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Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. május 30-án 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, Komáromi Gáborné, Szabó Dániel 
képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Hiányzik: Dr. Gulyás László 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fővel a 
Képviselő-testület határozatképes.  
 
Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat. 
 
Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat? 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
elfogadta: 
 

 
Napirend  

      Tárgy:          
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
2./ Beszámoló a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszakban tett fontosabb  
     intézkedésekről. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
3./ Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása 
     Előadó: Vén Norbert tü. alezredes, kirendeltség vezető 
 
4./ Az önkormányzati többségű tulajdonban lévő Rézhegy Kft. beszámolója 
     Előadó: Kiss Sándor ügyvezető 
 
5./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megtárgyalása 
     Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
6./ Az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
     megtárgyalása 
     Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 



 
7./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2011. évi ellátásáról 
     Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
8./ Javaslat új szociális alapszolgáltatási mikrotársulás létrehozására 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
9./ Megállapodás használati jog alapítására 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
10./ 140 és 141 hrsz-ú kivett művelési ágú önkormányzati földterület haszonbérbe adása 
     Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
11./ 908 hrsz-ú ingatlan iránt haszonbérbe vételi kérelem elbírálása 
       Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
12./ Jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítása, szerződéskötés a Body Guard Kft.-vel 
       Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
13./ B e j e l e n t é s e k 
 
 

1. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 
lejárt határidej ű határozatok teljesüléséről szóló beszámolót. 
 
 
 

2. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszakban tett fontosabb 
intézkedésekről (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: Pénzügyi helyzetünk az előző jelentéshez képest -2.706 ezer forint. Az állami 
támogatás a lekérdezés időpontjában még nem került a számlánkra. 
Május 22-én ÁNTSZ ellenőrzés volt a fogorvosi rendelőben. Két fontos megállapítást kell 
megemlítenem az ellenőrzés anyagából: 2 éve nem volt tisztasági meszelés, a PVC padozat 
kopott, balesetveszélyes. A dokumentum szerint Dr. Hargitai László fogorvos a hibákat 
elismerte, elmondta, hogy a meszelés most esedékes. E vizsgálat kapcsán meg fogom 
vizsgálni milyen kötelezettségei vannak az Önkormányzatnak a rendelő és a fogorvos 
vonatkozásában, valamint szeretném felülvizsgálni a fogorvosi Kht.-val kötött szerződést is, 
mely ismereteim szerint 2008. évben selejtezésre került. 
 
Dr. Petrin László: Szerződéseket jogszerűen nem lehet leselejtezni de ha máshol nem, a 
testületi ülések jegyzőkönyvében, az előterjesztés mellékleteként megtalálható ez a szerződés. 
 



Oláh Gyárfás: Levelet kaptunk az Országos Mentőszolgálat Kht. Alapítványtól. Gyűjtést 
szerveznek, melynek összegéből mentőautó-cserét terveznek. Saját hatáskörben 10 ezer 
forintot ítéltem meg a támogatásukra. 
Levélben keresett meg a ……………………………………… A Gilgó felett elhelyezkedő 
vasbeton meteorológiai mérőtornyot szeretnék idegenforgalmi látványosságként átalakítani. 
Kilátóként funkcionálna. Elvi hozzájárulásunkat kérik, mivel a meteorológiai mérőtorony a 
közigazgatási területünkön helyezkedik el. 
 
Szabó Dániel: Turisztikai célú fejlesztésre fognak pályázatot beadni központi forrásra. Több, 
mit 50 ilyen építményt szeretnének átalakítani az országban. Bármi történik ott, az az 
Önkormányzat felelőssége is lesz egyben. Támogatom, nekünk ez csak jót jelenthet. Az 
együttműködési megállapodásban, ha lesz ilyen szerződés, majd rögzíthetjük, mit vállalunk és 
mit várunk el a működtetés során. 
 
Oláh Gyárfás: Tulajdonos a FM Földhivatala, ők megadták az engedélyt az átalakításra. 
Tehát a szándékot tudomásul vettük, elvi támogatásunkat megadjuk. 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alcsútdobozért Közalapítvány 
Módosított Alapító Okiratát befogadta az illetékes bíróság, hamarosan megkapjuk az erről 
szóló végzést. 
A két ülés közötti nagy vihar kapcsán nem keletkeztek nagy károk a községben, az orvosi 
rendelőnél dőlt ki egy tuja fa. A kárelhárításban az újonnan alakult Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület is segített. 
 
