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Készült:  Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. július 4-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, Dr. Gulyás László, Szabó Dániel 
képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Hiányzik: Komáromi Gáborné (igazoltan) 
   
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. Tájékoztató a településünkön működő Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
      Előadó: Gondos Lászlóné klubvezető 

 
4. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által április 

hónapban elfogadott József Nádor Általános Iskola és Háromhárs Óvoda 2011/2012. 
nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának megtárgyalása 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
5. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 



6. A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

7. Informatikai eszközbeszerzés 
      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

8. Bérüzemeltetett víziközművek 2012. évi beruházási javaslata 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
9. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természeti területek helyi 

védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 05.) önkormányzati rendelet 
módosítás-tervezetének, valamint egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetének 
véleményezése 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
10. Javaslat „Alcsútdoboz, Óbarok, Tabajd, Vál községek Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, 
valamint Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacs, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának felmondására 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

11. Döntés az önkormányzati tulajdonú 74 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adásáról szóló 
pályázat kiírásáról. 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

12. Döntés Cserna Lajos, Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos 908 hrsz.-ú 
föld-haszonbérleti szerződés iránti kérelméről  

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

13. Bejelentések 
 
 
 
Napirend előtt szót kér: Dr. Gulyás László képviselő. Oláh Gyárfás polgármester megadja a 
szót. 
Dr. Gulyás László: Az Arborétum melletti területen állandóan felgyülemlik a talajvíz. 
Kiderült, hogy egy artézi kút található ezen a területen. Félő, hogy alááztatja a 811-es  közút 
ezen szakaszát. Lehetne-e intézkedést foganatosítani az ügyben? 
 
Oláh Gyárfás: Magánterületről van szó, javaslatot tehetünk csupán a helyzet megoldására. 
Már kezdeményeztünk tárgyalásokat a megoldás érdekében. 
 
Bárányos Gábor: Édesanyám tulajdona a terület, a kút tulajdonjoga viszont tisztázatlan. A 
kárpótlás idején nem jelölték, a Földhivatal szerint nem édesanyám tulajdona. 
 
Oláh Gyárfás: Fontosnak tartjuk a rendezést, dolgozunk a probléma megoldása érdekében. 
Most javaslom, térjünk át a napirend szerinti előterjesztésekre. 
 
 
 
 
 



 
1. napirendi pont 

 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: Az 55/2012. (V. 30.) határozatunkban foglaltak nem teljesültek, a bérlő 
többszöri felszólítás ellenére sem kötötte meg önkormányzatunkkal a lakásbérleti szerződést. 
Új pályázatot fogunk kiírni az ingatlan bérbeadása ügyében. 
A Képviselő-testület 36/2007. (VII. 19.) határozata értelmében lejárt az iskola igazgatójának 
vezetői megbízatása. A Kistérség Fekete Erzsébet, Csabdi községben tanító pedagógust bízta 
meg a vezetői feladatokkal, 1 év időtartamra. 
 
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: Számlaegyenlegünk jelenleg mintegy  -2.500 ezer forint.  

- A külterületi szemétszállítás vitás kérdéseinek megoldása érdekében tárgyalást 
folytattam Pató Simon úrral, az Érdkom Kft. ügyvezetőjével. Megegyeztünk, hogy 
ismét a zsákos megoldást alkalmazzuk a kukás elszállítás helyett. Az ABC-ben tudják 
megvásárolni ezeket a külterületeken élők. 

- A Göböl járási víz esztétikai szempontból is élvezhetővé tétele ügyében Mészáros 
Lőrinc vállalkozóval tárgyaltam, aki ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben mindenki 
számára jó megoldást fog találni erre a fontos kérdésre. 

- Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okirata elfogadásra került, megkaptuk az erről szóló jogerős végzést. 

- A Sportcsarnokban gázóra csere történt, jelentős megtakarítást várunk az 
intézkedéstől. 

