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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. február 1-jén 09.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt 
  testületi üléséről. 
  
Helye:                         Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri 

Irodája(Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 
                                    
Jelen vannak:           Oláh Gyárfás polgármester, Tranker Tamás alpolgármester, Bárányos 

Gábor, Dr. Hargitai László, Szabó Dániel képviselők 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Hiányzik: Igazoltan Dr.Gulyás László és Komáromi Gáborné képviselők 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fővel a 
Képviselő-testület ülése határozatképes. Külön köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat, 
akit a körjegyzőségi tárgyalások során valamennyien megismertünk. 
A napirend jóváhagyása előtt tájékoztatom Önöket arról, hogy két előterjesztés érkezett, 
amelynek ügyében szintén döntenünk kell. Ezek:  
- Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 
személyi változásai 
-   A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által közösen fenntartott Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2012. évi költségvetésének 
elfogadása. 
Tehát 16. és 17. napirendi pontként javaslom tárgyalásra és döntésre az említett két  
előterjesztést. 
 
Dr. Hargitai László: Mielőtt elfogadnánk a napirendet, javaslom azt is tárgyalni, hogy az 
SZMSZ-ben rögzítettek szerint tartsuk a testületi üléseket. Eltértünk ettől, és két képviselőnek 
nem megfelelőek a Polgármester által megküldött új időpontok. 
 
Dr. Petrin László: Az SZMSZ-t tanulmányozva megállapítottam, hogy sok helyen javításra, 
kiegészítésre szorul. Például nem kellően szabályozott a testületi ülések időpontjának 
meghatározása sem. Mivel a korábban elfogadott dokumentumok: SZMSZ, Munkaterv- nem 
tartalmaznak pontos időmeghatározást a testületi ülések megtartására vonatkozóan, ezért ez 
ügyben konszenzus alapján el lehet dönteni, hogy a jövőben mely időpontokban legyenek az 
ülések. 
 
Dr. Hargitai László: Akkor beszéljük ezt meg. 
 
Oláh Gyárfás: Javaslom, az ülés után egyeztessünk erről. 
Bárányos Gábor: Úgy tudom a munkáltatónak kötelessége elengedni a képviselőt. 
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Dr. Petrin László: Igen, ebben az esetben az Önkormányzat kompenzálja a képviselő 
munkából való kimaradásának anyagi vonzatait. 
 
Oláh Gyárfás: A testületi ülés után beszéljünk erről. Most döntsünk a 16+2, azaz 18 
napirendi pont tárgyalásáról. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Tranker Tamást és 
Bárányos Gábort. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta Bárányos 
Gábort és Tranker Tamást. 
 
A Képviselő-testület  5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 

Napirend  
 
 
 

      Tárgy:         Előterjesztő: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok             Oláh Gyárfás 
teljesüléséről                                          polgármester 

           
2. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak      Oláh Gyárfás 

fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről (szóbeli előterjesztés)      polgármester 
           

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetének                 Oláh Gyárfás 
megvitatása                                                                  polgármester 

           
4. Közüzemi díjrendelet hatályon kívül helyezése                               Dr. Petrin László 
                                                                      körjegyző 

           
5. Rendeletmódosítások a Kormányhivatal észrevételei alapján         Dr. Petrin László 

          körjegyző 
 

6. Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi             Dr. Petrin László  
     Törvény változásaiból adódó – az önkormányzatokat érintő –         körjegyző 
     feladatokról, valamint a Helyi Védelmi Bizottság, a polgármester  
     béke-, és minősített időszaki -  tevékenységéről                                         

 
7. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által adományozandó        Dr. Petrin László 

           Dr. Paulikovics Elemér Díj odaítélésére                                            körjegyző 
              

8. Tájékoztató a Bicskei Rendőrkapitányság                                       Dr. Petrin László 
kapitányságvezetőjének kinevezéséről                                             körjegyző 

     
9. Tájékoztatás ebrendészeti hozzájárulás jogszabályi                        Dr. Petrin László 
      hátteréről                             körjegyző 