Tranker Tamás: Katasztrófavédelmi tanácskozáson vettem részt. Az önkormányzatok 
feladatairól is szó volt, például a csapadékvíz-elvezető árkok állapotának ellenőrzése, 
valamint a veszélyes fák felmérése- számbavétele is feladatként került meghatározásra.  
 
Dr. Petrin László: A Katasztrófavédelem részéről már megtörtént a  helyi bejárás, melynek 
során elvégezték a csapadékvíz elvezetésének ellenőrzését, valamint meg fogják vizsgálni a 
veszélyes fákat is. Az átvizsgálás során szakértőt fognak alkalmazni, amelynek költsége nem 
az Önkormányzatot fogja terhelni. Viszont egy fa kivágása várhatóan, korábbi tapasztalati 
értékek alapján, mintegy 40 ezer forintba fog kerülni, amely költséget az Önkormányzatnak 
kell állni. 
 
Dr. Hargitai László: A platánfa sor különös gondoskodást igényel, hiszen helyi védettség 
alatt van, de itt is érdemes felmérést végezni, mert a fák állapota megkívánja azt. 
 
Oláh Gyárfás: Július hónapban EU-s pályázat során lehetne erre pénzt szerezni. 
 
Szabó Dániel: Az Arborétumból is gyakran dől fa a közútra. Milyen feladataink vannak 
ekkor? 
 
Dr. Petrin László: Az Önkormányzat felelőssége a közterületekre és az intézményi 
területekre terjed ki. Viszont vihar esetén bekövetkezett vis maior esetekért a Polgári 
Törvénykönyv szerint is sem az Önkormányzat, sem a magánszemély nem felelős, ha 
egyébként úgy járt el korábban a megelőzés tekintetében, ahogyan ilyen esetben általában 
elvárható. 
 
Oláh Gyárfás: Hét végén Habsburg Lotharingiai Mihály  70. születésnapjának 
megünneplésén vettem részt az Arborétum kápolnájában. A volt kastélya kulcsának a 
másolatát adtam ajándékba, az Önkormányzat nevében. 



Bicske Város Jegyzőjétől Közbeszerzési eljárást megelőző ajánlattételi felhívás mintát 
kaptunk véleményezésre a házorvosi ügyeleti rendszer létrehozásával kapcsolatban. Számos 
ponton javításra, kiegészítésre szorul a dokumentum. 
 
Dr. Petrin László: Az háziorvosi  ügyeleti rendszer működtetéséről szól ez az ajánlattételi 
felhívás. Számszaki hibák is vannak benne. Javaslatokat dolgoztunk ki a pontosításra, melyek 
az ajánlattételi felhívás érdemi részét nem érintik. Egyik kérdés, hogy előnyben részesülne-e 
az a pályázó, aki a háziorvosokat is alkalmazná az ügyeleti rendszerben. Másik kardinális 
probléma, hogy a kiírás tervezet szerint az OEP normatíva 190%-ánál nem lehet nagyobb az 
ajánlattételi összeg. A környékbeli polgármesterek számítása szerint ez jelentős 
költségnövekedést jelentene a korábbi számításokhoz képest az önkormányzatoknak, van 
olyan település is, aki dupláját fizetné az eddigi hozzájárulásnak .Javaslat fogalmazódott meg, 
hogy az OEP normatíva 150%-a legyen az ajánlattételi összeg plafonja.  
 
Oláh Gyárfás: Javasoltam, hogy további egyeztetés legyen még a mai nap folyamán ebben a 
kérdésben. Mányi polgármester kollégám például teljes egészében elutasítja az anyagot, nem 
tartja megvitatásra alkalmasnak. 
 
Tranker Tamás: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a helyi általános iskola igazgatói 
pályázatára nem jelentkezett pályázó a Kistérségi Társulás kiírására.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a két ülés között 
eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló beszámolót. 
 
