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Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett 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 
 
Vendégként jelen vannak: Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes, Cseszár István a Polgárőr 

Egyesület elnöke, Kontra Szilveszter körzeti megbízott, Magyar 
Judit pénzügyi előadó 

 
Hiányzik: Igazoltan Dr. Gulyás László, Komáromi Gáborné képviselők 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fővel a 
Képviselő-testület határozatképes.  
 
Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat, valamint vendégeinket Dr. Balázs Sándor rendőr 
alezredest, Kontra Szilveszter körzeti megbízottat és Cseszár Istvánt, a polgárőrség elnökét. 
 
Javaslom, hogy vendégeink miatt a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjén 
változtassunk és vegyük előre az 5. és 6. napirendi pontokat, tehát hallgassuk meg először az 
alezredes úr, majd a polgárőrség elnökének beszámolóját. Kérem továbbá, hogy 14. napirendi 
pontként vegyük fel a napirendi pontok közé: a Kapcsolat- Központ Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és a Kapcsolat- 
Központ költségvetési szerv Alapító Okiratának módosítását. 
 
Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület az említett módosítással és 
plusz egy napirendi pont felvételével a meghívóban szereplő napirendi pontokat? 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 

 
Napirend  

      Tárgy:          

1) Tájékoztató Alcsútdoboz község közbiztonsági helyzetéről 
      Előadó: Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes 

 
2) Beszámoló a polgárőrség 2011. évi tevékenységéről. 

Előadó: Cseszár István a polgárőrség vezetője 

3) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről. 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 



 
4) Beszámoló a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb 

eseményeiről, intézkedéseiről. (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
5) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester  

 
6) 2011. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

7) Javaslat a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának felmondására 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
8) Állami tulajdonban lévő, külterület 014 és 06/2 helyrajzi számú kutak ingyenes 

tulajdonba adása iránti kérelem benyújtása. 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

9) Az éves közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
10) Összefoglaló jelentés a 2011. évi belső ellenőrzés megállapításairól. 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
11) Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére 

Pályázat kiírása 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
12) Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának elfogadása 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

13) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1 és 
66/5 szám alatti lakások bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról. 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
14) Kapcsolat-Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodásának és a Kapcsolat- Központ Költségvetési szerv 
Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
15) Bejelentések 

 
 
 



1. Napirendi pont 
 
Tárgy: Tájékoztató Alcsútdoboz község közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes 
 
Dr. Balázs Sándor: A beszámolóhoz rövid szóbeli kiegészítést fűznék. Ahogy a beszámoló 
mellékletét képező statisztikai adatok is mutatják, az elmúlt évben az ismertté vált 
bűncselekmények számában némi visszaesés tapasztalható. Míg a 2009-es adatokhoz képest a 
bűncselekmények számát tekintve növekvő, addig 2010. és 2011. között csökkenő tendencia 
látható. A jelenlegi helyzettel azonban nem vagyok elégedett, mivel Alcsútdobozon ebben az 
évben a bűncselekmények száma igencsak megnőtt. Dolgozunk ennek a visszaszorításán, 
elsősorban azzal, hogy a rendőri jelenlétet erősítjük. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
polgármester úrnak és a polgárőrségnek segítő együttműködésükért, a körzeti megbízott 
munkájának támogatásáért. 
 
Bárányos Gábor: Azzal a kérdéssel fordulok a kapitány úrhoz, hogy bűncselekmények 
számának növekedése okán nem lenne-e szükség a lakosság valamilyen módon való 
tájékoztatására, figyelmeztetésére?  
 
Dr. Balázs Sándor: Valóban szükséges lehet. Bár a bűnözők egyre gátlástalanabbak, vannak 
esetek, amikor a lakosság figyelmességén is sok múlhat. Bűnmegelőzési felhívás közzétételét 
javasolom. 
 
Bárányos Gábor: Az elkövetők nagyrészt helyiek lehetnek? 
 
Dr. Balázs Sándor: A jelenlegi adatok szerint az elkövetők az esetek többségében nem 
helyiek. Ennek egyik oka az, hogy a település fekvéséből adódóan az áthaladó forgalom a 
bűnözés táptalajául szolgál. A rendőri ellenőrzések igyekeznek gátat szabni az átutazó 
bűnözésnek. 
 
Bárányos Gábor: Egy, a falu közepén elhelyezett térfigyelő kamera a bűnözésnek 
mennyiben szabna gátat? 
 