           
10. Vállalkozási szerződés jóváhagyása                                                Oláh Gyárfás 
                                                                                                polgármester 
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11. Bicskei Rendőrkapitányság anyagi támogatása                                Oláh Gyárfás 

                                                                                       polgármester 
 

12. Étkezési térítési díjak visszafizetése                                                  Oláh Gyárfás 
                                                                            polgármester 

           
13. Lakhatási kérelem elbírálása                                                             Oláh Gyárfás 
                                                                                                                 polgármester 
 
14. Gyepmesteri feladatok ellátása                                                         Oláh Gyárfás 
                                                                                                                polgármester 
 
15. Informatikai eszközfejlesztés                                                            Dr. Petrin László 
                                                                                                                 körjegyző 
 
16. Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriumának                  Oláh Gyárfás 

és Felügyelő Bizottságának személyi változásairól                           polgármester                                                                                                         
 
17. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás                   Bondar Klára 

            által közösen fenntartott Egyesített Családsegítő és Gondozási       Bicske Város 
            Központ 2012. évi költségvetésének elfogadása                               jegyzője  

      (írásbeli előterjesztés) 
 
18. Bejelentések                                                                                                          

 
 

1. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: végrehajtásért felelősek 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 
lejárt határidej ű önkormányzati határozatok teljesüléséről szóló beszámolót. 
 
 

2. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről, intézkedéseiről  
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Oláh Gyárfás: 
  

- 2011. év november-december hónapjaiban merült fel, hogy a Göböl pusztai víztorony 
hogyan kerülhetne az Önkormányzat tulajdonába. A területet, a rajta lévő víztoronnyal 
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együtt egy Kft. vette meg. Jelenlegi tulajdonosa továbbra is igényt tart a tulajdonjogra, 
kártalanításának mértékéről tárgyalásokat kell folytatnunk. 

 
- Kistérségi Társulásunk ülést tartott, melyen többek között a Pedagógiai 

Szakszolgálatban bekövetkezett vezetőváltásról számoltak be. 67 gyermeket látnak el, 
jelentős megtakarítást várnak az idei költségeikben. 

 
- Részt vettem egy katasztrófavédelmi törvény változásával kapcsolatos tájékoztatón, 

HVB ülésen, melyen a téli időjárás okozta lehetséges veszélyek, problémákból adódó 
feladatok tervezéséről volt szó. A terv elkészült. A Munkaügyi Központon keresztül 
2+4 főt alkalmazunk az állami irányelveknek megfelelően. Két főt az 
idősgondozásban, feladatuk az idősek gyakori látogatása lesz azért, hogy naprakész 
információink legyenek állapotukról, szükségleteikről. Alkalmazásukat 85%-ban az 
állam finanszírozza. Négy főt a téli időjárásból adódó feladatok ellátására február 15. 
napjától veszünk fel. 

 
- Szokásomhoz híven beszámolok arról is, hogy jelenleg 3.318.611 Ft pozitívum van az 

OTP-nél vezetett folyószámlánkon. A Sportcsarnok januári bevétele: 314.000 Ft. 
 

- Sok a várható feladat, gondolkodjunk ezek megvalósításáról, például: talajterhelési díj 
emelése; kommunális adó helyetti ingatlan adó bevezetése; Rézhegy Kft. tulajdonosai 
közül hogyan vezethetnénk ki azt a magánszemélyt, aki nagyobb összeggel 
résztulajdonosa a Kft-nek; az Ingatlan Alappal kötött szerződésünkben rögzített kötbér 
kérdéséről; köznevelési törvény változásairól. 

 
- A Kormány határozata szerint az MSZMP jogutódja az MSZP. Levéltári kutatások 

során lehet vizsgálni, kiről, milyen információkat jelentettek az elmúlt évek során. 
 