- ÖNHIKI pályázaton 3,5 millió forintot nyertünk. 
- A Hársfalevél Nyugdíjas Otthon mobil faház felállításához kért engedélyt, melyet 

önkormányzati területre szeretne felállítani a szeméttárolás esztétikus megoldása 
érdekében. Az engedélyt megadtam. 

- Dr. Hargitai László képviselő indítványának megfelelően kezdeményeztük a 
Kormányhivatalnál az egyházi fenntartásban működő idősgondozói tevékenység 
felülvizsgálatát. Az ellenőrzés sem Lovesberény, sem Tabajd, sem községünk 
vonatkozásában nem talált törvényellenes tevékenységet. 

- A közvilágítás olcsóbbá tétele érdekében ígéretet kaptam az EON Zrt. képviselőjétől 
arra, hogy megvizsgálja a helyzetet, és javaslatot tesz a takarékosabb üzemeltetésre. 
Tájékoztatott arról is, hogy a jövő évtől a közvilágítás számlázása mérőórával fog 
történni. 

- Az akadálymentesítés megoldására kiírt pályázatot visszavonta a kiíró, más forrást kell 
keresnünk a megoldásra. 

 
 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a két ülés között 
eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló beszámolót. 
 
 

3. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a településünkön működő Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
Előadó: Gondos Lászlóné klubvezető 
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Oláh Gyárfás: A klub tevékenysége elismerésre méltó. Természetben támogattuk idén azzal, 
hogy az önkormányzat rendelkezésre bocsátotta fűkaszáját a területrendezéshez. 
 
Gondos Lászlóné: Nagyon köszönjük, azonban felhívom figyelmüket arra, hogy a ház 
önkormányzati tulajdon. Eddigi gyakorlat szerint az önkormányzat gondoskodott a terület 
renden tartásáról, mi a házat csinosítottuk, takarítjuk, javítjuk, ha szükséges. Az idén 30 éves 
lesz a klubunk, köszönettel vettük, hogy az ünnepség megrendezésére használatba kaptuk a 
Sportcsarnokot. Több mint 120 résztvevőre számítunk, ezért elkelne az anyagi segítség is. 
Szomorúan hallottam, hogy jogi személlyé kell alakulnunk ahhoz, hogy támogatást 
kaphassunk az önkormányzattól, valamint együttműködési megállapodást kell kötnünk az 
anyagi támogatás elnyerése érdekében. 
 
Dr. Petrin László: Ez így van, 2012. január 1-jétől civil szervezetet, egyházat, alapítványt 
csak ilyen feltételekkel támogathat az önkormányzat. 
 
Dr. Hargitai László:  Addig is, amíg ez megtörténik, javaslom, adjon támogatást az 
Alcsútdoboz Községért Közalapítvány. Ez a szervezet adhat támogatást nem bejegyzett civil  
szerveződéseknek. 
 
Tranker Tamás: Mint az Alapítvány elnöke, nem zárkózom el ennek tárgyalásától.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nyugdíjs Klub 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 

4. napirendi pont 
 
 
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által április 
hónapban elfogadott József Nádor Általános Iskola és Háromhárs Óvoda 2011/2012. nevelési 
évre vonatkozó szakmai beszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: Az iskola szakmai beszámolóját nem fogadtam el a Kistérségi Tanács ülésén, 
most sem tudom elfogadni. A Háromhárs Óvoda vezetőjének beszámolóját elfogadom. 
 
Szabó Dániel: Kötelező elfogadni? Formalitásról van szó csupán? Ha nem, akkor sajnos nem 
tudok elfogadni egy olyan szakmai beszámolót az iskola részéről, amelyből az derül ki, hogy 
az 1. osztályban 98%-os a gyermekek teljesítménye, a 8. osztályban már csak 55%. Szeretném 



tudni, hogy mi okozza ezt a jelentős teljesítményromlást, és milyen intézkedéseket tett az 
iskola a probléma orvoslására.  
 