 

3. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása 
Előadó: Vén Norbert tü. alezredes, kirendeltség vezető 
 
Oláh Gyárfás: Vén Norbert tü. alezredes ma reggel tájékoztatott arról, hogy nem tud ma 
részt venni az ülésen, viszont 60 oldalas anyagot küldött, melynek sokszorosítását nem 
tartottam fontosnak, a már eddig megismert feladatok vannak benne. 
 
Dr. Petrin László: A július 4-ei testületi ülésre javasolom meghívni a tü. Alezredest, 
tárgyaljuk akkor ezt a napirendet. 
 
 
Beszámoló hiányában a Képviselő-testület a határozati javaslatról nem döntött. 
 
 
 

4. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati többségű tulajdonban lévő Rézhegy Kft. beszámolója 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás: Kiss Sándor ügyvezető elküldte beszámolóját. Felkérem Tranker Tamás 
alpolgármester urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse testületünket az 
ülésen  elhangzottakról. 



 
Tranker Tamás: A 2011. évi mérleg elfogadása volt napirenden. A Kft. hiánya növekedett 
2011-ben, csupán egy telek értékesítésére került sor. Az eladott telek után nem történt meg az 
ÁFA befizetés, ebből adódik a már ismert NAV felé fennálló tartozás. Anyagi gondokkal 
küzd a Kft. Az ügyvezető bére nincs fizetve. Jelzálog terheli az ingatlanokat, karbantartás 
nincs, több jogi anomália is fennáll. A területekre befektető nem érkezett, Dióstető terület 
beruházása elmaradt. 
 
Oláh Gyárfás: Kezdeményeztem a gazdasági társaságból történő kilépésünket.  
 
Tranker Tamás: Az Ügyvezető és a társtulajdonos Quintas Kft. két feltételt szabott ezzel 
kapcsolatban: az Olajterv és az Európai Ingatlan Alap felé fennálló önkormányzati tartozás 
kiegyenlítését. Az Olajterv vonatkozásában előrelépés nincs, jogász vizsgálja, hogy jogos-e az 
Olajterv igénye. Az Európai Ingatlan Alap igényét is vitatja az Önkormányzat, illetve 
vizsgálja az elmaradt beruházás miatti, Önkormányzatot ért lehetséges hátrány kérdését. Az 
Európai Ingatlan Alap felkínálta megvásárlásra a dióstetői ingatlantömböt, 146 millió 
forintért. Ha megvesszük, eltekintenek a kötbér-igényüktől. Tudomásunk szerint ezt az 
ingatlant 66 millió euró adósság terheli (kb. 2 milliárd forint), ez keretbiztosítási jelzálog! 
Ügyvéd segítségével vizsgáljuk ezeket a követeléseket és tartozásokat. 
Az egyik hitelező 40 milliós kölcsöne havi 500 ezer forintos kötbérrel jár, most már 50 
millióra emelkedett a kamatokkal és kötbérrel együtt a tartozás. Tagi kölcsönt kellene betenni 
a Kft.-be ahhoz, hogy a NAV ne kezdjen eljárást, és az ügyvezetőt is ki lehessen fizetni. 
Álláspontom szerint további tárgyalásokat igényel a Rézhegy Kft. összetett és komplikált 
gazdasági helyzetének rendezése, mert nagyon bonyolult, szövevényes szálak nehezítik a 
megoldást. Az sem világos, hogy annak idején a közművesítés megvalósítása önkormányzati 
vagy sportegyesületi feladat lett volna. Mindenesetre nem valósult meg.  
 
Oláh Gyárfás: Most már csak egy célunk lehet, hogyan lehet a vélhetően nem jogos anyagi 
követelésektől megszabadulni. 
 
Dr. Petrin László: Javasolom, hogy ügyvéd állítson össze tájékoztató anyagot a képviselők 
részére a teljes dokumentáció átvilágítását követően, készüljön részéről egy szakértői 
vélemény, tanulmány, amely azt is vázolja, milyen lépéseket kell megtenni a helyzet jogi 
rendezése érdekében, meghatározva  a feladatokat az üggyel kapcsolatban. 
 