 
Dr. Petrin László: A talajterhelési díj központilag meghatározott, nincs lehetőség helyileg 
korrigálni azt. 2012. január 1. napjától 120 Ft/m³-ről 1200 Ft/m³-re változott, ezt a helyi 
rendeletünkben is korrigálni kell. Cél a rákötések szorgalmazása, ez a díj mintegy kényszerítő 
eszköz arra, hogy a lakosok rákössenek a szennyvízhálózatra. Jegyzői hatáskör lesz, hogy 
bizonyos esetekben a tulajdonos kötelezhető legyen a rákötésre. Ez a lehetőség az ún. 
Balaton-törvény esetében már korábban is fennállt.  
A kommunális adó és más adónemek bevezetésével kapcsolatban tájékoztatnom kell a 
testületet, hogy egy adótárgyra egy adót lehet kivetni. Vagy kommunális, vagy építményadót 
kell alkalmazni, kettős adózás nem lehetséges. Felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírja, hogy év közben új adónemet nem lehet 
bevezetni. 2012. évre már csak jogszabály-megengedő korrekciókat lehet végrehajtani. 
A Polgármester úr által említett levéltári kutatások, azok pontos szabályozása kapcsán 
tájékoztatom Önöket, hogy magánszemély vagy magánszemély közeli hozzátartozója 
okiratban kapott felhatalmazás alapján nyerhet betekintést a levéltári adatokba. Érdemes 
megismerni a szabályozást, mielőtt adatgyűjtésbe kezdene valaki. 
 
Szabó Dániel: Magánszemély bárkit meghatalmazhat a kutatásra? Milyen segítséget 
adhatunk, ha hozzánk fordulnak ilyen igénnyel? 
 
Dr. Petrin László: Tájékoztatást, eligazítást lehet adni, de csak magánszemély járhat el saját 
ügyében, vagy meghatalmazott közeli hozzátartozó.  
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Bárányos Gábor: Van-e jogosultságunk vizsgálni, hogy ki nem fizet például kommunális 
adót? 
 
Dr. Petrin László: Felhívom szíves figyelmüket az adótitokra! Arról kaphatnak 
felvilágosítást, hogy szám szerint hány adózó nem fizetett, de arról nem, hogy ki az, név 
szerint. Az adót 5 évre visszamenőleg lehet követelni az adózótól, pótlékaival, bírsággal 
együtt. Fizetési könnyítést kérelemre a jegyző adhat (pl. részletfizetés, vagy fizetési halasztás, 
stb.). 
 
Bárányos Gábor: Véleményem szerint nem kellene büntetni adóemeléssel, új adónem 
bevezetésével azokat, akik eleget tesznek adózási kötelezettségüknek, inkább az elmaradt 
befizetéseket kell szigorúan behajtani. 
 
Tranker Tamás: Javaslom, hogy az adóügyekkel foglalkozó munkatárs készítsen kimutatást 
a kintlévőségekről. 
 
Dr. Petrin László: Annál is inkább, mert az Államkincstár felé is jelentési kötelezettségünk 
van. Egészen a végrehajtásig elmehet a tartozás kiegyenlíttetése, ez nem az Önkormányzat 
jóindulatán múlik. Ez közpénz, állami pénz, melyet keményen számon kér rajtunk az ÁSZ. 
Példának említem a szomszédos község ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatait. 
 
Tranker Tamás: Az Alcsútdobozi Hírek című újságban lehetséges-e az adózók tájékoztatása 
arról, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki nem tesz eleget adózási 
kötelezettségének? 
 
Dr. Petrin László: Igen. Érdemes külön hangsúlyt fektetni a szankciókra. Aztán el lehet 
mondani például azt is, hogy a nem befolyt adók miatt milyen fejlesztéseket nem tudott 
megvalósítani az Önkormányzat. Fel kell hívni a figyelmet az adómorál fontosságára. Fontos 
még az adóügyekkel foglalkozó munkatárs rátermettsége, alapos feladatellátása is. 
 
Dr. Hargitai László: Általában a külterületek tulajdonosai azok, akiknek elmaradásuk van, 
az állandó lakosok fegyelmezetten eleget tesznek kötelezettségeiknek. 
 
