 
kialakítani, és egy idős házaspár részére kiadni. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Tudni kell, hogy az idős házaspár annak idején úgy került Göbölre, hogy gyermekeik eladták 
fejük fölül a lakást. A gyermeki kötelezettségek kérdése felmerül a kérdésben. Ismerjük régről 
a problémájukat, sok jogos, még több jogtalan panasszal élnek az önkormányzat felé. Mi lesz 
a jelenlegi ingatlanukkal? A gyermekek helyett vállalja az önkormányzat a helyzetük 
megoldását, ilyen alapon jogot formálhat a göböli lakásukra. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Tartási kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat jogot formálhat a lakásukra, 
amennyiben a gyermekek helyett megoldja a házaspár problémáját, és szociális bérlakást 
biztosít számukra a községben. Megfelelő szerződéssel rendezhető a helyzet. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Azt javasolom, hogy közös vizesblokkot alakítsunk ki, két lakásra osztva az ingatlant. Akkor el 
tudnánk helyezni a jelenleg nagyon rossz állapotban lévő szükséglakásunkban lakó két tagú 
családot. Van hajléktalan is a községben, az ő téli elszállásolása is az önkormányzat gondja. 
Attól tartok, ha Göbölön egy család lakáshelyzetét megoldjuk, minden göböli lakos tőlünk 
várja majd a segítséget. Arra nem képes az önkormányzat, hogy mindenkinek segítsen, aki 
Göbölön nehéz helyzetben van. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Nem szerencsés a társbérlet kialakítása sem, nekünk a jövőre is gondolnunk kell. Ha így 
újítjuk fel, akkor az a jövőben is csak társbérletként adható ki. Viszont a szükséglakásban 
élőket – megszerezve a göböli ingatlant – elhelyezhetnénk abban. 
Szabó Dániel: 
Jó ötlet a göböli házaspár behozatala az ingatlan fejében. Viszont nem feltétlenül lakás 
céljára gondolnám hasznosítani a göböli ingatlant. A Szabadság u. 66/3. számú lakás 
felújítását támogatom. A szociális bérbeadásáról nem kellene most döntenünk. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Viszont nem mindegy, hogyan újítjuk fel. Egy vagy több család számára. Sem a hajléktalan, 
sem a szükséglakásban élők nem fognak Göbölre költözni. Viszont felelősséggel tartozunk 
értük is, nem csak a göböliekért. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A göböli idős pár gondozása nehéz és költséges feladat az Oltalom intézmény számára is. A 
heti kétszeri ételkiszállítás már jelentős többletköltséget okoz az intézménynek. 
Költségmegtakarítás, valamint az orvosi ellátás elérhetőségének megkönnyítése is indokolná 
a beköltöztetést. Ferenczi Istvánné házi gondozót is hallgassuk meg az ügyben. 
Ferenczi Istvánné idősgondozó: 
Az érintett személyeket heti kétszer segítem a tisztálkodásban, továbbá viszem az ebédet, 
bevásárolok. Az a véleményem, hogy nem áldoznák fel göböli lakásukat a beköltözés 
érdekében. Úgy vélem továbbá, hogy ezen az alapon sokak kérhetnék Göbölön, hogy 
beköltöztessük őket. Nem ők az egyetlen nehéz helyzetben lévő család a pusztán. 
Szabó Dániel képviselő: 
Két ingatlan értékesítése segítene a lakások kialakításában. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Döntsünk az első határozati javaslatról, a bérbeadást viszont vessük el. 
Szabó Dániel képviselő: 
Akkor két szükséglakást alakítsunk ki? 
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Dr. Hargitai László képviselő: 
Három lakás kialakítása is lehetséges. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Szükséglakás esetében nem szükséges a pályáztatás, kijelölés útján kiadható. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Javasolom, hogy az első határozati javaslatról döntsön a testület, kiegészítve azzal, hogy 
felhatalmazza a polgármestert árajánlatok bekérésére. A második határozati javaslatot pedig 
vegyük le napirendről, mivel azok az első javaslat végrehajtásától függenek. 
Oláh gyárfás polgármester: 
Kérem szavazatukat az első határozati javaslatról, a másodikat pedig levesszük napirendről. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

99/2013. (IX. 25.) számú határozata 
az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz,  
Szabadság u. 66/2. szám alatti lakás felújításáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/2. szám alatti lakóingatlant felújítja 
azért, hogy az hasznosítható legyen bérlakás céljára. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a lakás felújítás költségeinek meghatározása cél-
jából árajánlatokat kérjen be, valamint mérje fel a különböző célú hasznosítás lehetőségeit. 

Felelős: polgármester 
Határidő: Október 31. 

