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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. február 29-én 08.00 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, Komáromi Gáborné, Szabó Dániel 
képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Vendégként jelen vannak: Óvári Zsoltné óvodavezető, Hantosné Amler Ágnes 

közművelődési előadó  
 
Hiányzik: Igazoltan Dr. Gulyás László képviselő 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fővel a 
Képviselő-testület határozatképes.  
Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat, Óvári Zsoltné óvodavezetőt, Hantosné Amler 
Ágnes közművelődési előadót. 
Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását. 
 
Dr. Petrin László: Mielőtt elfogadnánk a napirendet, javaslom, hogy az 1. pontot vegyük le, 
mert az előkészített anyag nem megfelelő, nem az általam kért adatokat tartalmazza. Javaslom 
továbbá, hogy a következő ülésen, a ma születő határozatok teljesülésével együtt tárgyaljuk.  
Jelzem továbbá, hogy a 8. számú napirend (szociális rendelet) tárgyalása két  fordulós lesz. 
 
Oláh Gyárfás: Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a testület Dr. Petrin László 
kiegészítéseivel a meghívóban szereplő napirendi pontokat? 
  
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Komáromi Gábornét és Bárányos Gábort. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta Bárányos 
Gábort és Komáromi Gábornét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta: 
 
 

Napirend  
 

 
      Tárgy:          

 



2 

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

 
2.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

3.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
4.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

5.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem 
lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
6.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása (I. forduló) 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
7.) Az Önkormányzat helyi Szociális rendeletének megtárgyalása (I. forduló) 

Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

8.) Önkormányzati szakfeladatok módosítása 
Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
9.) Megbízási szerződés jóváhagyása az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak 

ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartására és a statisztika elkészítésére (2 db 
szerződés jóváhagyása) 
Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
 
10.) Intézményi költségvetések megtárgyalása 

    Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

11.) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 2012. évi Közművelődési 
Munkaterve és Kulturális Programja 
Előadó: Hantosné Amler Ágnes közművelődési előadó 

 
12.) Bejelentések 

 
 
 
 

1. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről, intézkedéseiről  
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester (szóbeli előterjesztés) 
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Oláh Gyárfás: Február 21-én a KDR Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén 
vettem részt, ahol tájékoztatást kaptam arról, hogy nagy beruházásra készülnek. Pályázat útján 
4, 3 milliárd forint áll rendelkezésükre, új telepeket nyitnak, bővítik a kapacitást. Jövő év 
januárjától a községben is ők fogják végezni a szemétszállítást. Sajnos drágulni fog a 
szolgáltatás. 30-35%-os emelkedésre kell számítani, valamint arra, hogy jelentős különbség 
lesz a szelektív és az ömlesztett szemétgyűjtés díja között. Egységesen 120 literesek lesznek a 
kukák, nem lesz 60 literes. Októberre készül el a beruházás.  

 
A karbantartói pályázat lezárult, eredményesen. A felvett munkatárs ígéretes lendülettel látott 
munkához. Jelenlegi kiemelt feladata felmérni az intézményeink műszaki állapotát.  
 
Dr. Hargitai László: Az alpolgármester 2011. évi költségtérítése vagy tiszteletdíja 
kérdésében tett észrevételemre írásban megkaptam a választ, de most szeretném, ha szóban is 
elhangzana az indoklás. 

 
Oláh Gyárfás: Az alakuló ülésen alpolgármester úr jelezte, hogy nem kívánja felvenni 
tiszteletdíját, azt inkább költségei fedezeteként kívánja felhasználni. Az akkori jegyző ezt 
félreértelmezte, és költségtérítésként tervezte be ezt az önkormányzat költségvetésébe. A 
körjegyzőség felállásával ez feltűnt az aljegyző asszonynak, bekérte az adatokat és a hiba 
kiküszöbölése megtörtént. Az elszámolás különbségeként keletkezett többlet kifizetést az 
alpolgármester úr visszafizette az önkormányzat számlájára, amely összeg tovább utalásra 
került az Államkincstár felé. 
 