Dr. Balázs Sándor: Úgy vélem mindenképpen hasznos lenne egy térfigyelő rendszer, 
amennyiben az önkormányzat ezt anyagilag megengedheti magának. 
 
Szabó Dániel: Az elkövetett bűncselekmények többségében milyen jellegűek? Vagyon ellen 
irányuló vagy inkább erőszakos bűncselekmények? 
 
Dr. Balázs Sándor: Főként vagyon elleni bűncselekményekről van szó. Ezeket reményeink 
szerint tudjuk majd kezelni a járőrök és a polgárőrség segítségével. 
 
Dr. Hargitai László: A bűncselekmények közül szeretném felhívni a figyelmet a falopásra. 
Kérdezem a kapitány urat, hogy van- e valami stratégia ennek visszaszorítására? 
 
Dr. Balázs Sándor: Stratégia és eredmények is vannak. Az állampolgárok vagy az erdész 
jelzésére számos esetben tudtunk eljárást kezdeményezni. 
 
Dr. Hargitai László: A szóban forgó területeknek nincsen erdésze, szinte minden hétvégén 
látunk új vágásokat. 
 
Dr. Balázs Sándor: Ebben a kérdésben a polgárőrökkel tudnánk együttműködni, azt 
javasolnám, hogy ne csak belterületen, hanem külterületen is járőrözzenek. 



 
Dr. Hargitai László: Ezeknek a területeknek az ellenőrzése az országútról nem oldható meg, 
a terepviszonyoknak megfelelő jármű viszont nem áll a polgárőrség rendelkezésére. 
 
Dr. Balázs Sándor: Időnként igénybe vesszük a készenléti rendőrség segítségét. Erre a 
problémára a lovas rendőrök bevonása megoldást jelenthet. 
 
Tranker Tamás: A polgárőrség jogilag rendelkezhetne-e éjjellátó távcsővel? Hiszen a 
bűncselekmények nagy része éjszaka történik.  
 
Dr. Balázs Sándor: Természetesen igen, nagyon hasznos lenne. 
 
Oláh Gyárfás: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a kapitány úrral mindenben egyet értek. A 
bűnügyek számával kapcsolatban én is növekedést látok, véleményem szerint ennek fő oka a 
megélhetési bűnözés elterjedése. Egyre gyakoribb a nappal elkövetett bűncselekmények 
száma, ennek kapcsán kérem a polgárőrséget a nappali szolgálat megerősítésére. 
 
Köszönöm az alezredes úr segítségét és együttműködését. Kérem a Képviselő-testületet az 
alezredes úr beszámolójának elfogadására. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

34/2012. (IV. 25.) számú határozata 
a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Bicske Város 
Rendőrkapitányságának az előterjesztés mellékletét képező, a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló 2011. évi beszámolóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki dr. Balázs 
Sándor r. alezredes úrnak a közbiztonság javítása terén végzett munkájáért.  
 
Felelős: Polgármester, a határozat megküldéséért 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Napirendi pont 
 
Tárgy: Beszámoló a polgárőrség 2011. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Cseszár István a polgárőrség elnöke 
 
Cseszár István: A 2011-es évről sajnos nem tudok beszámolni, ugyanis akkor még nem én 
voltam az elnök, erről az időszakról nincsenek anyagaim. Röviden szeretnék azonban 
tapasztalataimról és a polgárőrség terveiről beszámolni. 
 
Tapasztalataim alapján a polgárőr egyesületnek nagyon jó a kapcsolata a rendőrséggel és az 
önkormányzattal. Alezredes úr beszámolójához kapcsolódóan szeretném megjegyezni, hogy a 
vagyonelleni bűncselekmények vonatkozásában a polgárőrség mindössze annyit tehet, hogy 
jelzést ad a rendőrség felé. Kényszerítő intézkedésekre nincs feljogosítva. 
 



Néhány éve próbálkoztunk a SZEM Mozgalom elindításával, melynek mindössze annyi lett 
volna a lényege, hogy oda kell figyelni a másikra, a szomszédra. A lakossági együttműködés 
hiánya miatt a tervek nem valósultak meg.  
A polgárőrség egy évig rendszeresen tartott fogadóórát, melyet ez idő alatt senki sem vett 
igénybe, így emiatt 2009-ben megszüntettük a fogadóórát. 
 