Oláh Gyárfás: Az ügyvezető nem tud jelen lenni és szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli 
beszámolóhoz. Jelentését bizonyára mindenki elolvasta. Az Európai Ingatlan Alap 
ajánlattételi levele jelen formában nem értékelhető. Egy szándéknyilatkozatuk a FM Bicskei 
Földhivatala részére megküldésre került egy jelzálog levétellel kapcsolatban. A héten várható 
erre válasz. Ha a jelzálog nem kerül törlésre, ügyvédi javaslatra azonnal pert kell indítani. 
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok 
kérdésében mi a döntésük! 
 
Szabó Dániel: A pénzügyi kérdésekhez nem értek. A szöveg nem magyarázza meg a 
táblázatokat. Nem érthető és világos ez a beszámoló. 
 
Oláh Gyárfás: Fogadjuk el a beszámolót, hiszen számszakilag rendben van. Tartalmát 
tekintve a szükséges teendőkről később döntsünk, a jogi szakértői vélemény birtokában. 
 
Szabó Dániel: Nem tudom elfogadni, mert akkor elfogadnám ezt a 18 milliós hiányt is. Ott 
tartok, és szeretném indítványozni: mielőbb adjuk át ezt az anyagot annak az állami szervnek, 
amelyik jogosult ezt az ügyet jogilag értékelni, kivizsgálni. Nem tudok válaszolni a 
választóimnak, ha megkérdezik, tisztázódott-e valami már ebből az ügyből. 



 
Bárányos Gábor: Nem tudom elfogadni ezt a beszámolót. Lehetne törvényességi vizsgálatot 
kérni és indítani, hogy ez a szövevényes ügy végre érthető és világos legyen? 
 
Komáromi Gáborné: Én megvárnám az ügyvédek szakvéleményét és javaslatát. 
 
Dr. Petrin László: Az ÁSZ lehet, hogy csak egy év múlva tud sort keríteni a vizsgálatra, 
addig nem lehet halasztani az átvilágítást. Az Ügyészség viszont hamarabb mozdul, időben 
gyorsabban reagál. Ügyvédi összegző tanulmány birtokában érdemes felkérni az Ügyészséget 
vizsgálatra. Egy iratanyag-halmazzal, konkrét javaslat, észrevétel, megfogalmazott gyanú 
nélkül nem tud mit kezdeni. 
 
Szabó Dániel: Ismerek egy céget, amelyik kifejezetten ilyen típusú átvilágításokkal 
foglalkozik. Érdemes lenne felkérni egy ilyen szakvélemény elkészítésére. 
 
Dr. Petrin László: Nem javasolom. Az ügyben szereplő széles körű érintettség miatt, Az 
érintett szereplők hozzájárulása nélkül ezt nem lehet megtenni. 
 
Hargitai László: Arról nem is beszélve, hogy ilyen helyzetben nem akad majd befektető, aki 
telket vásárolna a Kft.-től. Az ügyvédi vizsgálattal egyetértek. 
 
Oláh Gyárfás: Pályázat fog megjelenni az értékesítéssel kapcsolatban. Ezt érdemes lenne 
megvárni. Javasolom, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. 
 
  
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot 
fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

45/2012. (V. 30.) számú határozata 
 

az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Rézhegy Kft.  beszámolójáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati többségi tulajdonban lévő Rézhegy Kft.-nek az előterjesztés mellékletét 
képező, a vállalkozás gazdálkodási helyzetéről szóló beszámolóját nem fogadja el.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot 
elfogadta: 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

46/2012. (V. 30.) számú határozata 
 

az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Rézhegy Kft. működésének átvilágításáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy jogi szakértőt 
kér fel egy összegző jogi szakvélemény elkészítésére a Rézhegy Kft. gazdálkodásával 



kapcsolatos iratanyag alapján. A jogi szakvélemény birtokában, annak ismeretében dönt arról, 
hogy ügyészségi eljárást kezdeményezzen-e a Rézhegy Kft. gazdálkodásával és  működésével 
kapcsolatosan.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet megtárgyalása  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: A 2010. évi őszi alakuló ülésen és később sem fogadott el ilyen tartalmú 
rendeletet a Képviselő- testület. Csak a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról 
döntött, helyesen határozati formában. Évekkel korábban, mint ahogyan ezt kiderítettük, a 
képviselői tiszteletdíj összegét, de csak az alapdíjat, a tárgyévi költségvetési rendelet 
rögzítette, szabálytalanul, mert ezt  önálló rendelet keretében kellett volna szabályozni. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

15/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról  
 
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 Alcsútdobozi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: A megállapodás megkötése az önkormányzati támogatás feltétele. 
Jelenleg nincs ilyen megállapodás, ez is egy régi  hiányosság. 
 