Dr. Hargitai László: Én már november 30-án jeleztem ezt a hibát. A most megkapott 
válaszlevél is félreérthető. Egyik bekezdése azt mutatja, hogy az alpolgármester tudott erről a 
szabálytalanságról, egy másik bekezdése szerint viszont nem, mert a számfejtésről nem kapott 
jegyzéket. Az is tény, hogy a polgármester 12 hónapon keresztül utalványozóként aláírta a 
nem szabályos kifizetéseket.   
 
Tranker Tamás: Történt egy hiba, valóban. Azt gondolom, hogy a jegyzőnek kell e 
tekintetben igen tájékozottnak lenni. Nekem ez a hiba tetemes kiadást okozott. Csak károm 
származott belőle. Örültem volna, ha e hibára már sokkal előbb figyelmeztetett volna valaki. 
Bíztam az akkori jegyzőben. Érdekes számomra az is, hogy képviselő úr előbb tudta meg, 
mint én, hogy szabálytalanul történt a kifizetés. Aljegyző asszonytól szándékomban is áll 
megkérdezni, hogy ez hogyan is történhetett így. Mihelyt tudomást szereztem erről a 
szabálytalanságról, nyilatkozatot tettem a Kincstár felé, és a jogosulatlanul felvett ellátást 
visszafizettem a pénztárba. 
 
Bárányos Gábor: Végre törvénytudó jegyzők segítik a testület munkáját. Az előző jegyző, 
majd a helyettesítők nem nagyon törődtek a dolgainkkal.  
 
Szabó Dániel: A hasonló hibák elkerülése érdekében javasoltam és javaslom a pénzügyi 
bizottság létrehozását. 
 
Dr. Hargitai László: A karbantartói pályázat kiírása és lebonyolítása kapcsán is 
figyelmetlenségek történtek. Pl. Nem tudjuk, kik döntöttek az ügyben, ha nem 
közalkalmazottként alkalmazzuk a pályázót, akkor a polgármester miért nem a saját nevében 
írta ki a pályázatot? Sok képesítéshez kötötték az álláshely betöltését. Volt közötte olyan, aki 
mindnek megfelelt?  
 
Oláh Gyárfás: Iskolavezető nem vett részt a szavazásban, de óvodavezető, alpolgármester, 
polgármester igen. 
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Tranker Tamás: Mezőgazdasági gépszerelő a nyertes pályázó foglalkozása, közel áll a 
lakatos képesítéshez ez a végzettség. Próbaidős, meglátjuk, hogyan fog teljesíteni. 
 
Dr.Hargitai László:  A két ülés között eltelt időszak eseménye az is, hogy az önkormányzat 
megbízásából két fő közfoglalkoztatott járja a falut, kikérdezi az időseket, mire van 
szükségük, miben segíthetne az önkormányzat. Több visszajelzés szerint is idegesíti ez az 
időseket. Jó lett volna sokkal alaposabban előkészíteni ezt a tevékenységet. A szándék lehet, 
hogy jó, de a kivitelezés megint elhamarkodott. 
 
Oláh Gyárfás: A következő ülésre előkészítem ennek az ügynek a tárgyalását. Szeretném 
bejelenteni, hogy a magántitok megsértése ügyben ellenem zajló per lezárult, felmentettek a 
vádak alól. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a képviselő-
testület két ülése között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló 
tájékoztatót. 
 
 

2. napirendi pont 
 

 
Tárgy: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat  

2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 20.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a Körjegyzőség Alcsútdobozi 
Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdeti a rendeletet.  
 
 
 
 

3. napirendi pont 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy önkormányzati tevékenységem 
során most találkozom a legalaposabb, legkomolyabb költségvetési előkészítő munkával. 
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Bárányos Gábor: Köztisztviselői illetmény alap nőtt-e? 
 