Tranker Tamás: Javaslom, hogy külön határozzunk a két intézmény ügyében. Az 
előterjesztett határozati javaslatról ne döntsünk, helyette két külön határozatot hozzunk az 
iskola, valamint az óvoda szakmai beszámolóinak tárgyában. Az iskola beszámolójában 
olyan, számunkra fontos adatok nem szerepelnek, mint például a beiskolázás eredménye. 
 
Dr. Petrin László: Két határozatban is lehetséges dönteni a kérdésben. A Kistérségi fenntartó 
elfogadta a beszámolót, részünkről jelzés értékű, ha nem fogadjuk el. 
 
Dr. Hargitai László: Nem az iskolaigazgató hibája, hogy ezek az adatok nem szerepelnek. A 
Kistérség áprilisban fogadta el a beszámolókat. Az igazgatónak nyilván már március 
hónapban el kellett készítenie, akkor, amikor ezek az adatok még nem is álltak rendelkezésre. 
 
Szabó Dániel: Hogyan jelezhetek én, mint képviselő kifogást az iskola működésével 
kapcsolatban?  
 
Dr. Petrin László: Kistérségi Társulás ülésén is fel lehet vetni. Ezek az ülések nyilvánosak. 
 
Oláh Gyárfás: Feltehetően január 1-jétől jogutóddal megszűnik a Kistérségi Társulás. Június 
30-a óta pedig új igazgatója van az iskolának. Részemről a következők miatt elfogadhatatlan a 
beszámoló: 

- A beszámolóban az szerepel, hogy korrekt volt a kapcsolattartás az önkormányzattal, 
nem értek vele egyet. 

- Továbbá szerepel az is, hogy kiemelt figyelmet fordítottak az energiatakarékos 
működésre, ez sem igaz 

- Nem szerepelt a beszámolóban a kompetencia-mérés eredménye. Országos átlag alatti 
volt a gyermekek teljesítménye. 

 
  
A Képviselő-testület 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, 4 igen szavazattal a 
következőképpen határozott: 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

56/2012. (VII. 4.) számú határozata 
 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2012. 
április hónapban elfogadott József Nádor Általános Iskola 2011/2012. nevelési évre 
vonatkozó szakmai beszámolójáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2012. április hónapban 
elfogadott József Nádor Általános Iskola 2011/2012. nevelési évre vonatkozó szakmai 
beszámolóját nem fogadja el. 
 
Felelős: Polgármester (a határozat megküldéséért) 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a 
következő határozatot elfogadta: 
 



Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

57/2012. (VII. 4.) számú határozata 
 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2012. 
április hónapban elfogadott Háromhárs Óvoda 2011/2012. nevelési évre vonatkozó 
szakmai beszámolójáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2012. április hónapban 
elfogadott Háromhárs Óvoda 2011/2012. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester (a határozat megküldéséért) 
Határidő: azonnal 
 
 

5. napirendi pont 
 
 
Tárgy: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: A korábban megküldött rendelet-tervezetben módosítások történtek a 
Kormányhivatal elvárásainak megfelelően. Ez év végéig a polgármester, jövő évtől a jegyző 
gyakorolja a hatáskört.   
 
Oláh Gyárfás: Körjegyzőségi Közterület Felügyeletet fogunk létrehozni a rendeletben 
előírtak foganatosítására. 
 
Tranker Tamás: Az avarégetés időpontjainak meghatározása számomra nem elfogadható. 
 
Dr. Gulyás László: Több dűlőút is van a községben, mely nem a Földhivatal által feltüntetett 
helyen szerepel, a gyakorlatban eltolódott a helye. 
 
Dr. Hargitai László: Úgy vélem, túl szigorú a rendelettervezet. A községben élők számára 
nem lesz betartható. Sok idős ember állapota miatt képtelen a feladatokat ellátni. Nem értek 
egyet az égetés időpontjával sem. A napközben otthon tartózkodók számára is meg kell adni a 
lehetőséget a napközbeni tüzelésre. A hó-eltakarítás szabályozása a járdával nem rendelkező 
lakók esetében nem helytálló. 
 