 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 



Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

47/2012. (V. 30.) számú határozata 
az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alcsútdobozi Polgárőr 
Egyesülettel kötendő, az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás 
tervezetét jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2011. évi ellátásáról  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

48/2012. (V. 30.) számú határozata 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról 
szóló, az előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja, 
az értékelésről 2012. május 31-ig tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát. A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2011. évi tevékenységéről 
szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Körjegyző (határozat és értékelés megküldése) 

 
8. napirendi pont 

 
 
Tárgy: Javaslat új szociális alapszolgáltatási mikrotársulás létrehozására 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás  polgármester 
 



Oláh Gyárfás: Olcsóbb, a Körjegyzőség minden tagját magába foglaló, sőt igény szerint más 
községeket is ellátni képes társulás létrehozása lenne a cél. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

49/2012. (V. 30.) számú határozata 
 

elvi döntés meghozatala szociális alapszolgáltatási, családsegítő és gyermekjóléti 
feladatokat ellátó intézményfenntartó mikrotársulás létrehozásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy 2012. 
december 30-ával (működési engedély 2012. december 30-tól; normatíva igénylés 2013. január 
01-től) társuló tagokkal a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében 
szociális alapszolgáltatási, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó 
mikrotársulást hoz létre, amelynek leendő gesztor önkormányzata Felcsút község.  
A Képviselő- testület az új mikrotársulás keretében Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
vonatkozásában az alábbi feladatok közös ellátását kívánja megvalósítani: 
a) családsegítés  
b) gyermekjóléti szolgáltatás 
c) házi segítségnyújtás  
d) szociális étkeztetés 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármester és a Körjegyzőt a mikrotársulás 
létrehozásával kapcsolatos előkészítő feladatok elvégzésével. 
 

Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

9. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Megállapodás használati jog alapítására  
Előterjesztő: Oláh Gyárfás  polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

50/2012. (V. 30.) számú határozata 
megállapodás jóváhagyásáról használati jog alapítására  

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  az előterjesztés 
mellékletét képező, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózat Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.)  
jogosulttal kötendő használati jog alapítására vonatkozó megállapodást jóváhagyja és 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  



A Képviselő- testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1/1 hányadban tulajdonában lévő, 
Alcsútdoboz településen, 080/2 hrsz. alatt felvett, kivett, gázfogadó állomás művelési ágú, 139 
m2 területű ingatlanra használati jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan- nyilvántartásba  az E.ON 
Dél-dunántúli Gázhálózat Zrt. javára 41.700,- Ft egyszeri kártalanítási összeg 
meghatározásával.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

10. napirendi pont 
 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő 140. hrsz.-ú és 141. hrsz.-ú, kivett művelési ágú 
földterületek haszonbérbeadásáról  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

51/2012. (V. 30. ) számú határozata 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő 140. hrsz.-ú és 141. hrsz.-ú, kivett művelési ágú 
földterületek haszonbérbeadásáról  

 

1) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonban lévő 140. hrsz.-ú és 141. hrsz.-ú, kivett művelési ágú földterületek 
haszonbérbeadására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

2) A Képviselő- testület továbbá úgy dönt, hogy az egyetlen pályázó, Ács Gyula Alcsútdoboz, 
Szabadság u. 1/16. szám alatti lakos pályázatát elfogadja és a 140 hrsz.-ú kivett művelési ágú 
1652 m², valamint a 141 hrsz.-ú kivett művelési ágú 1926 m² nagyságú földterületek 
haszonbérbeadására irányuló, az előterjesztés mellékletét képező szerződést Ács Gyulával 
megköti. A bérleti díjat a Képviselő- testület 3,- Ft/m2/év összegben (összesen 10.734,-Ft/év 
összegben, kerekítve 10. 730,- Ft-ban), a szerződés időtartamát 5 évben határozza meg. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező  
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
  