Dr. Petrin László: Ugyanannyi maradt, mint volt. 
 
Bárányos Gábor: Örültem volna, ha csökken a bértömeg a körjegyzőség felállásával. 
 
Dr. Petrin László: A bértömeg csökkent, hiszen nincs jegyzői bér, mert azt a körjegyzőségi 
költségvetésben kell tervezni, ahhoz pedig Alcsútdoboz Önkormányzatának nem kell 
hozzájárulnia. 
 
Bárányos Gábor: Adókintlévőségek behajthatóak-e? 
 
Dr. Petrin László: A múlt testületi ülésen is beszéltünk erről. Egy része biztosan, az adós 
kolleganő törekszik is erre. Például 11 millió forint iparűzési adót terveztünk, de megtoldottuk 
3 millió forinttal, pontosan azért, mert számítunk az elmaradások sikeres behajtására is. 
Pontosan 23 millió forintról van szó, ennek az összegnek egy része sajnos már elévült, nem 
lehet behajtani. 
 
Bárányos Gábor: Mégis nem lehetne tárgyalást kezdeményezni az adósokkal? 
 
Tranker Tamás: Jó az előkészített költségvetési anyag, akinek kérdése van, az megteheti, az 
illetékes munkatárs megkeresésével. 
 
Szabó Dániel: A koncepció tárgyalásánál ezt már megbeszéltük, legyünk figyelmesebbek. 
Sok időt használtunk el olyan dolgok megbeszélésére, amelyeket már tudunk. 
 
Dr. Petrin László: Nem gondolom, hogy nekünk kellene tárgyalást kezdeményezni az 
adóelkerülőkkel. Ha minden igyekezetünk sikertelennek bizonyul, a behajtást áttesszük  a 
NAV-hoz.  
 
Oláh Gyárfás: A költségvetésben benne van az ÖNHIKI-be való bejelentkezés lehetősége is. 
Áprilisban nyílik lehetőség a beadására. A bevételek növelése fontos feladata lesz ennek az 
esztendőnek. Folytatni kell a Kirendeltség épületének tatarozását, és vannak még 
megvalósításra váró tervek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a Körjegyzőség Alcsútdobozi 
Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdeti a rendeletet.  
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A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

19/2012. (II. 29.) számú határozata 
Alcsútdoboz Település Önkormányzata bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. Törvény 29.§-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a 
Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése4 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összege az előterjesztéshez csatolt táblázat szerint alakul. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 

4. napirendi pont 

 

Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Jogszabály módosítás tette szükségessé a régi helyi rendelet hatályon 
kívül helyezését. Sajnos nincs lehetőségünk a helyi lakosok esetében a méltányosságra, nem 
differenciálhatunk. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak helyi és nem helyi lakosokra 
egyaránt, a külső helyszínen és a munkaidőn kívül kötendő házasság esetén. 
 
Szabó Dániel: Nem tudom, hogyan viszonyul ez az összeg az elvégzett munkához? 
 
Dr. Petrin László: Komoly idő ráfordítást kíván az anyakönyvvezetőktől. Előtte próbát 
tartanak a házasulókkal, beszédet írnak, stb. 
 
Szabó Dániel: Munkaidőn túli terhelés esetén az óradíj dupláját illik kifizetni, ez lehetne 
irányelv az összeg meghatározásánál. 
 
Tranker Tamás: Van-e más költségtérítése az anyakönyvvezetőnek? Ruhapénz, például? 
Van-e felé elvárás megfogalmazva? 
 
Dr. Petrin László: Nem ez a fő tevékenysége, mellékfeladatként végzi. Nem csak 
házasságkötés, haláleset anyakönyvezése is feladata, továbbá a születések örömteli eseménye 
is ide tartozik. Bérébe nincs beépítve semmiféle kompenzáció. Ruházati költséget a 
közszolgálati szabályzat fog biztosítani. Felcsúton ez idáig 50 ezer forint volt egyévre. 
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Bárányos Gábor: Csak köztisztviselő lehet anyakönyvvezető? 
 