Az elkövetkező időszakban a mezőgazdasági termények és munkákkal összefüggésben is 
történhetnek bűncselekmények A tolvajok lelopják a termést, emiatt a mezőgazdasági 
területekre biciklivel illetve gyalog is be kell majd járnunk.  
Az utóbbi időben a vagyon elleni bűncselekmények esetében egyre elterjedtebbek a nappali 
elkövetések. Ennek okán júliustól átszervezzük szolgálatunkat, láthatóbbá tesszük a 
polgárőrséget. Reméljük, ezeknek az intézkedéseknek lesz visszatartó ereje. 
Az előttem szólókhoz csatlakozva támogatom a térfigyelő kamera elhelyezését. Úgy vélem, 
segítségével hatékonyabban lehetne intézkedni és tetten érni az elkövetőket. Ezen kívül a 
kamerának jelentős visszatartó ereje is van. 
 
Dr. Petrin László: Néhány dolgot szeretnék a témához hozzáfűzni. Elsőként, hogy a 
jogszabályi változások miatt 2012. január 1-jétől a polgárőrség csak saját illetékességi 
területén járőrözhet, más településen nem. Másrészről az önkormányzat és a polgárőrség 
együttműködésének fontos eleme a vonulási terv, melyet a polgárőrség annak céljából készít, 
hogy a polgármester és a Képviselő- testület értesüljön róla, mikor, hol és ki van szolgálatban. 
Fontos továbbá, hogy a polgárőrség a Képviselő-testületnek havi rendszerességgel 
beszámoljon adott időszakra vonatkozó szolgálat teljesítéséről, a tapasztaltakról esetleges 
intézkedéseikről.. 
 
Oláh Gyárfás: Addig, amíg a polgárőrség a 2011-es évről nem számol el a kapott támogatás 
összegével, a következő évre nem tudunk támogatást adni. 
 
Szabó Dániel: Javaslom a napirendi pont visszavonását, mert nem tudunk miről dönteni. 
 
Dr. Petrin László: A határozati javaslat így valóban szavazásra nem bocsátható, hiszen 
beszámoló hiányában a testület nem tud miről dönteni. Viszont az elhangzott 
megállapításokat és terveket a testület meghallgatta és azokat. tudomásul veszi. 
 
Beszámoló hiányában a testület a határozati javaslatról nem dönt. 
 
Oláh Gyárfás polgármester öt perc szünetet rendel el. 
 

 
3. Napirendi pont 

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



4. Napirendi pont 
 
 
Tárgy: Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszakban tett 
fontosabb intézkedésekről (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás: Az első dolog, amiről szeretnék beszámolni, hogy április 24-én, azaz a 
tegnapi nap folyamán a Réz-hegy Kft. taggyűlést tartott. Felkérem Tranker Tamás 
alpolgármester urat, hogy röviden számoljon be az elhangzottakról. 
 
Tranker Tamás: A tegnapi éves taggyűlésen több napirend is terítékre került: 
 

1. Diós-tető: többször is gazdát cserélt terület, sok az elvarratlan szál az ügyben. A 
befektető több telken is jelzáloggal terhelte az ingatlanokat. 

2. Réz-hegy Kft. és az Önkormányzat szétválása: 
A szétválás kapcsán Európa Ingatlanalappal és az Olajterv-vel kapcsolatos kérdéseket 
is tisztázni szeretnénk. 
A Réz-hegy Kft. vezetője számításokat végzett, mely szerint az adósság 180 millió 
forint, ebben benne van a Kft.18 millió forintos tartozása is az önkormányzat felé. 
Kiderült az is, hogy az összes telket értékesíteni kellene ahhoz, hogy az adósságot 
törleszteni lehessen. 

3. A Képviselő-testület korábban döntés hozott annak tárgyában, hogy a Kft. NAV felé 
fennálló tartozását ingatlan értékesítésével oldaná meg. Az ügyvezető igazgató 
azonban az ingatlanértékesítésből befolyt összeggel saját bérét pótolta. Ennél fogva a 
tartozás a NAV felé nem lett kiegyenlítve. Az ügyvezető igazgatót felszólítottuk, hogy 
adjon írásos magyarázatot a történtekről. 
Az 1,3 milliós NAV tartozás jelenleg is fennáll, ezen kívül van még egy 3 millió 
forintos bértartozás az ügyvezető igazgató felé. 
A tartozás rendezésére ötletként merült fel, hogy az Önkormányzat megvenne egy 
ingatlant a Réz-hegy Kft.-tól. Ennek eredményeként pénzt tenne a Kft.-be, ezáltal a 
tartozás is kiegyenlítésre kerülhet. 