 

 
11. napirendi pont 

 
 
Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú 908 hrsz.-ú rét haszonbérbe adása ügyében érkezett 
kérelem elbírálása, pályázat kiírása  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 



Oláh Gyárfás: A művelési ágat nem lehet megváltoztatni. Erről a nyertes pályázót 
tájékoztatni kell. 
 
Tranker Tamás: Van-e lehetőség a bérbe adott területek művelésének ellenőrzésére, illetve a 
nem megfelelő használat esetén a bérleti jog felmondására? 
 
Dr. Petrin László: A szerződésbe minden ilyen kitételt bele kell és szükséges foglalni. Az 
Önkormányzatnak alanyi joga az ellenőrzés. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

52/2012. (V. 30.) számú határozata 
az Alcsútdoboz 908 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek 
bérletéről szóló 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20.§ (2) bekezdésének megfelelően a 
908 hrsz.-ú, rét művelési ágú 7921 m2 nagyságú földterület bérbeadásáról az előterjesztés 
mellékletét képező pályázatot írja ki. 
 
Határidő: 20122. június 3. 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 

12. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Bérleti keretszerződés megkötése a Body Guard Kft.-vel 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Oláh Gyárfás: Egy idős göböljárási házaspár kéri ezt a szolgáltatást, melyet jelenleg önmaga 
finanszíroz. Javasolom elfogadni a határozati javaslatot.  
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

53/2012.(V. 30.) számú határozata 
 

a Body Guard Kft.-vel kötendő bérleti keretszerződésről  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező szerződést megköti a Body Guard Kft. (1107 Budapest, 
Ceglédi u. 1-3.) gazdasági szervezettel  
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 



13. Bejelentések 
 
 
Tranker Tamás: Az Önkormányzat nevében kérem felszólítani Dr. Gulyás László képviselőt 
a testületi üléseken való részvételre. Igazolatlanul vagy igazoltan, de sorozatosan nem jelenik 
meg az üléseken. Szorgalmazom felszólító levél megírását. Nyilatkozzék arról, hogy a 
jövőben el tudja-e látni a képviselői feladatokat. 
 
Oláh Gyárfás: A képviselő rendszeresen jelezte, hogy a szerdai időpont az ő általa ellátott 
tanítási rendnek nem fele meg. Kivizsgáljuk a kérdést, és alpolgármester urat tájékoztatjuk az 
eredményről. 
 
Dr. Petrin László: Igazolatlan távollét estén első körben lehetőség van a képviselői  
tiszteletdíj 25%-os csökkentésére. Továbbá ha egy éven keresztül folyamatosan és 
igazolatlanul nem jelenik meg a testületi üléseken, képviselői mandátuma a törvény erejénél 
fogva megszűnik. 
 
Bárányos Gábor: Ezzel összefüggésben jelzem, hogy ma dolgoznom kellett volna, igazolást 
kérek, és a kiesett keresetem pótlását.  
 
Dr. Petrin László: Igazolást a testületi ülés után adunk. Továbbá munkáltatójától kell 
igazolást hoznia arról, hogy mekkora a mai napra eső kiesett munkabér, és tiszteletdíjával 
együtt fogjuk számfejteni azt. 
 
Dr. Petrin László: A korábbi lakásrendelet az előző testületi ülésen hatályon kívül lett 
helyezve, a Szabályzat lépett a helyébe. A Szabályzat hosszútávon szabályozza a pályáztatás 
ügyrendjét. A bérleti díjakat az Önkormányzat esetenként a pályáztatás keretében határozza 
meg. A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek során mérlegelési 
jogkörében állapíthatja meg a bérleti díjat, a kiírásban meghatározottak szerint.  
 
 
Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 11 óra 00 perckor az ülést 
bezárta. 

 

K.m.f. 
    
 
 

  Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
        polgármester          körjegyző 

 