 
 
4., napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról  
     Előterjesztő: Polgármester, költségvetési előadó 
 

Oláh gyárfás polgármester: 
A tárgyban az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, kérem a képvi-
selők hozzászólását, javaslatát! 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2013 (IX.25.) számú határozata 

az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásról 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. 
félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         122.837 eFt 
                   módosított előirányzata:    129.348 eFt 
                  I. félévi bevétele:                  85.117 eFt  
             ebből költségvetési bevétele:    50.167 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           122.837 eFt 
                   módosított előirányzata:     129.348 eFt 
            félévi költségvetési kiadások:      64.963 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:    19.373 eFt 

 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

5., napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
      Előterjesztő: Polgármester 
 

 Oláh Gyárfás polgármester: 
- 45 q tűzifát adtunk a rászorulóknak, családonként 5 q mennyiségben. Eddi g 9 család 

részesült a természetben nyújtott segélyből. Folytatódik a tűzifa-segély akció. 
- A kidőlt platánfát az etyeki fafaragónak adtuk, ő cserébe utcanév táblákat készít fából 

az önkormányzat számára. 
- Az etyeki út melletti ingatlan ügyében Jegyző úr járt el a lakossági bejelentés nyomán. 

Lehetséges a csere, piaci értékesítés egyaránt, mindkét esetben értékbecslő 
igénybevétele szükséges. Értékesítést javaslok, a következő ülésen terjesztem elő. Kb. 
200 ezer forintot kérhetünk az ingatlanért. 

- Befejeződött az óvoda átalakítása, beindult szeptemberben a 3. csoport. Összköltség 
1. 266 ezer forint volt. 

- A Szabadság u. 66/1. lakás külső felújítása helyi vállalkozóval megtörtént, 1.471 ezer 
forintba került. Költségét a bérlakások bérleti díjaiból fedeztük. 

- Szakértő bevonásával kiderült, hogy az orvosi lakás gombásodik. Nagy bontást kell 
végezni ahhoz, hogy a gombásodást megszüntessük, a veszélyes gombafajtát 
megsemmisítsük. A szakértő díja bruttó 60 ezer forint volt. 

- Az általános iskola igazgatója keresett meg azzal, hogy az étkeztetést kéri 
visszahelyezni az iskolai ebédlőbe, mert a jogszabályváltozás miatt a gyermekek 16 
óráig vannak iskolában. A délutáni szakkörök miatt nagyon kevés idő marad az 
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ebédeltetésre, több gyerek sem képes ilyen rövid idő alatt rendesen megebédelni. 
Költségmegtakarítás volt a cél a vendéglőben történő étkeztetésre. 1 fő 
igénybevételével is meg tudják oldani az iskolai ebédlőben történő étkeztetést, ennek 
költsége 10 hónapra 500 ezer forint lenne. Eszközkészlet rendelkezésre áll. Következő 
ülésre elkészítjük a pontos kalkulációt. 

- Október 12-én Rally verseny megy át a falun, Etyek felől Doboz, Sóderos és 
Farkaslyuk érintésével. Az újságban közzé tesszük, fokozott óvatosságot kérve a 
lakosságtól. 

 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2013 (IX. 25.) sz. határozata 

a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
szóló beszámolóról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 
polgármesternek szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
szóló beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 
6., napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 
ellátásáról, és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Vizsgáltuk: 28 ingatlan után nem fizetnek kommunális adót a községben. A felszólításokat 
kiküldtük. 600 ezer forintos tételről van szó. Belterületi ingatlanok, lakás céljára használják 
ezeket. Fontos továbbá, hogy az elmúlt évben 27 millió forint volt a lakossági adóhátralék. 
Bízom abban, hogy év végére csökken a szám. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Megfontolandó, hogy a behajtás érdekében határozott időre foglalkoztassunk-e valakit, mert 
ez az összeg nagyon magas, megérné munkabért fizetni erre a célra. Ideiglenes megbízásról 
lenne szó. Bírósági végrehajtóval is lehetne szerződni, azonban az a tapasztalat, hogy nem 
olyan hatékony, mint az önkormányzat. Az ügyintézésük is lassúbb. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
A hátralék nagyon magas, indokolttá teszi az ideiglenes megbízást. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Akkor megbízzuk a jegyző urat, ideiglenesen alkalmazzon erre a célra egy fő munkatársat. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Jó volna előbb látni, hogy ebből a magas összegből mennyi az, aminek behajtására reális 
esély van. 
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Dr. Sisa András jegyző: 
Javaslom én is, hogy következő ülésen döntsünk erről, addigra elvégezzük a szükséges 
vizsgálatot. 
Szabó Dániel képviselő: 
Bíztatónak látom az anyagban szereplő kommunális adó behajtási százalékát a tavalyi évhez 
képest.  
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

 Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/ 2013. ( IX.25.) határozata 

Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból 
származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a 
helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7., napirendi pont: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló, és a költségvetés módosításának jóváhagyása 
          Előterjesztő: Polgármester 