 
Oláh Gyárfás: A taggyűlésen a Kft. ügyvezető igazgatójával körvonalazódott egy olyan 
megállapodás, miszerint az Önkormányzat csak 2010. októberétől vállal felelősséget az 
ügyvezető bérére, az azt megelőzőz időszakra nem. Bár fizetést nem kötelező neki adni, 
közterheket a NAV felé akkor is  törleszteni kell. 
 
Dr. Petrin László: Szeretnék egy félreértést eloszlatni. A Kft. ügyvezetőjének fizetéséért az 
Önkormányzat saját vagyonával felelősséggel nem tartozik. Jogsértő lenne minden olyan 
megoldás, amely az önkormányzati vagyon felhasználásával oldaná meg az ügyvezető 
bérének forrását. Ha a Kft. veszteségesen működik és az ügyvezető bérét sem tudja 
kitermelni,  végelszámolással a céget meg kell szüntetni.  
 
Oláh Gyárfás: Elkezdődött a Kft. és az Önkormányzat szétválásával kapcsolatos eljárás. A 
tárgyalások alkalmával a QINTAS-Kft. vezetője úgy nyilatkozott, hogy bizonyos feltételek 
mellett belemennének a szétválásba. A csatorna és a közvilágítás ügyében kellene 
megállapodást kötni. 
Az Európa Ingatlanalappal is tárgyalásra került sor, ennek során kiderült, hogy a korábbi 
megállapodás hiányos, a szerződésből például hiányoznak azok a pontok, melyek az 
Önkormányzat jogainak védelmét szolgálnák. 



 
A tárgyalás alkalmával sikerült két témát szétválasztani: 
- Rézhegyaljai területekre, öt telek vonatkozásában jogtalanul tettek jelzáloghitelt. Az 
ügyvédünk jelenleg azon dolgozik, hogy levetesse ezekről a telkekről a jelzálogot.  
- A közművek fölvezetésének elmaradása okán kötbér igényüket jelzik az Önkormányzat felé. 
 
Elképzelhető hogy a megállapodások kapcsán keletkezett hibák miatt az ügy már csak peres 
úton oldható meg. 
 
Az elhangzottakon túl szeretnék még néhány dologról beszámolni: 
 

- Az iskolakerítés felújításával kapcsolatos pályázati eljárás során a kifizetési kérelem 
benyújtása megtörtént és elfogadásra is került. Felsőbb szintű ellenőrzések során 
kaptunk még jelzést hiánypótlásra, amit szintén teljesítettünk. Ezt követően telefonon 
kaptam a hírt, hogy az Önkormányzat részére a pályázaton elnyert 4,8 millió forint 
kifizetésre kerül. 

- Szeretnék beszámolni arról, hogy az Önkormányzat számlája jelenleg -400.000 
forinton áll. 

- Képviselői indítványra a 8111-es közút forgalmának korlátozása ügyében az érintett 
települések polgármestereinek a megbeszélt levelet megküldtük. 

- Szociális előadónkat az Önkormányzat által nyújtott étkeztetés alapszolgáltatás 
működésének ellenőrzése kapcsán berendelték a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. 
Gyakorlatilag ezen a téren semmi sem működött szabályosan, az ellenőrzés során a  
feltárt hibák orvoslására július 30-ig kaptunk határidőt. 

- Az MNV Zrt. a volt Petőfi laktanya ingyenes átadásáig felkérte az Önkormányzatot 
karbantartási üzemeltetési feladatok ellátására, melyre a munkaügyi központtal 
egyeztetve egy személyt közhasznú munkásként tudunk alkalmazni. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a két ülés között 
eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló beszámolót. 
 
 

5. Napirendi pont 
 
 
Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta 
el: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2012. (IV.25.) 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 rendeletet  a hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 

6. Napirendi pont 
 
 
Tárgy: 2011. évi zárszámadás elfogadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás Polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás: A rendelet áttekintése során azt állapítottam meg, hogy az előző évihez képest 
e rendelet összeállítása teljesen új metódus alapján történt. 
 
Dr. Petrin László: A rendelethez készült egy hosszabb szöveges előterjesztés a rendeletben 
szereplő adatok magyarázata céljából.  A rendelet mellékletét képező táblázatokat a 
jogszabályi változásokra figyelemmel kellett elkészíteni. 
 