Dr. Petrin László: Sajnos gyakran abban a tévhitben élnek a kültelkiek, hogy ellentételezést 
várhatnak adófizetés fejében. A község azonban abba forgathatja vissza az adóbevételeket, 
amibe akarja, nem címzetten kell felhasználni azt. 
 
Oláh Gyárfás: Mintegy 22-24 millió forint a be nem fizetett adó mértéke. Ezek egy része 
már sajnos el is évült, nem behajtható. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a képviselő-
testület két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló 
tájékoztatót. 
 
 

3. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetének megvitatása 
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Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Dr. Petrin László: 2011. december 23-én fogadta el az Országgyűlés az Államháztartásról 
szóló törvényt, december 31-én jelent meg a végrehajtási rendelete. Jelentős változásokat 
rendel el a költségvetés elkészítésének és végrehajtásának technikai, szervezési, lebonyolítási 
feladataiban. Nagy terhet ró az ügyintézőkre, jegyzőkre, aljegyzőkre. 
A költségvetés szöveges része, az abban szereplő táblázatok is az új előírásoknak 
megfelelőek, a rendelettervezet szintén az új jogszabályi előírásokat követi. 
A szöveges előterjesztés 2. oldalán látható, hogy a költségvetés kiadási főösszege 5%-kal, a 
bevételi főösszeg 7%-kal kisebb a tavalyihoz képest. A Körjegyzőség létrehozásával szerény 
mértékben, de csökkennek a kiadások. 
 
Dr. Hargitai László: A jelenlegi költségvetésben helyesen, tiszteletdíjként szerepel az 
alpolgármester juttatása, az elmúlt évben azonban helytelenül, költségtérítésként szerepelt, 
miközben tiszteletdíjat fizettek ki neki. 
 
Oláh Gyárfás: Ismert az ügy, vizsgálja a jegyző és az ügyintéző, képviselő úr felvetésére 
írásban válaszolunk, ha a vizsgálat lezárult. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

5/2012. (II. 1.) számú határozata 
az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló tervezetről 
 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy az 
előterjesztés és a rendelet-tervezet tervszámait jóváhagyja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a költségvetési 
rendeletet elfogadásra nyújtsa be. 
 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határid ő: 2012. március 14. 
  
 

4. napirendi pont 
 

Tárgy: Közüzemi díjrendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
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A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

az 

ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 18/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 

5. napirendi pont 

 

Tárgy: Az egyes helyi rendeletek módosításáról, és határozat hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 
 
 

A/ 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

a 

7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 
súlykorlátozásáról szóló 15/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal a következő rendeletet fogadta el: 
 
 

B/ 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

a 

helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 4/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. 

(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel kihirdeti. 
 

A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal a következő rendeletet fogadta el: 
 
 

C/ 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

16/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

6/2012. (II. 1.) számú határozata 
a 

jegyzői álláshely pályázati meghirdetése tárgyú 124/2011. (X. 18.) számú határozat 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályát veszti 
a jegyzői álláshely pályázati meghirdetése tárgyú 124/2011. (X. 18.) számú határozat. 
 
 
Felelős: Körjegyző 
Határid ő: azonnal 
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6. napirendi pont 

 
Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból 
adódó – az önkormányzatokat érintő - feladatokról, valamint a Helyi Védelmi Bizottság, 
a polgármester béke-, és minősített időszaki tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Az új törvények újraszabályozzák a polgármesterek feladatait és 
felelősségét. Erről kötelezően előterjesztést kellett készítenünk, tájékoztatni a testületet a 
megváltozott feladatokról. 
 
Oláh Gyárfás: Az 5. oldalon az utolsó pont fontos számunkra, eszerint a megváltozott 
feladatok ellátásához állami támogatást lehet kérni. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

7/2012. (II. 1.) számú határozata 
a 

Katasztrófavédelmi Törvény és a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó – az 
önkormányzatokat érintő – feladatokról szóló tájékoztatóról 

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katasztrófavédelmi 
Törvény és Honvédelmi Törvény változásaiból adódó – az önkormányzatokat és 
polgármestereket érintő – feladatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul 
vette. 
 