 
Dr. Sisa András jegyző: 
Az év első két hónapjában még Körjegyzőségként működtünk, normatív támogatással 
gazdálkodtunk. Az öt kirendeltségre 16 finanszírozott álláshelyünk van, ezzel nem tudjuk 
működtetni az igényelt állandó és változatlan összetételű ügyfélfogadáshoz.. Az új 
munkatársak végzettsége magasabb, mint az elődöké, ebből származik a magasabb 
bérköltség. 2011 óta elmaradt kötelező nyelvpótlék kifizetését kell most pótolnunk. A Közös 
Hivatal létrejöttéig nem kifizetett összeget az az önkormányzat állja, ahol a nyelvpótlékban 
részsülő munkatárs dolgozik. 
Szabó Dániel képviselő: 
1,5 milliós többletigény nem olyan óriási. 2014-től milyen irányba mozdulnak a létszámok? 
Dr. Sisa András jegyző: 
Az engedélyezett létszámot úgy lehetne tartani, ha lenne egy központ, a kirendeltségeken 
pedig ügyfélszolgálatot látna el egy munkatárs. A polgármesteri feladatellátás kiszolgálására 
nem elégséges ez az egy fő. A kormányzati szándék és a helyi sajátosságok között kellene 
összhangot teremteni. A személyi ügyeket, műszaki ügyeket központosítottuk. Üdvös lenne a 
pénzügyi terület összevonása is, de ez a polgármesterek „ellenállása” miatt jelenleg még nem 
lehetséges. A működési többlet támogatási igényt a most tárgyalandó pályázatból tudjuk 
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fedezni. A pályázathoz való csatlakozáshoz is most kérem döntésüket, mellyel a működési 
többletköltség megtérítésére is pályázhatunk.  
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

103/2013. (IX. 25.) számú határozata 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosításáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Közös Hivatal 2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         0 e Ft 
                   módosított előirányzata:    72. 443 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           0 e Ft 
                   módosított előirányzata:     72. 443 e Ft 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
8., napirendi pont: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatás igényléséről  
            Előterjesztő: Polgármester 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A korábbi években „ÖNHIKI” elnevezésű, az állami többletforrás igénybevételének 
lehetőségét biztosító támogatási forma helyébe 2013. évben „a megyei önkormányzati 
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet”-ben meghatározott feltételek 
szerinti kiegészítő támogatás lép. A támogatás feltételrendszerét és a benyújtás módját a 
hivatkozott BM rendelet határozza meg. Összeghatár és az elfogadható támogatási igény 
jelenleg még nem ismert, szintúgy, mint a rendelkezésre álló állami keretösszeg nagysága, és 
az országos szinten benyújtott igények összesített mértéke. 
Úgy véljük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan most is joggal tarthatunk igényt ennek a 
támogatási formának a lehívására. Jelenlegi ismereteink szerint az igényelt támogatást a 
fizetési kötelezettségeinket megalapozó dokumentumokkal és a nem fejlesztési célú 
elkötelezettségeinkkel tudjuk alátámasztani. Fejlesztés és beruházás támogatására ezen a 
módon nincs lehetőség. 
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A támogatás igényléséről a Képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie, azonban ez 
a határozat csak a támogatási kérelem benyújtásának tényét fogalmazza meg, összegről nem 
kell, hogy rendelkezzék. A támogatási kérelem szeptember 30-ig terjeszthető elő. 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2013 (IX. 25.) számú határozata 

a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM 

rendelet alapján 
pályázat benyújtásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet” 4.§ (2) bekezdés b) 
pontja alapján pályázatot nyújt be Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
működőképességének megőrzését szolgáló támogatás iránt. 

Határidő:  Szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester 
   Költségvetési előadó 

 
9., napirendi pont: Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 

    Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Javasolom, hogy ez év december 31. napjáig kössünk szerződést a szolgáltatóval, a változó 
feltételek miatt. 

 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2013 (IX. 25.) számú határozata 

A gyermekétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása  
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képező, a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés-módosítást jóváhagyja azzal, 
hogy határozott időre, 2013. december 31. napjáig köti meg a vállalkozói szerződést.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.  
 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:   Polgármester 

 
10., napirendi pont: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosí-
tása 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

Dr. Sisa András jegyző: 
Az irattári ellenőrzés során a több technikai jellegű módosításra tettek javaslatot, melynek 
alapján az iratkezelési szabályzatot módosítottuk. Ennek a jóváhagyása szükséges. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2013. (IX. 25.) számú határozata 

 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosításáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint 
módosítja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatát: 
 

1. A „69. Az iktatás a Hivatal Székhelyén és a Hivatal Kirendeltségein történik.” 
szövegrész helyébe: 
„69. Az osztott iktatás a Hivatal Székhelyén és a Hivatal Kirendeltségein történik”  
szövegrész lép. 