Szabó Dániel: Feltűnő eredmény az első összesítő táblázatban, a dologi kiadásoknak az 
előirányzathoz képest 41%-os teljesülése. Minek köszönhető a dologi kiadások ilyen mérvű 
megvalósulása? 
 
Magyar Judit : Be volt tervezve az Olajterv részére történő 40 milliós kifizetés, ami végül a 
nem teljesült és a Körjegyző úr javaslatára a 2012. évre sem terveztük be a költségvetésbe, 
valamint Tasnádi ügyvéd úr részére 14 milliós kifizetés, ami csak részben lett kifizetve. 
 
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta 
el: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 

2011. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

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

7. Napirendi pont 
 
Tárgy: Javaslat a Segítő-Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának felmondására 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 
 
 



Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

35/2012. (IV. 25.) számú határozata 
Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok községek Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának 2012. december 31-ei hatállyal történő felmondásáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-területe úgy határoz, hogy az Etyek, 
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézmény Fenntartó Társulás társulási megállapodását 2012. december 31-
el felmondja.  

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatba foglalt döntést a Társulás tagjaival 
közölje. 

Határid ő: 2012. május 15. 

Felelős: Polgármester  

 
 

8. Napirendi pont 
 
 
Tárgy: Állami tulajdonban lév ő, külterület 014 és 06/2 helyrajzi számú kutak ingyenes 
tulajdonba adása iránti kérelem benyújtása. 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Hargitai László: Korábban már voltak tárgyalások a Fejérvíz Zrt.-vel a 06/2-es kút 
Fejérvíz szolgáltatói rendszerébe történő bekapcsolásáról, akkor azonban azt a választ kaptuk 
a Fejérvíz-től, hogy ez nem lehetséges. 
 
Oláh Gyárfás: Jelenleg a Fejérvíz Zrt. nem zárkózik el ettől a megoldástól. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

36/2012. (IV.25.) számú határozata 

az állami tulajdonban lévő 014 helyrajzi számú kút ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adása iránti kérelem benyújtásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami 
tulajdonban lévő 014 hrsz.-ú kút tulajdonjogának megszerzéséért ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adási kérelmet nyújt be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez. 
 
Határid ő: azonnali 
Felelős: Polgármester 



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

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

37/2012. (IV.25.) számú határozata 

az állami tulajdonban lévő 06/2 helyrajzi számú kút ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adása iránti kérelem benyújtásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami 
tulajdonban lévő, 06/2 hrsz.-ú kút tulajdonjogának megszerzéséért ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adási kérelmet nyújt be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez. 
 
Határid ő: azonnali 
Felelős: Polgármester 
 

9. Napirendi pont 
 
Tárgy: Az éves közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: Az előírás szerint nemleges tartalmú terv esetében is döntést kell hozni, 
melyet év közben szükség esetén módosítani lehet. Az előterjesztésben szereplő adatok 
jelenleg nemlegesek.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

38/2012. (IV. 25.) számú határozata 
a közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, az alábbi táblázatban rögzített 
közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzést tervez. A tervet év közben módosítani lehet. 

 



 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester 
  
 
 

10. Napirendi pont 
 
Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi belső ellenőrzés megállapításairól. 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

39/2012. (IV. 25.) számú határozata 
a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Polgármester 
előterjesztés szerinti jelentését a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről elfogadja. 

Határid ő: értelem szerint 

  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége 

  C
PV 
kó
d 

Irányadó 
eljárásre

nd 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy sor került-e 
az adott közbeszerzéssel 
összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításá

nak, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósítás

ának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           
0       
       

 II. Építési beruházás           
0       
       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

0       
       

IV. Építési koncesszió       
0       
       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

0       



Felelős: Körjegyző, a határozat megküldéséért   
 

 
11. Napirendi pont 

 
 
Tárgy: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

40/2012. (IV. 25.) számú határozata 
a 

Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény Intézményvezetői beosztásának betöltésére 
pályázat kiírásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Etyek, Alcsútdoboz, Mány, Szár, 
Újbarok, Vértesacsa Községek által fenntartott Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény 
intézményvezetői állásának pályázati kiírását az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Etyek Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

 
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2012. július 1.-től 2017. június 30-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2091. Etyek, Magyar u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Etyek, Alcsútdoboz,  Mány, Szár, Újbarok, Vértesacsa  Községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézmény Fenntartó Társulása  keretében működtetett intézmény vezetői 
feladatai különösen a következőek:   
- Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása 
- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását 



- koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást 
- elkészíti az intézmény költségvetését és a fenntartó elé terjeszti 
- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról 
- gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről 
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges 
dokumentumokat, valamint gondoskodik annak betartásáról 

- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé 
- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az 
irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

- Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SZCSM r. 3. sz. melléklet 8.2 alpontban előírt szakirányú 
szakképzettség és szociális szakvizsga,  

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 3. § (3) bek. megfelelő legalább 5 év szakmai 
gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki közalkalmazotti. jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai életrajz, 
- képesítést igazoló okiratok másolata, 
- szakmai gyakorlat meglétéről szóló igazolás, 
- intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárással összefüggésben személyes adatai kezeléséhez  
hozzájárul, 

- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdésében maghatározott kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. július 01. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június hó 4.nap (postai feladási bélyegző 
kelte). 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garaguly Tibor polgármester nyújt, a 
06 22 353-633-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére, Garaguly Tibor 
polgármester részére kell benyújtani: 2091. Etyek, Körpince köz 4. számra címezve. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
…..…………………..…, valamint a munkakör megnevezését: Segítő Kéz Alapszolgáltató 
Intézmény, intézményvezető. 
 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő első  
képviselő-testületi ülésen - a társult önkormányzatoktól legalább 8 nappal korábban 
előzetesen megkért véleményének figyelembe vételével - személyes meghallgatás után dönt. 
Az ülést megelőzően a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül - előzetes értesítés 
alapján - a pályázókat szakbizottság is meghallgatja.  
 
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, ha a megadott 
határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek. 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2012. június 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Szociális Közlöny – Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. május 11. 
Közigállás 2012. május 4.  
Webetyek 2012. május 2.  
Etyek Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2012. május 2.  

           Alcsútdoboz Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2012. május 2.  
           Mány Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2012. május 2.  
           Szár Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2012. május 2.  
           Újbarok Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2012. május 2.  
           Vértesacsa Község Önkormányzatának hirdetőtábláján 2012. május 2.  
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója szolgálati lakást nem tud biztosítani. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2012. május 4.  
 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, a határozat megküldéséért 
 
 
 

12. Napirendi pont 
 
Tárgy:  Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Alapító Okirata módosításának 
elfogadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

Képviselő- testületének 
 

41/2012. (IV. 25.) számú határozata 



 
az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány alapító okirata módosításának elfogadásáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzata Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 

13. Napirendi pont 
 
Tárgy: Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1 és 
66/5. szám alatti lakások bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról. 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: A lakásrendelet kapcsán történtek változások. Körjegyző úr készített egy 
Szabályzatot az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, amely lehetővé teszi a 
lakások piaci alapon történő kiadását is. A Képviselő-testület azonban továbbra is dönthet 
úgy, hogy indokolt esetben a lakásokat szociális alapon adja ki. A rendelet helyett innentől 
fogva e Szabályzat rendelkezései az irányadóak.  
 
Tranker Tamás: Kérem a Polgármester urat, hogy a szóban forgó két lakás tekintetében 
kerüljön megállapításra, hogy a pince, illetve a padlás vonatkozásában mekkora területet 
használhat a bérlő. Ezen kívül fel kell mérni az ingatlan fenntartásával járó munkákat és 
költségeket az Önkormányzat részéről, amit figyelembe kell venni a bérleti díj 
megállapításakor. Az a véleményem, hogy ingyen ne adjunk ki önkormányzati lakásokat. 
 
Szabó Dániel: A pályázat kiírásáról való döntéssel nem kellene megvárni a lakásrendelet 
módosítását?  Mivel a díjakat az tartalmazza. 
 
Dr. Petrin László: A rendelet e naprendi pont keretében hatályon kívül helyezésre kerül, a 
Szabályzat lép a helyébe. A Szabályzat hosszútávon szabályozza a pályáztatás ügyrendjét. A 
bérleti díjakat az Önkormányzat a pályáztatás keretében határozza meg. A beérkezett 
pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek során mérlegelési jogkört gyakorolhat a 
bérleti díj megállapításakor.  
 
Dr. Hargitai László: Szerintem a civil szervezetek, különösen a polgárőrség elhelyezése 
miatt meg kellene gondolni a 66/1 szám alatti lakás bérbe adását. Ennél fogva indítványozom, 
hogy csak a Szabadság utca 66/5 száma alatti lakás legyen meghirdetve, a 66/1 száma alatti 
lakásra ne írjunk ki pályázatot. 
 