A Képviselő-testület a helyben szokásos módon a tájékoztatót közzé teszi (település honlapja, 
kábel TV) 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal (tájékoztató közzététele és a határozat megküldése) 
 

 
7. napirendi pont 

 
 

Tárgy: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által adományozandó Dr. Paulikovics 
Elemér Díj odaítélésére 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
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A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

8/2012. (II. 1.) számú határozata 
a 

Fejér Megyei Önkormányzat által adományozandó Dr. Paulikovics Elemér Díj 
odaítélésére vonatkozó jelölésről 

 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2012. 
évben az előterjesztés mellékletét képező laudáció alapján Dr. Temesszentandrási 
Györgyöt, Tabajd község polgármesterét jelöli a Fejér Megyei Önkormányzat által 
adományozandó Dr. Paulikovics Elemér Díjra. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal (a javaslat megküldése Fejér Megye Közgyűlése számára) 
 
 

8. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a Bicskei Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezéséről 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
9/2012. (II. 1.) számú határozata 

a 
Bicskei Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezéséről 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az új vezetőnek, Dr. 
Balázs Sándor r. alezredesnek szakmai életútjáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt 
tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület Dr. Balázs Sándor r. alezredesnek, a Bicskei Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjévé történő kinevezését támogatja, azzal egyetért. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal (a határozat megküldése a megyei rendőrkapitány részére) 
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9. napirendi pont 

 
 

Tárgy: Tájékoztatás ebrendészeti hozzájárulás jogszabályi hátteréről 
Előterjesztő Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: A határozati javaslat jó üzenet a lakosság felé arról, hogy az 
Önkormányzat aránytalanul nagy terhet nem ró a lakosságra. 
 
Tranker Tamás: Nem származik ebből hátránya a községnek? Pl. pályázatok benyújtásakor? 
 
Dr. Petrin László: Ez egy kvázi adó, csak meghatározott célra lehet felhasználni. ÖNHIKI 
indulásnál sem játszik szerepet, azok zárják ki magukat, akik nem vezettek be semmilyen 
helyi adót.   
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot  
fogadta el 

 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2012. (II. 1.) számú határozata 
ebrendészeti hozzájárulásról 

 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 42/C.§-ában szabályozott ebrendészeti 
hozzájárulás beszedésének lehetőségére biztosított rendelkezéseket, a következő döntést 
hozta: 
A Képviselő-testület ebrendészeti hozzájárulást nem kíván bevezetni a településen. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal (határozat közzététele)  
 
 

10. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Vállalkozói szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Dr. Hargitai László: Szeptember 15-ei ülésünkön azt a tájékoztatót kaptuk a Polgármestertől, 
hogy mintegy 500 ezer forintba fog kerülni ez a munka, a szerződést megkötötték. A helyi 
újság októberi számának önkormányzati híreiben pedig arról értesültünk, hogy 
jótékonyságból készült el a híd a Bodzás-patakon. Most meg, majd 1 milliós szerződést kell 
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jóváhagynunk. Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben legalább 3 árajánlatot kellett 
volna kérni. Arról határoztunk korábban, hogy 500 ezer forint felett rendelkezhet a 
polgármester, plusz egy sürgősségi keret, azonnali döntéshelyzet esetére. Ez azonban nem 
volt sürgős kiadás. Azt sem értem, ha szeptemberben kész volt a szerződés, akkor miért 
február 1-jén tárgyaljuk. 
 
Oláh Gyárfás: Rendkívüli esemény volt, összedőlés határán volt a kis híd, a lakosok hívták 
fel rá a figyelmemet. 3 árajánlatot kértem, ugyanattól a vállalkozótól, aki 3 variációt nyújtott 
be. Egyik alapköltségen, 530 ezer forinttal, csak a legminimálisabb javítási munkálatokra 
készült, egy közepes árfekvéssel  kicsit korszerűbb megoldással, 780 ezer forint értékben, és 
egy a teljes, minden igényt kielégítő új híd kialakításáról szólt, 1 millió 300 ezer forint 
értékben. A közepes árfekvésű költségvetés szerint valósult meg a felújítás. Az iskola 
kerítésének munkálatai után sürgősséggel vállalta a vállalkozó, hosszú távra meghitelezte az 
árát, ez volt benne a jótékonyság. 
 