Dr. Petrin László: Igen, de a körjegyzőségen belül bárki helyettesítheti a másikat. 
 
Szabó Dániel: Mivel ez egy reprezentatív ceremónia, gondolkodjunk egy reprezentatív 
formaruha kérdéséről is. 
 
Dr. Petrin László: Most döntsünk a rendeletről, később meghatározhatjuk a részleteket. 
 
Oláh Gyárfás: Úgy gondolom, ezek az összegek elfogadhatóak. 
 
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet fogadta 
el. 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

a 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 
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 Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Az új rendelet megalkotása új jogszabály életbe lépése miatt vált 
szükségessé. Az új törvények figyelembe vételével készült a rendelettervezet a 
Kormányhivatalt is megjárta véleményeztetés céljából.  
 
Tranker Tamás: Az új rendelet szerint kell-e változtatnunk a Rézhegy Kft-vel érvényben 
lévő társasági szerződésen? Érinti-e a költségvetést a változás? 
 
Dr. Petrin László: Az önkormányzati költségvetést nem érinti. A másik kérdés esetében 
tájékozódnom kell a válaszadás előtt. 
 
Szabó Dániel: Korlátozott besorolású, főként ingatlanvagyon esetében készülhet-e melléklet, 
amely tartalmazza, melyik vagyontárgy mely kategóriába sorolható? 
 
 Dr. Petrin László: Az önkormányzati vagyonnak részleteiben a vagyonkataszter 
nyilvántartásban kell megjelennie. Ez a kimutatás az éves zárszámadási rendelet 
mellékletében minden esztendőben szerepel.   
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Szabó Dániel: Az intézményvezető milyen vállalkozási tevékenységeket engedélyezhet az 
intézményében? 
 
Dr. Petrin László: Amelyek tárgyi feltételek megléte esetén megengedhetőek. Fő 
szabályként az intézmény alapító okirata (melyről az önkormányzat rendelkezik) az 
iránymutató az intézményvezetők számára   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem 

lakáscélú helyiségek bérletéről 
 
 

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

 
 

 
6. napirendi pont 

 
 

Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása (I. 
forduló) 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Petrin László: Két fordulóban javaslom tárgyalni ezt a dokumentumot, szóban vagy 
írásban várom a képviselők javaslatait. Új SZMSZ-ről van szó, szerkezet és felépítés 
tekintetében egyaránt. 
 
Szabó Dániel: A következő javaslataimat fogalmazom meg: 

- Záró rendelkezés módosítása, amennyiben első körben nem kerül elfogadásra a 
dokumentum 

- Pontos rendeletszám beírása a jelképek és kitüntetések résznél 
- Bélyegző használat: Módosítás: Magyarország 
- 15.§ (2): Vagylagosan szabályozni az éves munkatervekre vonatkozó részt 

 
Szabó Dániel:  

- Kihúzni javaslom a civil szervezeteket, mint éves munkatervhez javaslattevőket 
- Munkaterv túl sok  konkrétumot  tartalmaz. Előre meg kell határozni mindezt? 

 
Dr. Petrin László: Vannak konkrét pontok, melyeket igen, ezek állandó és évente visszatérő 
napirendi pontok.  
 
Szabó Dániel: Közmeghallgatás helyéről ne csak a hirdetőtábláról értesülhessen. Mi történik, 
ha az ülésen módosul az előterjesztés?  
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Dr. Petrin László: Határozati javaslatot mindenképpen írásban kell elkészíteni az 
előterjesztéshez. Ha módosításokkal kerül elfogadásra a javaslat, akkor a módosított 
határozati javaslatot kell elfogadnia a testületnek, de akkor is írásos határozati javaslattal indul 
a döntéshozatali eljárás. 
 