 
2. A szabályzat az alábbi pontokkal bővül ki: 

„81. A főszám elé a székhely település és az adott kirendeltség nevének nagy 
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nyomtatott kezdőbetűjét kell írni az alábbiak szerint: 
- Felcsút Község „F”, 
-Alcsútdoboz Község „A”, 
- Csabdi Község „CS”, 
- Tabajd Község „T”, 
- Vértesacsa Község „V” betűt.”  

 

„94. Az elektronikus iktatókönyveket és a névmutatókat a zárást követően a 
tárgyévet követő január 30. napjáig ki kell nyomtatni.” 

3. A szabályzat 2. számú melléklete (FOGALOMTÁR) és a 8. számú melléklete (az 
Irattári terv) a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálásra került. 

4. Alcsútdoboz Település Önkormányzata felkéri a székhely település polgármesterét, 
hogy a szabályzatot 6 példányba juttassa el a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei 
Levéltárához. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
11., napirendi pont: Döntés a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházhoz való csatla-
kozási szándékról 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Alcsútdoboz Község lakosságának kórházi egészségügyi ellátását a Fejér Megyei Szent 
György Kórház végezte 2012. nyaráig. Az ezt követő időszaktól a Komárom – Esztergom 
Megyei Szent Borbála Kórház lett a területileg illetékes feladat ellátó. A változás jelentős 
többlet terhet jelent nemcsak Alcsútdoboz Község lakosainak, hanem a Tabajdon élők 
számára is. Összességében 2500 főt érint, közös szándékunk, hogy a korábbi évtizedek 
tapasztalatai alapján kérjük visszacsatolásunkat a Fejér Megyei Szent György Kórház 
illetékességi területéhez. Dr. Temesszentandrási György polgármester 2013. április 5-én kelt 
levelében, melyet Dr. Csernavölgyi István főigazgató, főorvos Úrhoz címzett, kérte 
nyilatkozatát, hogy Tabajd és Alcsútdoboz község lakosait, betegeit a Fejér Megyei Szent 
György Kórház tudná e vállalni, teljes körű egészségügyi ellátásukról tudnak e gondoskodni. 
Válaszában a Főigazgató Úr egyértelműen fogalmazott „Alcsútdoboz és Tabajd községek 
lakosainak, betegeinek egészségügyi ellátását a rendelkezésre álló kapacitásunk keretein 
belül intézményünk vállalja”.  

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő testületet, határozatban fogalmazza meg azon 
szándékát, hogy Alcsútdoboz Község betegei a Fejér Megyei Szent György Kórház 
illetékességi területéhez tartozzanak a jövőben. 

Az előterjesztés mellékletét képezi Tabajd Község Képviselő-testületének 114/2013. (VIII. 09.) 
számú határozata, melyben felhatalmazza a polgármestert, hogy terjessze be kérelmét az 
ellátási terület módosítása érdekében. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. törvény 5/B.§-a alapján erre lehetőségünk van.  
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
107/2013. (IX. 25.) számú határozata 

Döntés egészségügyi ellátási terület módosításáról 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kapacitás-
nyilvántartásában szereplő ellátási terület módosítását kezdeményezi oly módon, hogy 
Alcsútdoboz Település lakosai részére azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyeket 
eddig a Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórház látott el, a továbbiakban a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház lássa el az alábbi indokokra tekintettel: 
 
Alcsútdoboz Település lakosságának kórházi egészségügyi ellátását a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház végezte a települések legnagyobb megelégedésére 2012. 
nyaráig. Ezt követően jelentős számú egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában a Komárom-
Esztergom Megyei Szent Borbála kórház lett a területileg illetékes feladatellátó. 
 
Ez a változás jelentős többletterhet jelent a település lakosságának, mert – bár Alcsútdoboz-
Tatabánya közúton mért távolsága néhány kilométerrel rövidebb, mint Alcsútdoboz-
Székesfehérváré, azonban Alcsútdoboz-Tatabánya közötti tömegközlekedés oly mértékben 
nem összehangolt, hogy szinte – nincs elfogadható tömegközlekedési kapcsolat (az átszállási 
lehetőségeket, várakozási időket tekintve) a két település között.   
 
Továbbá az önkormányzat megkeresésére a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház vállalta Alcsútdoboz Település lakosainak teljes körű egészségügyi ellátását.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy terjesszen be a fentieknek megfelelő 
tartalmú kérelmet Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény 5/B. §-a alapján az ellátási terület módosítása érdekében. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
12., napirendi pont: Döntés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozásról, és 
céljainak támogatásáról 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Írásbeli előterjesztésemhez szóbeli kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni, mindössze annyit 
javasolok, hogy támogassuk a mozgalmat. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
A végrehajtást szervezzük ki civil szervezetnek, aki ezt szívesen elvégzi. Az egyházakat is be lehetne 
vonni. 
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A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

108/2013. (IX. 25. ) számú határozata 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete üdvözli a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. 