Szabó Dániel: A szomszéd segítségét lehetne kérni ezekben az esetekben. Javaslom, 
hirdessünk versenyt, a „legjobb szomszéd” címért! A 13.§-ban időintervallumot feleslegesnek 
tartom, október 1 – április 31. időszakban felesleges meghatározni ezt a 9 – 17 órát az 
égetésre. Május 1 – szeptember 30-ig pedig jelöljük ki égetésre a hétfői és a keddi napokat. 
 
Bárányos Gábor: Propagáljuk a komposztálást! 
 
Tranker Tamás: Javaslatom a következő: Október 1 – április 31-ig bármely időszakban 
lehessen kerti hulladékot, avart égetni, vasárnap és nemzeti ünnepnapok kivételével. 
 



Dr. Petrin László: Tehát: Május 1 – szeptember 30. napjáig hétfő és keddi napokon, október 
1 – április 30-ig bármely időszakban lehet kerti hulladékot, illetve avart égetni. A módosítást 
beépítve már elfogadható a rendelet-tervezet? 
 
Oláh Gyárfás: Kérem a tisztelt Képviselő-testülete, szavazzon a kérdésben: 
 
 
A Képviselő-testület Dr. Petrin László körjegyző által megfogalmazott és felolvasott 
módosítás beépítésével, 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

16/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete 
 

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

6. napirendi pont 
 

Tárgy: A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Szabó Dániel: Az alkalmi- és mozgóbolti árusítás díját is határozzuk meg, napi 1.000,-Ft-
ban! 
 
Dr. Gulyás László: Az építési hulladék tárolásának díjához határozzunk meg 10 m² 
minimum területet. 
 
Dr. Hargitai László: A mobil árusítás díja kevés, véleményem szerint 3.000,-Ft lenne 
elfogadható. 
 
 
A Képviselő-testület a három képviselői javaslat beépítésével, Dr. Petrin László 
körjegyző által megfogalmazott és felolvasott módosítás szerint 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

17/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete 
 

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



 
7. napirendi pont 

 
 
Tárgy: Informatikai eszközbeszerzés. Az informatikai eszközök és kiépítendő rendszer 
ingyenes használatáért és a rendszergazdai szolgáltatásért fizetendő hozzájárulásról. 
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 

 
58/2012. (VII. 4.) számú határozata 

 
az informatikai eszközök és kiépítendő rendszer ingyenes használatáért és a 

rendszergazdai szolgáltatásért fizetendő hozzájárulásról 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja a 
Felcsút Községi Önkormányzat által a körjegyzőség számára informatikai rendszer- és hálózat 
kiépítése érdekében beszerzendő informatikai hardver- és szoftver eszközök ingyenes 
használatáért cserében, hogy a rendszer fenntartását és működtetését biztosító rendszergazdai 
szolgáltatás díjából (120.000,-Ft/hó+ÁFA) arányosan a rá eső részt, 30.000,-Ft/hó+ÁFA 
összeget, a körjegyzőség részére megfizeti a hálózat beüzemelését követően 4 éven keresztül. 
 
A jóváhagyott összeg beépül az Önkormányzat költségvetésébe, amelyben a Körjegyzőség 
működési kiadásaihoz történő hozzájárulás jogcímén, átadott pénzeszközként kerül rögzítésre. 
 
Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
Határidő: rendszer beüzemelését követően azonnal 

 
8. napirendi pont 

 

Tárgy: Bérüzemeltetett víziközművek 2012. évi beruházási javaslata 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: Több egyeztetés is történt a Fejérvíz Zrt.-vel  a beruházási javaslat kapcsán. A 
tárgyalások eredménye ez a számunkra is elfogadható javaslat és előterjesztés. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
59/2012. (VII. 4.) számú határozata 