Szabó Dániel:   

- 20.§ azaz a napirenden kívüli előterjesztés ügye. Személyében érintett + polgármester 
+ benyújtó szólhat csak hozzá. Miért? 

 
Dr. Petrin László: Felszólalásról van szó, nem kérdésről és nem interpellációról..  
 
Szabó Dániel: (2) bekezdés – napirendi pont előterjesztést meddig lehet benyújtani 
 
Dr. Petrin László: Munkatervet határozattal fogadjuk el. Abban vannak ezek a 
részletkérdések szabályozva. Sürgősségi indítványra az SZMSZ 23.§-a vonatkozik. 
 
Szabó Dániel:  

-   21.§ esetében a 12 óra határidőt javasolom. 
 
Bárányos Gábor: 38.§ (1) vonatkozásában értelmeznünk kell azt, hogy a tartózkodás 
tulajdonképpen nemmel szavazást jelent.    
  
Dr. Hargitai László képviselő a polgármester jóváhagyásával távozik a testületi ülésről. 
 
Szabó Dániel:  

- 40.§ (2) - 12 órát javasol 
- 43.§ (1) e.) – civil szervezetek vezetője miért kezdeményezhet rendelet-alkotást? 

 
Dr. Petrin László: Pl. polgárőrség vezetője kezdeményezheti rendelet alkotását a kóbor 
kutyák befogásáról. Eljuttatja javaslatát a testülethez, aki eldöntheti, hogy foglalkozik-e a 
kérdéssel. A testület számára ez semmiféle kötelezettséget nem jelent. Itt csupán javaslattételi 
jogról van szó. 
 
Szabó Dániel:  

- 47.§ (2) esetében szórendi változtatást javasol. 
- 51.§ (2) esetében miért nem 3 nap a határidő? (Válasz PL.: Például sürgősségi 

összehívás esetén korábban kell megtartani az ülést, mint 3 nap.) 
 
Tranker Tamás: Kell-e rögzíteni és szabályozni az SZMSZ-ben a hang-és képfelvétel 
szabályait? 
 
Dr. Petrin László: Nem, mert az SZMSZ-ben arról rendelkezünk, hogy jegyzőkönyv készül, 
amely az ülés lényegi tartalmát rögzíti. Bárki készíthet nyílt ülésről felvételt, a lényeg az, 
hogy a felhasználása során ne sértsen személységi jogokat. Zárt ülésről nem készíthető 
hangfelvétel.     
 
Tranker Tamás: Akkor ezt kérem így szabályozni. 
 
 Dr. Petrin László: Rendben van. A kijavításokat a javaslatok alapján megtesszük, majd 
tovább tárgyaljuk az SZMSZ-t második fordulóban. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
20/2012. (II. 29.) számú határozata 

 
a Képviselő- testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata  rendelet 

tervezetének megvitatásáról 
   

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja és a 
vitában elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével felkéri a Körjegyzőt a rendelet 
tervezetet jóváhagyásra történő előkészítésére.   
 
Határid ő: 2012. március 28.  
Felelős: Körjegyző 
 
 

7. napirendi pont 
 

Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendelet tervezet megtárgyalása (tervezet)  
 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Korábban törvényességi problémák voltak ezzel a rendelettel is. Nem 
tartalmazhat olyan rendelkezést, amelyet felsőbb szintű jogszabály már szabályoz. A helyi 
rendelet csak azokat az ellátásokat tartalmazhatja, amelyek folyósítását helyben kell 
szabályozni. Pl.: házi segítségnyújtás esetében csak azokat a feladatokat, amelyeket az 
önkormányzat lát el. 
 
Oláh Gyárfás: Van olyan személy, aki jövedelmi viszonyai miatt nem veheti igénybe a 
normatív, állami ellátást, viszont kiadásai olyan nagyok, hogy annak alapján mégis segítségre 
szorul. Erre ad lehetőséget a helyi rendeletben történő szabályozás. 
 
