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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. november hó 29. nap 16.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Szabó Dániel képviselő 
Tranker Tamás alpolgármester 
Komáromi Gáborné képviselő 
 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

3. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
           Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 

4. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési terve 
           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

5. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 

           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

6. A szociális tűzifa támogatás megállapításáról szóló rendelet elfogadása 
            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
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8. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 

szabályairól szóló rendelet megalkotása 
           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

9. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára 
vonatkozó rendelet megalkotása 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
rendjéről szóló szabályzat elfogadása 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

11. A Réz-hegy Kft. szétválásával kapcsolatos megállapodás 
           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

12. Egyebek         
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 4 fővel a képviselő-
testület határozatképes.  

Javaslom kiegészíteni a meghívóban szereplő napirendi pontokat egy ponttal, melyet az 
Egyebek napirend előtt javaslok tárgyalni, ez pedig az iskola nevelő-testületének kérése, mely 
az iskolai étkeztetés helyszínének megváltoztatása tárgyában érkezett.  

Javaslom kiegészíteni az ülés napirendi pontjait, a Kormányhivatal észrevételei alapján 124, 
és 125. számú határozatainkat javítanunk kell, mert mindkettőben hatályon kívül helyezett 
önkormányzati rendeletre hivatkozunk, és az egyik határozat meghozatalának időpontja sem 
helyes. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
             Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 

 
4. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési terve 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

5. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

6. A szociális tűzifa támogatás megállapításáról szóló rendelet elfogadása 
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             Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

             Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
8. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 

szabályairól szóló rendelet megalkotása 
            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

9. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára 
vonatkozó rendelet megalkotása 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
rendjéről szóló szabályzat elfogadása 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

11. A Réz-hegy Kft. szétválásával kapcsolatos megállapodás 
           Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

12. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2013. (X. 30.), 
valamint 125/2013. (X. 30.) számú határozatainak javítása a Kormányhivatal 
észrevételei alapján 

            Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

13. Egyebek 
 
 

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

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2013 (XI. 29.) 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. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 
 

2., napirendi pont: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
 
Oláh Gyárfás polgármester:  
- Szokásomhoz híven tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy ma reggeli állapot 
szerint 11 millió 145 ezer forint van a folyószámlánkon. 
- Telket vásároltunk a Rézhegy Kft.-től, a múlt ülésen hozott határozatunk szerint. 
- A volt csendőrlaktanya néven közismert ingatlanunk felújításáról döntöttünk a múlt ülésen. 
Elkészültek az átalakítás tervei. Most árajánlatokat fogunk kérni a munka elvégzésére. 
- Beadtuk a régi községháza felújítására készített pályázatot. A pályázati forrás nem lesz 
elégséges a teljes felújításra, ezért tavasszal ismét pályázatot adunk be a munkák 
folytatására. 
- Alpolgármester úr javaslatára tervezzük a Sportcsarnok és a községháza névadóját. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
- Javaslom Hajnal János volt alcsútdobozi testnevelő tanár és tanító nevére keresztelni a 
sportcsarnokot. Vitathatatlan érdemei voltak a helyi gyermekek és fiatalok sportolásra, 
testedzésre nevelése terén. 
Oláh Gyárfás polgármester:  
- Fénymásoló csere történt a hivatalban annak érdekében, hogy az újság szerkesztése 
helyben történhessen. 
- Lakossági jelzés érkezett rágcsálók felbukkanásáról, ezért ismételten elvégeztetjük a 
rágcsáló-irtást közintézményeinkben és a község területén egyaránt. 
- Megérkezett a szociális célú tűzifa. 
- Új Volán menetrend készül, véleményünket kérték a kialakításához. December 15-én 
vezetik be. Sűrűsödnek az autóbusz járatok, igazodnak a bicskei vonatok indulásához. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2013 (XI. 29.) 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 
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szóló beszámolóját elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 
 
3., napirendi pont: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 

 
Dr. Sisa András jegyző: 
A beszámoló adatai összefoglalva azt mutatják, hogy sok a feladat, kevés a létszám, ezért 
rengeteg a csatolt munkakör. A létszámkeret nem ad lehetőséget a specializálódásra. 14 ezer 
ügyirat keletkezett az idén az öt községben. 468 önkormányzati, 1229 állami ügy, 1600 
megkeresés. Összesítve 39 főt alkalmaztunk közfoglalkoztatás keretein belül. A téli létszámot 
nem tartalmazza ez a szám. Minden önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj-rendszerben, ez 50 pályázatot jelentett az idén. 16 állampolgársági eskütétel, 25 
házasságkötés és 48 haláleset anyakönyvezése történt eddig az idén.   
Tranker Tamás alpolgármester: 
Van katasztrófavédelmi referens? 
Dr. Sisa András jegyző: 
A műszaki ügyintéző látja el a feladatot. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2013 (XI. 29. ) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolójáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete hogy a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 

4., napirendi pont:  Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A legutóbbi belső ellenőrzés során nagyon kevés hiányosságot tapasztaltak. Jegyző úrral 
együtt köszönöm Polyefkó Mária pénzügyi ügyintézőnk munkáját, mert ez az ő 
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alaposságának, lelkiismeretes munkájának köszönhető. A belső ellenőrzési terv elfogadása 
törvényi kötelezettség. 
 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
137/2013 (XI. 29.) számú határozata 

Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve  
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázat tartalma szerint 
jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: december 31. 