 



bérüzemeltetett víziközművek 2012. évi beruházási javaslatáról 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejérvíz Zrt. 
2012. évre tervezett rekonstrukciós és felújítási beruházási javaslatát Újbarok-Alcsútdoboz-
Felcsút-Tabajd-Szár községek vonatkozásában: 

e Ft + ÁFA                                                                                           
- Szvíztelep II. műtűrgy oxygen mérő beépítése                                                    400+ ÁFA 
- Konténer mozgató beépítése                                                                                500+ ÁFA 
- Szennyvíztelepen műtárgyak leürítése, levegőztető elemek cseréje  
  264 db                                                                                                                 1500+ ÁFA 
Összesen:                                                                                                              2400+ÁFA, 
 
továbbá Alcsútdoboz Település vonatkozásában: 
 
800 ezer forint+ ÁFA (FLYGT 3085 tartalék szivattyú beszerzése)  összegben fogadja el. 
A beruházási javaslatban szereplő 200 ezer forint+ ÁFA költségen megvalósítandó IV. sz. 
átemelő kerítés felújítását az Önkormányzat saját beruházásban kívánja megvalósítani. 
 
 
Felelős: Oláh Gyárfás polgármester, a határozat megküldéséért 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természeti területek helyi 
védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

60/2012. (VII. 4.) számú határozata 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természeti területek helyi 
védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 5.)  

önkormányzati rendeletének módosítása, valamint egységes szerkezetbe foglalt rendelet-
tervezetének véleményezése tárgyában 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
természeti területek helyi védettség alá helyezéséről szóló 14/2002. (VII. 5.) önkormányzati 
rendelete módosítás-tervezetét, valamint egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetét 
jóváhagyólag véleményezte.  

 
Felelős: Polgármester, a határozat megküldéséért 
Határidő: 2012. július 29. 



 
 

10. napirendi pont 
 

Tárgy: Javaslat Alcsútdoboz, Óbarok, Tabajd, Vál községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, valamint 
Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény 
társulási megállapodásának felmondására 
 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

61/2012. (VII. 4.) számú határozata 
a 

Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacs, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Segítő Kéz 
Alapszolgáltató Intézmény társulási megállapodásának felmondására 

   
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy Etyek, 
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény 
(Székhelye: 2091 Etyek Körpince köz 4.) társulási megállapodását mind a családsegítés, mind 
a gyermekjóléti szolgáltatási körök vonatkozásában 2012. december 31-ével felmondja.  
A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt döntést a 
Társulás tagjaival közölje. 
 
 
Határidő: 2012. július 15. (a határozat megküldése a társult tagoknak) 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
  

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

62/2012. (VII. 4.) számú határozata 
a 

Alcsútdoboz, Óbarok, Tabajd, Vál községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött társulási 

megállapodás felmondásáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-területe úgy határoz, hogy a 
Alcsútdoboz, Óbarok, Tabajd, Vál községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal (Székhelye: 2473 Vál, 
Vajda J. u. 2.) kötött társulási megállapodását a házi segítségnyújtás vonatkozásában 2012. 
december 31-ével felmondja.  



 
A Képviselő- testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt döntést a 
Társulás tagjaival közölje. 
 
Határidő: 2012. július 15. (a határozat megküldése a társult tagoknak) 

Felelős: Polgármester 

 
 

11. napirendi pont 
 
 
Tárgy:  Döntés az önkormányzati tulajdonú 74 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adásáról szóló 
pályázat kiírásáról. 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

63/2012. (VII. 4.) számú határozata 
az Alcsútdoboz 74 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 
74 hrsz.-ú, szántó művelési ágú 714 m2 nagyságú földterület bérbeadásáról az előterjesztés 
mellékletét képező pályázatot írja ki. 
 
Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
 

12. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Döntés Cserna Lajos, Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos 908 hrsz.-ú, 
rét művelési ágú földterületre vonatkozó  föld-haszonbérleti szerződés iránti kérelméről  
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 

64/2012.(VII. 4.) számú határozata 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő 908 hrsz.-ú, rét művelési ágú földterület 
haszonbérbe adásáról 

 



Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő 908 hrsz.-ú, rét művelési ágú földterület haszonbérbe adására 
kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az egyetlen pályázó, Cserna Lajos, Alcsútdoboz, 
Szabadság u. 161. szám alatti lakos pályázatát elfogadja, és a 908 hrsz.-ú, rét művelési ágú 
7971 m² nagyságú földterület haszonbérbe adására irányuló, a határozat mellékletét képező 
bérleti szerződést Cserna Lajossal megköti. A bérleti díjat 3,-Ft/m²/év összegben (összesen 
23.763,-Ft/év, kerekítve: 23.765,-Ft-ban, a szerződés időtartamát 5 évben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester, körjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

13. Bejelentések 
 
 
Oláh Gyárfás: A helyi Polgárőr Egyesület javasolta Mészáros János Elek díszpolgárrá 
avatását. Megelőztek, mert az én véleményem is egyezik javaslatukkal.  
 
Bárányos Gábor: A közeljövőben segélykoncertet ad a református templom tatarozásáért, 
javaslom ezen az alkalmon átadni ezt a címet. 
 
A képviselők egyetértenek a javaslattal. 
 
Oláh Gyárfás: Felcsút Község Képviselő-testülete Méhnyakrák elleni vakcina 
megfinanszírozásában döntött. Szeretném, ha Alcsútdoboz is egyetértene egy ilyen 
előterjesztéssel. 
 
A képviselők egyetértenek a javaslattal, és kérik a polgármestert, készítse el az 
előterjesztést. 
 
Oláh Gyárfás: „Tiszta udvar, rendes ház” akciót szeretnék indítani a községben. Kérem 
véleményüket a kérdésben! 
 
Tranker Tamás: Egyetértek és kérem, szakítsunk az eddigi gyakorlattal, mely szerint 
képviselők és polgármester nem jelölhető a cím elérésére. 
 
Dr. Petrin László: Felcsút község kizárta a képviselők és a polgármester jelölésének a 
lehetőségét. . 
 
Dr. Hargitai László:  Javaslom, hogy ne csak bizottság, hanem mi, képviselők is járjunk 
körbe a faluban, és jelöljünk a címre érdemes lakost. 
 
Oláh Gyárfás: Ha mindenki egyetért, kidolgozzuk a feltételeket, és csatlakozunk a „Tiszta 
udvar, rendes ház” akcióhoz. 
Iskolatej-akció témakörben keresett meg egy nyíregyházi vállalkozó. A távolság miatt nem 
gondolom, hogy igénybe kéne vennünk a szolgáltatást. 
Ötvös László alcsútdobozi művész műteremnek szeretné bérbe venni a Szabadság u. 107. 
szám alatt található 2. számú lakást. A következő testületi ülésre elkészítjük az előterjesztést, 
és kiírjuk a pályázatot. 
Az alcsútdobozi katolikus temetőben található szovjet/orosz katonák síremléke felújításra vár. 



 
   
Dr. Petrin László: Az emlékmű felújítása ügyében az Orosz Föderáció Budapesti 
Nagykövetségével kell felvenni a kapcsolatot. Ugyanis az ő tulajdonuk. A költségeket is ők 
fizetik. 
 
Dr. Hargitai László: A dobozi szovjet/orosz emlékmű is gyászos állapotban van. Javaslom, 
mindkettő ügyében vegyük fel a kapcsolatot a Nagykövetséggel. 
 
Szabó Dániel: A MADA Alapítvány ajánlatott tett, nem alkalmaz szankciót a községben, ha 
elkészítjük a község esélyegyenlőségi tervét, amely az akadálymentesítést, esélyegyenlőséget 
biztosítaná községünkben. Szeptemberig kaptunk határidőt erre. 
 
Dr. Petrin László: Javaslom, beszéljünk meg egy találkozót az Alapítvány képviselőjével.  
 
Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 11 óra 40 perckor az ülést 
bezárta. 

 

K.m.f. 
    
 
 

  Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
        polgármester        körjegyző 

 