A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék lehetővé 
az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 20. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

109/2013. (IX. 25. ) számú határozata 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete a Világ Királynője Engesztelő 
Mozgalomba belépésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az 
önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Pártoló Tagja kíván lenni. 
Felhatalmazza a polgármestert a Tagfelvételi kérelem aláírására és továbbítására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 20. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

110/2013. (IX. 25. ) számú határozata 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom anyagi támogatásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete a Világ Királynője Engesztelő 
Mozgalom kezdeményezéseit megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához 50.000,-Ft, azaz ötvenezer 
forint összegű adományt nyújt. 

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományt a 
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 11734169-20012199 számú bankszámlaszámára 
átutalja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

111/2013. (IX. 25. ) számú határozata 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna építés 

támogatásáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete a Világ Királynője Engesztelő 
Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt 
beruházás koncepciójáról és azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. 
határozatban nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja: 

- az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es 
faragott terméskő felajánlásával vagy 
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- az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es 
faragott terméskő elkészíttetéséhez szükséges 100.000,-Ft, azaz százezer forint 
összegű adomány nyújtásával. 

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a faragott 
terméskövet elkészíttesse, vagy a terméskő elkészíttetéséhez szükséges adományt a Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalom 11734169-20012199 számú bankszámlaszámra átutalja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

112/2013. (IX. 25. ) számú határozata 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna építés 

támogatásáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete az Életfa Kárpát-medence 
Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet 
egységének megvalósításához egy marék földet adományoz. 

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet 
Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 20. 

 
 
13., napirendi pont: Döntés lakbér-beszámítási kérelemről 

     Előterjesztő: Polgármester 
 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Az önkormányzatnak hozzá kellett volna járulnia a munkákhoz. Döntenünk kellett volna ar-
ról, milyen összegben, milyen mértékben támogatjuk a felújítást. 
Szabó Dániel képviselő: 
A lakó nem hibáztatható az önkormányzat mulasztásáért. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Kérem, hogy a későbbiekben így járjunk el. 
Szabó Dániel képviselő: 
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Akkor hozzuk tudomására, hogy a további felújítás csak az önkormányzattal kötött megálla-
podás esetén lehetséges. 
 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2013 (IX.25.) számú határozata 

Selettye Sándor lakbér beszámítási kérelme  
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete Selettye Sándor bérlő által 
benyújtott számlák alapján 84.199,-Ft összeget beszámít a bérlők lakbér fizetési 
kötelezettségébe. A beszámított felújítási költség a havonta fizetendő rendes lakbér terhére, 
havi 15.000.- Ft összegben kerül jóváírásra. 

Felhatalmazza a polgármestert a lakbér beszámításáról szóló szerződés aláírására.  
 

Határidő: 2013. október 01. 
Felelős: Polgármester 

 
14., napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 021/1 hrsz.-ú (külterület-
szántó) haszonbérbe adásáról, értékesítéséről 
     Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a jelenleg haszonbérben művelt önkormányzati 021/1 hrsz.-
ú külterület-szántó művelésű 6,4957 ha területünkre szóló haszonbérleti szerződés 2014. 
gazdasági évben lejár. Jelenlegi bérlője Tóth Sándor (1962. 10. 27. a.n.: Nagy Piroska) 8086 
Felcsút, Vereczkei köz 3/1. szám alatti lakos. Döntenünk kell a terület további sorsáról, 
eladásáról vagy újabb öt évre történő haszonbérbe adásáról. 
Bárányos Gábor képviselő: 
Javaslom újra bérbe adni alcsútdobozi vállalkozónak. 
Dr. Hargitai László polgármester: 
A jelenlegi bérlő területei által övezett földről van szó. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Ő műveli a környező földeket is, praktikus lenne, ha ő maradna a bérlő. Ne hosszabbítsunk 
bérletet, értesítsük a bérlőt arról, hogy automatikusan nem hosszabbodik meg a bérlési idő. 
Szabó Dániel képviselő: 
Később döntsünk a pályázat kiírásáról, határidőnek 2014. augusztus 1-jét javaslom. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

114/2013. (IX. 25.) számú határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő 021/1 hrsz.-ú szántó művelési ágú földterület 

értékesítéséről 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonban lévő 021/1 hrsz.-ú szántó művelési ágú földterületet az 
önkormányzat vagyonának gyarapítása érdekében értékesíti. 

Ennek érdekében a földbérlet lejártát megelőző hatvan nappal pályázatot ír ki az 
értékesítésre. A pályázatok beérkezési határideje: 2014. augusztus 31. napja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos pályázat 
kiírására. 

Határidő: 2014. augusztus 1. 
Felelős: Polgármester, jegyző 

 
15., napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 040/11 hrsz.-ú (külterület-szántó) 
haszonbérbe adásával kapcsolatos pályázat elbírálásáról, föld-haszonbérleti szerződés megkötéséről 

     Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A beadási határidőig, 2013. augusztus 31-ig egyetlen pályázat érkezett, Cserna Lajos György 
Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakostól.   