Dr. Hargitai László: 3 különböző vállalkozástól kellett volna az árajánlatokat bekérni. 
 
Szabó Dániel: Ügyrendi javaslatom van. Ha képviselő úr szeretné ezt az ügyet tárgyalni, 
nyújtsa be azt a következő ülésre, most arról kell döntenünk, hogy elfogadjuk-e a határozati 
javaslatot. 
 
Dr. Petrin László: Azonnali intézkedésre van jogköre a Polgármesternek. A kérdéses 
időszakban nem voltam itt, nem tudom megítélni, mennyire volt szükségszerű, jogszerű az 
intézkedés. Nincs rálátásom az előzményekre sem. Talán elegánsabb lett volna 3 vállalkozás 3 
árajánlatából kiválasztani egyet. Most mindenesetre a vállalkozó jogosan várja el, hogy az 
elvégzett munkáért, - amelynek minőségét senki nem vitatja- megkapja a neki járó fizetséget. 
Tanulságos az eset a jövőre nézve. 
 
Oláh Gyárfás: A jövőben eszerint fogok eljárni.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot  
fogadta el. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

11/2012. (II. 1.) számú határozata 
vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat és Alcsút Útépítő és Szolgáltató Kft. 
(8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 3.) között a Bodzás-patak feletti híd és a Kis köz (Bence 
köz) járda és hídépítési munkáira bruttó 950.000,- HUF összegben, 2011. augusztus 8-án 
kötött vállalkozási szerződést jóváhagyja, és a szerződés szerinti vállalkozói díj 
kifizetésére a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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11. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Bicskei Rendőrkapitányság anyagi támogatása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Petrin László: Gyakorlati tapasztalat alapján havi 20 ezer forintot ajánlok megszavazni, a 
bicskei rendőrség 2012. évi üzemanyagköltségeihez való hozzájárulásként. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot  fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

12/2012. (II. 1.) számú határozata  

a 
Bicskei Rendőrkapitányság anyagi támogatásáról 

 
1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

költségvetési helyzete függvényében évente anyagi támogatást nyújt a Bicskei 
Rendőrkapitányságnak  

2.) A támogatás formája: az Alcsútdobozon szolgálatot teljesítő mindenkori 
körzeti megbízott szolgálati gépjárművének üzemanyagköltségéhez történő 
hozzájárulás 

3.) A támogatás mértéke 2012. évben: havi 20.000,-HUF 
4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás 

összegének az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében történő 
megtervezéséről 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

12. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Étkezési térítési díjak visszafizetése 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
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Képviselő- testületének 

13/2012. (II. 1.) számú határozata  
 

étkezési térítési díjak visszafizetéséről 
 

 
1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

gyermek közétkeztetés térítési díjai vonatkozásában a 2009. április 1. és 2011. 
július 25-e között jogtalanul beszedett többlet befizetések visszatérítését rendeli el 

2.) A kifizetés az előterjesztés mellékletét képező 2 db táblázat alapján történik, a 
visszafizetés teljes összegét a Képviselő-testület 736.510,-HUF-ban határozza 
meg. 

3.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kifizetések végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

13. napirend 
 
 

Tárgy: Lakhatási kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: A szóban forgó lakást, amelyből a szomszédos bérlő egy szobát szeretne, 
bérbe venné egy vállalkozó. Az is kérdéses, hogy a megnövekedett lakás bérleti díját tudná-e 
fizetni a bérlő. 
 