Szabó Dániel: 4.§ (3) i.) pontja: az ösztöndíj esetében javaslom általánosan  
intézményvezetőre javítani, ne csak felsőfokú int. vezető legyen megjelölve, hiszen 
középfokú, sőt alapfokú int.-ben is adható ösztöndíj. 7.§-ban, az átmeneti segélyek 
szakaszban nem szabályozhatjuk-e a helyi lakosok házasságkötési kedvezményét ? 
 
Dr. Petrin László: Az 1993. évi III. tv. szelleme ezt nem teszi lehetővé. Két külön 
fogalomról van szó, egyik ellátás (szociális támogatások), a másik pedig szolgáltatás 
(anyakönyvi ügyek). 
 
Oláh Gyárfás: Temetési segély tekintetében jelentős változás, hogy ugyan jövedelemhez 
kötött, de szigorítottuk a támogatási feltételeket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

21/2012. (II. 29.) számú határozata 
 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló rendelet tervezetnek megvitatásáról 

   
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja és a 
vitában elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével felkéri a Körjegyzőt a rendelet 
tervezetet jóváhagyásra történő előkészítésére.   
 
Határid ő: 2012. március 28.  
Felelős: Körjegyző 
 
 
 

8. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Önkormányzati szakfeladatok módosítása 
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 

22/2012. (II. 29.) számú határozata 
 

az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenységének, valamint 
szakfeladati rend szerinti tevékenységeinek megállapításáról   

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat szakágazati 
besorolása szerinti alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit az 
alábbiakban állapítja meg:   

 
1.) Az Önkormányzat alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: TEÁOR '08 alapján: 8411'08 Általános közigazgatás  

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége      
                

a.) Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: 

 
 A B 

 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000 

 2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 
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 3. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

381201 

 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása  382101 

 5. Út, autópálya építése 421100 

 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001 

 7. Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 559091 

 8. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400 

 9. Film, video- , televízióműsor-gyártás 591000 

10. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 

11. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 

12. Önkormányzati jogalkotás 841112 

13. Nemzeti ünnepek programjai 841191 

14. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192 

15. Közvilágítás 841402 

16. Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások 841403 

17. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842155 

18. Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541 

19. Közterület rendjének fenntartása 842421 

20. Óvodai nevelés, ellátás  851011 

21. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852011 

22. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 5-8. 
évfolyam) 

852021 

23. Háziorvosi alapellátás 862101 

24. Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 

25. Fogorvosi alapellátás 862301 

26. Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 

27. Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 

28. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882000 

29. Rendszeres szociális segély 882111 

30. Időskorúak járadéka 882112 

31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 

32. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 

33. Ápolási díj alanyi jogon 882115 

34. Ápolási díj méltányossági alapon 882116 

35. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 

36. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
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37. Óvodáztatási támogatás 882119 

38. Átmeneti segély 882122 

39. Temetési segély 882123 

40. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

41. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 889967 

42. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 

43. Közgyógyellátás 882202 

44. Köztemetés 882203 

45. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 

46. Szociális étkeztetés 889921 

47. Házi segítségnyújtás 889922 

48. Családsegítés 889924 

49. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 

50. Civil szervezetek működési támogatása 890301 

51. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890302 

52. Foglalkoztatást hlyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890442 

53. Egyéb közfoglalkoztatás 890443 

54. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890506 

55. Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek 
támogatása 

890509 

56. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121 

57. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910122 

58. Könyvtári szolgáltatások 910123 

59. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 

60. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502 

61. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 931903 

62. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 910301 

63. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 910302 

 

3.) Jelen határozat hatályos 2012. január 1-jétől. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenységének, valamint 
szakfeladati rend szerinti tevékenységeinek megállapításáról szóló 147/2011. (XI.30.) számú 
határozat.   
 