A pályázó, határozatunknak megfelelően nyilatkozott arról, hogy őstermelőként kívánja 
művelni az 5,25 aranykorona értékű, 2420 m² nagyságú területet, aranykoronánként évi 
2.000,-Ft (összesen 10.500,-Ft/év) bérleti díjért. 15 évre kérné a bérletet, azonban 5 évre 
javaslom bérbe adni azt. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés: 
 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

115/2013. (IX. 25.) számú határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő 040/11 hrsz.-ú szántó művelési ágú földterület 

haszonbérbe adásáról  

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonban lévő 040/11 hrsz.-ú szántó művelési ágú földterület 
haszonbérbeadására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy az egyetlen pályázó, Cserna Lajos György 
Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos pályázatát elfogadja és a 040/11 hrsz.-ú 
szántó művelési ágú 2420 m² nagyságú földterület haszonbérbeadására irányuló, az 
előterjesztés mellékletét képező szerződést Cserna Lajos Györggyel megköti. 

 A bérleti díjat a Képviselő-testület 10.500,-Ft/év összegben, a szerződés időtartamát 5 évben 
határozza meg. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, jegyző  

 
 
16., napirendi pont: Jogi képviseleti megbízás az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap felé 
fennálló kötelezettségek ügyében 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

Dr. Hargitai László képviselő: 
Az írásbeli előterjesztést kiegészítve fontosnak tartom megjegyezni a következőket: A magán-
tulajdonosok az Európa Ingatlan Alappal kötöttek szerződést. A rendezési terv módosításához 
kifizették a költségek rájuk eső részét. A belterületbe vonást az önkormányzat fizette. 138 mil-
lió forintból 50 millió forint visszatartásra került, 88 millió forint a terület tulajdonosáé, Ma-
rosvári úré. Ő azonban opciót adott az önkormányzatnak arra, hogy a területet értékesítse. 
Mint önkormányzat, erre nem volt jogosultságunk, ezért jelképes összegért megvásároltuk 
tőle azzal, hogy értékesítés esetén 40 millió forintra jogosult. Infrastruktúra-fejlesztést a víz, 
villany esetében az önkormányzat vállalta, gáz vezetése az Alap saját beruházása volt. A víz, 
villany vezetésére azért nem került sor, mert nem volt meg az Alap terve arra, mit szeretne 
kialakítani a területen. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
De a szerződésben szerepel a kötbér kérdése is. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatást. Az ügyet valamilyen módon le kell zárni. Erre ügyvédi segítséget 
kérünk és veszünk igénybe: erről szól a határozati javaslat. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2013 (IX. 25.) sz. határozata 

Jogi képviseleti megbízás az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap felé fennálló 
kötelezettségek ügyében 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EURÓPA 
Ingatlanbefektetési Alap felé fennálló önkormányzati kötbértartozás és biztosítékai 
vonatkozásában a szerződésmódosítás peres úton való kikényszerítése céljából jogi képviselőt 
vesz igénybe. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogi képviselő megbízására a beszerzési 
szabályzatban meghatározott módon.  

      Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Polgármester 
 

17., napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való 2014. 
évi csatlakozásról 
     Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Írásbeli előterjesztésemhez szóbeli kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni, kérem a képviselők 
támogató határozatát. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

117/2013. (IX.25.) számú határozata 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához  
történő csatlakozásról  
  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához az 
előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.   
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Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 
 

 
18., napirendi pont: RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítése, valamint a Kft. működésé-
vel kapcsolatos egyes kérdések rendezése 

     Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a Réz-hegy Kft. társtulajdonosait és jogi képviselőjét. Elöljáróban 
felolvasom az előterjesztést, hogy vendégeink is megismerhessék annak tartalmát. 
Az értékbecslő szakvéleménye ma reggel érkezett meg. 7.000,-Ft/m² árban határozza meg a 
terület értékét. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Már azzal is elégedett lennék, ha az Olajterv felé fennálló önkormányzati tartozást 
átvállalnák. 
Dr.Tasnádi Zoltán ügyvéd: 
Ha a képviselő-testület támogatja az előterjesztést, akkor 1 év állna rendelkezésre arra, hogy 
ezt – az alpolgármester úr által felvetett javaslatot – meglépjük a határozati javaslatban 
szereplő összegből. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az elmúlt napokban kigyűjtöttem a Kft.-t terhelő terheket és kötelezettségeket. Összességében 
körülbelül 750 millió forint terheli a Rézhegy Kft.-t. Nekem, mint Alcsútdoboz község felelős 
vezetőjének kötelességem a falu érdekeit szem előtt tartani. Véleményem szerint a Kft.-nek 
nincs jövője, a szétválás célszerű, valamint az ingatlanok értékesítése. Félretéve minden vitát 
és konfliktust egyetlen célom van, hogy tárgyalásaink mozduljanak el a holtpontról és a 
megoldás irányába tegyünk kölcsönös lépéseket. 
Dr.Gasparik Zoltán, a Quintas Kft. ügyvezető igazgatója: 
Egy lényeges elemmel kívánom kiegészíteni az elhangzottakat: A két legnagyobb tételű 
követelés a jelzálogjoggal terhelt területek esetében az önkormányzat által vállalt 
kötelezettség kapcsán keletkezett. A sikertelenség másik oka az ingatlanpiaci helyzet. 
A Réz-hegy Kft. mint jogi személy nem tud fellépni sem az Olajterv, sem az Európa Alappal 
szemben. Az önkormányzat teheti ezt meg. Kérdés, van-e olyan opció, amely azt segítené elő, 
hogy az önkormányzat szabaduljon ebből a helyzetből. A követelések nem átterhelhetőek. 
Számunkra az lenne az utolsó opció, hogy jogi úton érvényesítsük az érdekeinket. Ez a 
lakosság és az önkormányzat ellenére való lenne. 
Dr.Tasnádi Zoltán ügyvéd: 
Elválaszthatatlan a Réz-hegy Kft. és az önkormányzat érdeke. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Eltekintve az Olajterv és Európa Alap ügylettől, a helyzet kialakulásában az önkormányzat a 
legkevésbé sem felelős. Az Olajterv-tartozást lehet forintosítani. Az értékbecslő által 
megadott négyzetméter ár nagyon magas. 
Dr.Tasnádi Zoltán ügyvéd: 
A felszámolási eljárás megindításánál rosszabb megoldást nem tudok elképzelni. A 
felszámolás csapdáját csak pótlólagos forrás segítségével lehet elkerülni. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
A jelen helyzet megoldása és a jövő kérdése a fontos. Ha így haladunk, eladásokból csak a 
követeléseket tudjuk kifizetni. Végül nem marad egy telek sem, melyet értékesíteni lehet. A 
borús jövő ellen kellene tenni valamit. 
Dr.Gasparik Zoltán, a Quintas Kft. ügyvezető igazgatója: 
Az önkormányzat tett-e valamit annak érdekében, hogy ez a jövő derűsebb legyen? Még az 
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sem történt meg, hogy Az Európa Alappal szembeni érdekeit érvényesítse. Ezt a feladatot a 
Réz-hegy Kft. nem vállalhatja át. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Az Európa Alappal kapcsolatos vádat visszautasítom. A jogtalan bejegyzés törlésre került a 
Földhivatalban. 4-5 évvel ezelőtt még ez sem történt meg. 
Bárányos Gábor képviselő: 
Évi 7-8 millió forint veszteséget termel a Kft. és itt van még az ÁFA tartozás is. Rendkívül 
bonyolult kérdések ezek, és igazán most ismerkedünk a Kft. ügyével. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Gasparik úr, kérem, gondolja végig hozzászólását. Nem ez a képviselő-testület felelős a 
kialakult helyzetért. Regnálásunk kezdete óta foglakozunk a kérdéssel, próbálunk megoldást 
találni. A múltat és a felelősség kérdését tegyük most félre. Arról beszéljünk, hogyan tovább. 
Lehetőség szerint békességgel járjunk az ügy végére. Ha a hitelező magánszemélyek esetleg 
eltekintenének követelésük egy részétől, javulna valamit a helyzet. Nehéz úgy megoldást 
találni, hogy mindenki érdekei szerint jól járjon. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Konkrét javaslatot szeretnék tenni. A kérdésben csak a taggyűlés határozhat, de a javaslat 
azért elhangozhat, hiszen az érdekelt felek jelen vannak. 
A múltkori ülésen értékbecslés hiányában nem döntöttünk három határozati javaslatról. A 
Kft. kiszámolta, mekkora az a m²-ár, mely még lefogadható annak érdekében, hogy az 
adósságokat rendezni tudjuk. 4.200 Ft/m², szemben az értékbecslő 7.000 Ft-os négyzetméter –
árával, amely még megfelelő ingatlanpiaci helyzet esetében is magas, jelen esetben pedig 
irreális. Ezzel az összeggel számolva a NAV követelést ki tudnánk egyenlíteni. 