 
 
5., napirendi pont: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az írásbeli előterjesztéshez nem kívánok kiegészítést hozzáfűzni, kérem a képviselők 
szavazatát a módosításról. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

8/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  

2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
6., napirendi pont: A szociális tűzifa támogatás megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Szabó Dániel képviselő: 
A család egy főre jutó jövedelmének módosítását kérem, egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíjminimum 250%-ára, azaz 71.250,-Ft-ra. Az ettől eltérő esetben pedig 150%-ára, azaz 
42.750,-Ft-ra. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Úgy látom, a képviselők többsége egyetért a javaslattal. Kérem szavazatukat, arról, hogy a 
beépített képviselői módosítással elfogadják-e a szociális tűzifa-támogatásról szóló 
rendeletet?  
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete  
a szociális célú tűzifa támogatásról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7., napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása alapján új alapokra szükséges 
helyezni a településen nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésének szabályait. 
Tekintettel arra, hogy ebben a körben korábban nem rendelkeztünk szabályozással, ezért 
szükséges a rendelet mielőbbi pótlása. 

A csatornahálózat üzemeltetőjével folytatott egyeztetés szerint az újbarki szennyvíztelep 
biológiai túlterheltsége miatt települési folyékony hulladék fogadóhelyeként nem jelölhető ki, 
ezért a küszöbön álló fejlesztési beruházásig ideiglenesen bicskei befogadót kell kijelölnünk a 
rendeletünkben. Ez a körülmény önmagában is meghatározza azt, hogy mely szervezet 
jelölhető ki településünkön közszolgáltatóként, mivel a befogadó jelenleg két vállalkozóval 
kötött szerződést, akik rendelkeznek erre a telepre beszállítási engedéllyel és érvényes 
szakvizsgával. Javasolom közülük a kedvezőbb szolgáltatási díjtételű vállalkozás 
közszolgáltatói megbízását egy éves határozott időtartamra. 

A rendelet tervezetét előterjesztésem tartalmazza azzal, hogy a szabályozásról a tervezet 
részletes indokolása nyújt tájékoztatást. 

Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el a csatolt 
rendelettervezetet. 
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A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
8., napirendi pont: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Tranker Tamás alpolgármester:  
Állandó alcsútdobozi lakos ne fizessen külterületi ingatlana után. 
Dr. Sisa András jegyző: 
A 11.§ Mentesség, kedvezmények fejezetbe bekerülhet a javaslat. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Javítsuk 60 l-re az ürítőedény méretét. Határozzunk meg gyűjtőpontot, ahová a külterületi 
ingatlan tulajdonosok beszállíthatják a hulladékot. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Lomtalanítás a tulajdonos jelzése alapján bármikor lehetséges? 
Szabó Dániel képviselő: 
Úgy látom, igen, de minden esetben fizetni kell a szolgáltatásért. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Javaslom, a módosítások beépítésével fogadjuk el a tervezetet. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 

szabályairól 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9., napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatára vonatkozó rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 

Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvényeknek módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény módosította többek között a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt . 

A 2013. július 1-jén hatályba lépett módosítás egyrészt új fejezettel egészíti ki az Mgtv.-t, 
továbbá felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható 
mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb 
feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.  

Tekintettel arra, hogy környezetünkben gyakoribbá válhatnak a filmforgatások, célszerű 
önálló rendeletet alkotni e körben.  

Az Mgtv. végrehajtási rendelete is megjelent. A települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 
205/2013. (IV. 14.) Korm. rendelet a főbb eljárási szabályokat meghatározza, így az 
önkormányzati rendelet mindössze az ezen kívül eső részletszabályokat, speciális feltételeket 
kell, hogy tartalmazza.  

A közterület-használat díját az Mgtv. 3. melléklete szabályozza, az önkormányzatnak így 
ettől magasabb díj meghatározására nincs lehetősége, viszont a felhatalmazás szerint 
rendeletében meg kell állapítania a turisztikailag kiemelt közterületek körét, melyekre eltérő 
díj alkalmazandó.  