4.) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti 
alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit a Képviselő- testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet 
4. függelékeként feltünteti.  
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat Polgármestere a fenti határozatot a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) részére az 
elfogadást követő 10 napon belül megküldi és kérelmezi a törzskönyvi adatok bejegyzését, 
illetve átvezetését. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
  
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 5/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

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

 
9. napirendi pont 

 
 
Tárgy: Megbízási Szerződés jóváhagyása az Önkormányzat tulajdonában lévő 
vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszter adatbázisnak karbantartására és a statisztika 
elkészítésére (2 db szerződés jóváhagyása) 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: Kötelező feladat, ez egy külső szakember igénybevételét jelenti, mint 
idáig is így volt, jelenlegi lehetőségünk rendkívül kedvező áron (60 ezer forint/év). Az új 
szoftver nettó 330.000,- forint, körjegyzőségi költségvetésből finanszírozzuk, amiről most 
szavazunk, az a program adattartalommal való megtöltésnek és adat karbantartásának a helyi  
költsége. 
 
Szabó Dániel: Két határozati javaslat van. 
 
Dr. Petrin László: Egyik a múlt évi és mások által el nem végzett munka pótlása, a másik 
pedig ez évtől kezdődő folyamatos és aktuális feladatok ellátására vonatkozik  
  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
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Képviselő- testületének 

23/2012. (II. 29.) számú határozata 

 Megbízási Szerződés  

jóváhagyása az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-
kataszteri adatbázisának karbantartására  és a statisztika elkészítésére 

  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak 
ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartására és a statisztika elkészítésére  
vonatkozó, az “ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla Király utca 3/a, képviseli: Illés 
György ügyvezető igazgató) gazdasági társasággal kötendő Megbízási Szerződést jóváhagyja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 
Megbízási Szerződés aláírására.   

Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 
 
 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

24/2012. (II. 29.) számú határozata 

 Megbízási Szerződés  

jóváhagyása a 2012. évre vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában lévő 
vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartására  és a 

statisztika elkészítésére    

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, a 2011. évre vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában 
lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartására  és a statisztika 
elkészítésére  tárgyú,  az “ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla Király utca 3/a, 
képviseli: Illés György ügyvezető igazgató) gazdasági társasággal kötendő Megbízási 
Szerződést jóváhagyja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 
Megbízási Szerződés aláírására.   

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

10. napirendi pont 
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Tárgy: Intézményi költségvetések szöveges indokolása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Oláh Gyárfás: Csökken az önkormányzati hozzájárulás a kistérségi fenntartású intézmények 
vonatkozásában. Vizsgálnunk kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevétele 
miatt ingyenesen étkező gyermekek jogosultságának kérdését is. Nagyon nagy a létszám. 
 . 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

25/2012. (II. 29.) számú határozata  
a Vértes TKÖT 2012. évi intézményi költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes 
TKÖT által fenntartott Háromhárs Óvoda és József Nádor Általános Iskola 2012. évi 
költségvetését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

11. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Alcsútdoboz Település Önkormányzatának 2012. évi Közművelődési 
Munkaterve és Kulturális programja 
Előterjesztő: Hantosné Amler Ágnes közművelődési előadó 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

26/2012. (II. 29.) számú határozata  
az Önkormányzat 2012. évi közművelődési munkatervéről és kulturális programjáról 

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező Közművelődési Munkatervet és Kulturális Programot 
jóváhagyja, és annak végrehajtására felelősként Hantosné Amler Ágnes közművelődési 
előadót jelöli ki. 
 
Felelős: Hantosné Amler Ágnes közművelődési előadó 
Határid ő: 2012. évben folyamatos 
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12. napirend 
 
 

Bejelentések: 

 

Oláh Gyárfás: Bejelenti Mészáros Anna köztisztviselő, új munkatárs felvételét . 

 

Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 12. 54 perckor az ülést bezárta. 

 

 

   

K.m.f. 

 
      Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
       polgármester          körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komáromi Gáborné                             Bárányos Gábor 
 

jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 