Dr. Hargitai László: Már a lakás odaítélésekor elmondtam, hogy az kicsi lesz 4 fő részére. A 
bérlő most csak azt a szobát kéri vissza, ami eredetileg is ehhez a lakáshoz tartozott, de egy 
régebbi döntés kapcsán elcsatolta attól az akkori önkormányzati vezetés. Adjuk vissza, a 
bérlővel pedig pontosan közöljük, milyen anyagi, fizikai megterheléssel jár ez a számára. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

14/2012. (II. 1.) számú határozata  
 

lakhatási kérelem elbírálásáról 
 

 
Alcsútdoboz Település Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cserna Orsolya (lakik: 
Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/4.) kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy az 
Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/4. szám alatt általa bérelt önkormányzati tulajdonban 
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lévő 25 m2 alapterületű lakáshoz egy ahhoz bejárattal rendelkező szoba legyen átadva, 
amely a továbbiakban a bérleménye részét fogja képezni. 
A Képviselő-testület a továbbiakban úgy dönt, hogy a szoba átadásával, illetve 
bérleményhez történő csatolásával járó költségeket a bérlő viseli. 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a szoba tényleges átadásától a bérlőt lakbérfizetési 
kötelezettség terheli az átadott szobát illetően is, a vonatkozó helyi önkormányzati 
rendeletnek megfelelően. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és Cserna Orsolya 
között fennálló lakásbérleti szerződés fentiek szerint történő módosításának aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: értelem szerint 
 
 

14. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Gyepmesteri feladatok ellátása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Bárányos Gábor: Állattetem elszállítása csak ebekre vonatkozik? 
 
Dr. Petrin László: E szerződés tekintetében igen, csak ebekre. Haszonállatokra (pl. 
szarvasmarha, ló) nem. 
 
Tranker Tamás: Kóbor kutya esetében csak a sikeres befogást kell megfizetni. Ez kedvező a 
település számára. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
  

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

15/2012. (II. 1.) számú határozata  
 

gyepmesteri feladatok ellátásáról 
 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyepmesteri 
feladatokat a Bicskei Gazdasági Szervezet (2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.) bevonásával 
kívánja ellátni. 
Ennek érdekében a Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Bicskei 
Gazdasági Szervezettel kötendő (2800 Tatabánya, Kőszikla u. 20.) „Szerződés gyepmesteri- 
állatmentési tevékenység ellátására” megnevezésű szerződést és kijelenti, hogy annak tartalmi 
elemeivel egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
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Határid ő: azonnal    
 
 

15. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Informatikai eszközfejlesztés 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: A végösszeg számos részletes megbeszélés, egyezkedés eredménye. A 
jelenlegi követelményeknek megfelelő eszközfejlesztés, a minőségi munka feltétele. A 
konkrét szerződés aláírása előtt azt jóvá kell majd hagynia a Képviselő-testületnek. 
 
Szabó Dániel: A megkötendő szerződésbe jó lenne belefogalmazni azt is, hogy a 48 hónap 
alatt az informatika fejlődésében bekövetkező innovációs eredményeket is kövesse a lízingelt 
informatikai eszköztár esetében a Szolgáltató. 
 
Dr. Petrin László: A szerződés elkészítésekor figyelembe fogjuk ezt venni. Be fog kerülni az 
is a szereződésbe, hogyan látja el hardver-szoftver fejlesztési feladatait a szolgáltató. 
Egy rendszer kiegészítéséről van szó, amely a közös irat nyilvántartási, kezelési rendszer 
kiépítésével kezdődik. Jelen esetben nem szükséges 3 árajánlat bekérése 3 szolgáltatótól, a 
Beszerzési szabályzatunk lehetővé teszi a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

16/2012. (II. 1.) számú határozata  
 

informatikai eszközfejlesztésről 
 
 

1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező és az alábbi táblázat szerinti informatikai 
eszközök operatív lízing konstrukcióban történő beszerzését jóváhagyja. 