A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem a megyei kormányhivatalnál 
terjesztendő elő és a hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.  
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő testületének 
12/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete 

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 
 



10 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
10., napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának rendjéről szóló szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 

Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) szolgál. A 2014. évi fordulóban történő részvétel alapfeltételeként 
a csatlakozási nyilatkozatot a Képviselő- testület elfogadta, majd a pályázati kiírás a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetésre került.   

Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj 
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 

Az előterjesztés mellékletét képező szabályzatot javaslom elfogadásra a beérkezett ösztöndíj 
pályázatok elbírálására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg, a határozati javaslatot és a 
szabályzatot elfogadni szíveskedjen. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 
138/2013. (XI. 29.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
rendjéről szóló szabályzatról  

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

Határidő: 2013.december 13. 
Felelős:  polgármester  

 
 
11., napirendi pont: A Réz-hegy Kft. szétválásával kapcsolatos megállapodás 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
A Quintas Kft ügyvezetője által megfogalmazott levél érdemi megválaszolásához komoly jogi 
információk szükségesek. Hibák vannak az alapszerződésben, EU Ingatlan Alap helyzete sem 
tisztázott, Véleményem szerint bíróság előtt vagy közös megegyezéssel lehetséges a szétválás. 
Szabó Dániel képviselő: 
Felháborít ez a levél: továbbra is az a véleményem, hogy időhúzásról van szó. Nem 
tárgyalási alap ez a levél. NAV teher megszűnt azzal, hogy megvásároltunk egy telket, most 
ismét húzzák az időt. Nem értem, miért kellene 31 millió forintot fizetnünk a kiválásért. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Egyetértek, megint semmibe vesznek bennünket. Ügyvédi véleményezést várok, januárban 
tárgyalunk újra a kiválás feltételeiről. 
 
 
12., napirendi pont: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2013. (X. 
30.), valamint 125/2013. (X. 30.) számú határozatainak javítása a Kormányhivatal 
észrevételei alapján 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy két képviselő-testületi határozatunkban - 
124/2013. (X. 30.), valamint 124/2013. (X. 30.) - hatályon kívül helyezett helyi rendeletre 
hivatkozunk, valamint a 124-es számú határozat időpontja V. 30., X. 30. helyett.  
A helyes határozati hivatkozás a 124-es és 125-ös határozatokban a következő: Alcsútdoboz 
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 5-
6.§. 
Kérem határozatukat, mely szerint a 124-es, 125-ös határozatunkat a kijavítás után változatlan 
tartalommal jóváhagyjuk. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz  Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

139/2013. (XI. 29) számú határozata 
a 124/2013. (X. 30.) számú önkormányzati határozat kijavításáról 

  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 124/2013. 
(X. 30.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám 
alatti lakás bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról szóló határozatát a 
következőképpen javítja ki: 
- A határozat száma helyesen:  124/2013. (X. 30.) 
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- A határozatban szereplő törvényi hivatkozás helyesen: Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 5-6.§  
- a határozat tartalmát a képviselő-testület változatlan formában hatályban tartja 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz  Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

140/2013. (XI. 29) számú határozata 
a 125/2013. (X. 30.) számú önkormányzati határozat kijavításáról 

  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 124/2013. 
(X. 30.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám 
alatti lakás bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról szóló határozatát a 
következőképpen javítja ki: 
- A határozatban szereplő törvényi hivatkozás helyesen: Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 5-6.§  
- a határozat tartalmát a képviselő-testület változatlan formában hatályban tartja 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
13., napirendi pont: Egyebek 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az alpolgármester úr javaslata következik. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Polgármester úr jelezte az ülés elején, hogy javaslatot szeretnék tenni a régi községháza, 
valamint a sportcsarnok elnevezésére. A sportcsarnok névadójának javasolom tehát Hajnal 
Jánost, akinek munkássága pedagógusként példaértékű volt a községben. Fiatalok 
sokaságával szerettette meg a sportot. A régi községháza neve pedig javaslatom szerint 
Vörösmarty Mihály nevét kaphatná, aki nem azonos a költővel, hanem az első jegyző volt 
Alcsúton. 
Komáromi Gáborné képviselő: 
Helytörténeti kiállítás viselné a nevét vagy az épület? 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Mindkettőt lehetne elnevezni róla. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A hely szelleméhez illene a volt jegyző neve. 31 évig volt jegyző a községben. 
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Szabó Dániel képviselő: 
Támogatom a névadást, bár Hajnal János nevét most hallom először. Legyen előterjesztés, 
arról szavazzunk. Addig is tájékoztassuk az alcsútdoboziakat a szándékról, és kérjük 
véleményüket. 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 17.30 órakor 
bezárta. 
 

K. m. f. 
 
Oláh Gyárfás         Dr. Sisa András 
polgármester                                   jegyző 