Kiss Sándor a Rézhegy Kft. ügyvezető igazgatója: 
Egyetértek azzal, hogy a múlt helyett a mostani problémával kell foglalkozni. Kezdetektől 
vagyok a Kft. ügyvezető igazgatója. Könyveinkben látható, hogy ez nem elherdált vagyon. 
Kérem az adatok kiigazítást, hiszen a valóságban mintegy 190 millió forint az adósságunk, 
melyben minden tartozás benne van. 
Magam is magasnak találom az értékbecslő által meghatározott árat. Húsz éve vagyok 
ingatlanbecslő, saját számításaim szerint 4.200-4.400 forint közé tehető a négyzetméter ár. 
5.500,-Ft/m² volna az az összeg, melyet én „fedezeti pont”-nak hívok. Ez volna optimális. Az 
ingatlanpiaci pangást figyelembe véve ezt nem lehetséges most elérni. 
Több önkormányzati kötelezettséget is teljesített a Kft. a működése során. 
Szabó Dániel képviselő: 
Járatlanul vagyok itt: 3 év nem volt elegendő ahhoz, hogy átlássam a kialakult helyzetet. Azt 
azonban visszautasítom, hogy az önkormányzat nem tett lépéseket, kényelmes volt e 
tekintetben. Jó érvelésnek tűnik, de nem tudom, mi volt 2003-ban az üzleti terv. Most azt 
látom, hogy az önkormányzatnak romhalmazba kell tennie a pénzt. Nem tudom azt sem, miből 
tevődik össze a NAV tartozás. Tavaly 5 millió, az idén már 8,5. Mennyi lesz jövőre? Azt 
támogatom, hogy vázoljuk a következő 3-5 évet. Elvárom az ügyvezető igazgató részéről, 
hogy a következő taggyűlésen tegye ezt meg. A mai alkalom csak beszélgetés, garanciákat 
nem hordoz, melyet nagyon hiányolok. Kérem, hogy terv szinten történjék a 
felelősségvállalás. 
Dr.Tasnádi Zoltán ügyvéd: 
Úgy gondolom, mindenki felelősséget érez a Kft. sorsáért. Kérdés, milyen irányba mozdulunk 
el. Készüljön üzleti terv: ez valóban kötelezettsége az ügyvezetésnek. De megadja-e az 
önkormányzati tag a lehetőséget a további működésre azzal, hogy biztosítja a pénzügyi részt, 
vagyis a 8,5 millió forintot? Azután lehet a többi kérdésről beszélni. Javaslom, adjuk meg az 
esélyt. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Hargitai képviselő úr javaslata szerint 1200 m²-es telek esetén 5 millió forint lenne. Tegyünk 
be egy olyan döntést is, ami az Olajterves követelést is megoldaná. Ez jó kiindulási alap 
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lenne a további tárgyalásokhoz. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tervezzük meg, hol van a kiút úgy, hogy minden résztvevő a legkisebb veszteséggel kerüljön ki 
a Kft.-ből. Mennyi idő van a NAV tartozás kiegyenlítésére? 
Dr. Gasparik Zoltán, a Quintas Kft. ügyvezető igazgatója: 
A NAV visszavonta a felszámolási eljárást. Eljárok annak érdekében, hogy fizetési halasztást 
kapjunk. Ezt alaposan meg kell indokolni, valamint megjelölni a fizetés időpontját. Meg 
fogjuk kapni. Ha mégsem, akkor egy területet elárverez, kiveszi belőle a tartozást. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tehát körülbelül egy hónap áll rendelkezésre. Amennyiben üzleti terv készül, az önkormányzat 
ebben az egy hónapban várhatóan kerül olyan helyzetbe, amely lehetőséget biztosít a 
megoldásra. 
A mai, Réz-hegy Kft.-vel kapcsolatos határozati javaslatokat levesszük az ülés napirendjéről. 
Kiss Sándor a Réz-hegy Kft. ügyvezető igazgatója: 
Az én ügyemben nem született döntés. Nem kérek mást, csak az elmaradt munkabérem 
kifizetését. Enélkül nem tudok működni. Nem tudok tovább hitelezni a Kft.-nek. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Javaslom, 200 ezer forint tagi kölcsön megszavazását, melyből működni tud az ügyvezető 
igazgató úr. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elnapoljuk, és határozatban döntsön a 
testület a 200 ezer forintos tagi betétről. 
Dr.Gasparik Zoltán, a Quintas Kft. ügyvezető igazgatója: 
Október 2. szerda 10.00 óra megfelelő lenne-e a tagi gyűlésre? Addigra elkészül az üzleti terv 
is. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Igen, jó lesz ez az időpont. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2013 (IX. 25.) sz. határozata 

a RÉZ-HEGY Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Rézhegy 
Kft. részére 200.000,- azaz kétszázezer forint tagi kölcsönt nyújt egy év időtartamra kamat-
mentesen azzal, hogy a tagi kölcsön kizárólagosan a gazdasági társaság jogszerű működésé-
nek helyreállítására fordítható, különösen a bankszámlatartozás kiegyenlítésére, illetőleg a 
könyvviteli feladatok ellátására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. október 1. 
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További hozzászólás, észrevétel hiányában az „Egyebek” napirendet nem tárgyalta a Képvi-
selő-testület. A polgármester a testületi ülést 12:05 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Oláh Gyárfás         Dr. Sisa András 
polgármester                                   jegyző 