 
 
 
 
 

Megnevezés db Nettó ár Bruttó ár 
Service support 1 154 400 Ft 196 088 Ft 
Kiegészítők (szkenner) 1 18 100 Ft 22 987 Ft 
PC (5db) 5 495 000 Ft 628 650 Ft 
Szünetmentes 5 99 500 Ft 126 365 Ft 
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Licenszek 5 44 260 Ft 56 210 Ft 
  Összesen: 811 260 Ft 1 030 300 Ft 

 
 

Grenke Lízing 48 hónap 
Összes Hardware 23 388 Ft/hó 

 
2.) A Képviselő-testület a jelen határozatban foglaltak eszközérték és lízing 

futamidő/lízingdíj változatlanul hagyása mellett felhatalmazza a Körjegyzőt az 
operatív lízingszerződés előkészítésére azzal, hogy a Polgármester aláírása előtt a 
szerződés kerüljön a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 
 
 

16. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 
Bizottságának személyi változásairól 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el. 
  

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

17/2012. (II. 1.) számú határozata  
 

az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 
személyi változásairól 

 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdoboz Községért 
Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának személyi változásait a 
következők szerint hagyja jóvá: 
 

- A kuratórium tagjai közül Miklós Dénesné elnök, Tóthné Tóth Gabriella, Ottling 
Tiborné és Ángyás Tiborné kuratóriumi tagságáról való lemondását 2011. november 
30. napjával elfogadja. 

- Orbán Ágnes elnök, Pallag Jánosné, Vitéz László Attila, Vörös Attila tagokat 
kuratóriumi tagjává választja. 

- Czeinerné Kiss Ágnes (elnök) és Lesi Károly felügyelő bizottsági tagok lemondását 
2011. november 30. napjával elfogadja. 
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- Peringerné Parti Ildikó (elnök) Nagy Attila Zsolt felügyelő bizottsági tagokat a 
felügyelő bizottság tagjává választja. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 

17. napirendi pont 
 

 
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által közösen fenntartott 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2012. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester (dr. Bondar Klára Bicske Város Jegyzőjének 
írásbeli előterjesztése alapján) 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

18/2012. (II. 1.) számú határozata  
 

a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által közösen fenntartott 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2012. évi 

költségvetésének elfogadásáról 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ 2012. 
évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező költségvetési tervezetben 
foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

18. napirendi pont 

Bejelentések: 

Dr. Hargitai László: Szeretném most megbeszélni, hogy a testületi ülések időpontját 
módosítsuk úgy, hogy vegyük figyelembe a két említett képviselő munkarendjét. 

 

Oláh Gyárfás: Egy éven keresztül nem sikerült mindenkinek megfelelő időpontot találni. 
Egyeztettem a képviselőkkel, a körjegyző úrral, ez az időpont látszott legmegfelelőbbnek. Ha 
szükséges, a szerda délután még szóba jöhet. A vonatkozó jogszabályok alapján hajlandóak 
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vagyunk kompenzálni a képviselőket a munkából való kimaradásból keletkező hátrányok 
tekintetében. Egyedül Gulyás dr.-nak nem volt megfelelő az időpont. 

Dr. Hargitai László: Igazándiból Komárominénak és nekem sem jó ez az időpont. Most is 
várnak rám a rendelőben. 

 

Szabó Dániel: Én már nem tudok más időponthoz igazodni, ezt egyeztettem a 
munkáltatómmal. 

Tranker Tamás: A választások idején arról volt szó, hogy Gulyás úr többet fog a községben 
tartózkodni, mert nyugdíjas lesz. Most már kicsit szkeptikus vagyok őt illetően. 

Oláh Gyárfás: Javaslom a szerda 08.00 órai kezdést. Gulyás dr. útiköltségét és munkából 
való kimaradását kompenzáljuk.  

A jelenlévő képviselők a testületi ülések időpontjának a hónap utolsó szerdáját 08.00 órai 
kezdéssel  jóváhagyólag elfogadták. 

Szabó Dániel: Támogatást kérek a Vértesdobozi Református Egyházközség temetőjének 
bekerítéséhez. Ha volna bontott kerítés anyag, szívesen fogadná az Egyház. 

Oláh Gyárfás: Az iskola bontott kerítés anyaga rendelkezésre áll. 

 

 

Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 11.50 perckor az ülést bezárta. 

 

 

   

K.m.f. 

 
      Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
       polgármester          körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranker Tamás                             Bárányos Gábor 
 

jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 