 
A Képviselő-testület Dr. Hargitai László indítványát 1 igen és 4 ellenszavazattal nem 
fogadta el. 
 
 
A Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta 
el: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 



14/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló  

 21/1997. (XII.15.) 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. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

42/2012. (IV. 25.) számú határozata 
 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béreltéről szóló Szabályzat elfogadásáról 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló1993. 
évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével szerkesztett, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások pályáztatására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező 
„Szabályzatot” elfogadja. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot 
fogadta el: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

43/2012. (IV. 25.) számú határozata 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/1. és 66/5. szám alatti 
lakások bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/1. és 66/5. szám alatti 
ingatlanok bérbeadásáról az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakás célú helységek bérletéről szóló 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
20.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező pályázatot írja ki. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 



14. Napirendi pont 
 
Tárgy: Kapcsolat-Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának és a Kapcsolat- Központ Költségvetési szerv 
Alapító Okiratának módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

44/2012. (IV. 25.) számú határozata 
 

Kapcsolat-Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és a Kapcsolat 

Központ költségvetési szerv Alapító Okiratának módosítása a házi 
segítségnyújtás feladatellátás változásának vonatkozásában  

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a házi 
segítségnyújtás feladatellátás változásának vonatkozásában az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy Csabdi Község 2012. ápri l is 
30-ával csat lakozzon a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott házi 
segítségnyújtás feladatellátásba. 

 
A Kapcsolat Központ működési engedélye módosítását kezdeményezi 

Óbarok Községnek a házi segítségnyújtás feladatellátásból 2012. január 
1-jével történő ki lépése miatt .  

 
Csabdi Község 2012. ápri l is 30-ával a házi segítségnyújtás feladatellátásba 

történő belépésével 
a) a Mikrotársulási Megállapodás 8.1. pont a.) pontja a következők     
szerint  módosul: {A társulás}  
„8.1. a.) az Sztv. 63. § -ában meghatározott házi segítségnyújtás feladatot, 
Bicske Város Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata közigazgatási 
területére vonatkozóan” 
  { lát ja el .}  
 
b) a Kapcsolat Központ Alapító Okiratának 6.2. pont a.) pontja a következők 
szerint módosul:  
„ 6.2. a.) házi segítségnyúj tás, tekintetében Bicske város, Csabdi község 
közigazgatási területe, jelzőrendszeres házi segítségnyúj tás és a nappal i  el látás 
tekintetében: Bicske város közigazgatási területe. Az el látás telephelye: Bicske, 
Szent István u. 124.”  
 
c) Az intézmény működési engedély módosítását a Képviselő- testület a jelen 
határozat 2.) és 3. pontja szerint kezdeményezi. 
 



 4.) A Képviselő- testület a 3. pontban foglalt módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt  
a) mikrotársulási megállapodást és  
b) alapító okiratot  

     e határozat melléklete szerint el fogadja.  
 

 5.) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szociális 
feladatellátásra vonatkozó módosult Mikrotársulási Megállapodás és 
Alapító Okirat aláírására. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős: Polgármester, Körjegyző  
 
 
 

15. Bejelentések 
 
Bárányos Gábor: Az Alcsúti Református Gyülekezet Presbitériuma tett egy állásfoglalást a 
József Nádor Általános Iskola ügyében, mely szerint amennyiben a civil fórumok, szülők 
pedagógusok és az Önkormányzat igénylik, a Presbitérium kész a József Nádor Általános 
Iskola fenntartói jogát átvenni és az intézményt református iskolaként működtetni 2012. 
szeptember 1-jétől.  Kérem, hogy a Képviselő-testület is fejezze ki véleményét az üggyel 
kapcsolatban.  
 
Szabó Dániel: A Képviselő- testület egy évvel ezelőtt már döntést hozott ez ügyben és 
támogatásárról biztosította a helyi Református Egyházat. Úgy gondolom ebben a kérdésben 
legfontosabb a szülők véleménye. Ebből kiindulva készítettem egy kérdőívet, amelyen  
kinyilváníthatják a szülők és az Önkormányzathoz eljuttathatják az iskola ügyében elfoglalt 
álláspontjukat. Egyeztettem az igazgató asszonnyal, akitől ígéretet kaptam a kérdőívek 
szülőkhöz való eljuttatására. A szülők részéről eddig még nem érkezett visszajelzés. Az 
Önkormányzat nyilvánvalóan nem tudja fenntartani az iskolát, az állam pedig forráshiány 
miatt nagy eséllyel megszüntetheti, hiszen sok más településsel ellentétben, innen van hová 
elvinni a gyerekeket. Az iskola felső tagozatának bezárása a falu sorsát is megpecsételi. Úgy 
vélem ebben a kérdésben nem a fenntartó kiléte az elsődleges szempont, hanem, hogy milyen 
módon tudnánk az iskolát helyben megtartani.  
 
Dr. Hargitai László:  Egy évvel ezelőtt ezt a kérdést a Képviselő-testület levette a 
napirendjéről, mert az egyházi iskola gondolatát a szülők elutasították. Sok szülő jelezte, 
hogyha egyházi iskola lesz, elviszik innen a gyerekeiket. Így a gyerekek száma jelentősen 
csökkenne. A túl alacsony létszám pedig az egyházi iskola létét is veszélyeztetheti. Úgy 
gondolom, hogyha az állam tönkre akarná tenni az iskolákat, akkor az önkormányzatok 
tulajdonában hagyná. Persze előfordulhat, hogy a költségvetési problémák miatt megszűnik 
egy iskola, de akkor az az egyházat is érinteni fogja.  
 
Dr. Petrin László: Az elhangzottakhoz szeretnék néhány kiegészítő információt fűzni. A 
József Nádor Általános Iskola fenntartói joga jelenleg a kistérségi társulás kezében van. A 
Képviselő-testület tehát az iskola ügyében dönteni nem tud, legfeljebb kezdeményezheti a 
Kistérségi Tanács döntésének meghozatalát a fenntartói jog átadásának ügyében.  A kistérségi 
fenntartói jog átadását illetően a közoktatási törvényt az elmúlt napon úgy módosították, hogy 
a kistréségi társulás a fenntartói jogot közvetlenül át tudja adni más fenntartói körbe, anélkül, 
hogy először az önkormányzatnak kellene visszaadnia. Fontos megjegyezni, hogy az iskola 
ügyében május utolsó munkanapjáig minden szükséges döntést meg kell hozni, és minden 
szakértői véleményt be kell szerezni. A kistérségi társulás esetében a döntési mechanizmus 



úgy néz ki, hogy először az adott üggyel kapcsolatos döntési javaslatot minden Képviselő-
testületnek el kell fogadnia, a Kistérségi Tanács ezután tud dönteni a fenntartói jog átadásáról. 
A folyamat megakadásához elég, ha egy település nem hozza meg időben a döntését.  Sajnos 
nem látok arra esélyt, hogy ilyen rövid idő alatt végig lehessen vinni a jogszabályoknak is 
megfelelő döntési folyamatot.  A helyzetet tovább nehezíti, hogy Csabdi település már nem 
kíván részt venni az egyházi iskola létrehozásában.  
 
Oláh Gyárfás: Körvonalazódni látszik, hogy az egyházi fenntartással kapcsolatos elképzelést 
a jelenlegi helyzetben főként az idő szorítása miatt nem lehet megvalósítani. 
 
Bárányos Gábor: A Presbitérium tájékoztatása céljából kérem a Képviselő-testületet, hogy 
az egyházi iskola kérdésében nyilvánítsa ki véleményét. 
 
Tranker Tamás: Én támogatom az egyházi iskola létrejöttét.  
 
Szabó Dániel: Továbbra is támogatom az egyházi iskolát és segítségemet is fenntartom. 
 
Dr. Hargitai László:  Nem ellenzem a református iskola létrehozását, vannak nagyon jól 
működő református iskolák. Véleményem szerint azonban esetünkben az állami átvétel, az 
állami fenntartás jelentene megoldást a problémára. A működési feltételek megteremtését  az 
állam esetében biztosabbnak látom. 
 
Oláh Gyárfás: Szeretnék egy napokban közzétett nyílt levére reagálni: az iskola ügyével 
kapcsolatos fórumon elhangzottakért vállalom a felelősséget. A fórumon általam 
megfogalmazott, a pedagógus kart érintő kritikát a korábban lefolytatott hivatalos vizsgálatok 
alátámasztják. 
 
 
Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 10 óra 45 perckor az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 
     
 
 

  Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
        polgármester          körjegyző 

 


