
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. július 25-én 8.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. 
  
Helye:                          Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája 

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

László, Komáromi Gáborné 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Hiányzik: Szabó Dániel, Bárányos Gábor, Dr. Hargitai László (igazoltan) 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 4 fővel a 
Képviselő-testület határozatképes.  
 
Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat. 
 
Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület a nyílt ülésről szóló 
meghívóban szereplő napirendi pontokat? 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet 
elfogadta: 

 
Napirend  

      Tárgy:          
 

1. A kitüntetések és a díszpolgári cím alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
2. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 107. szám alatti 

2. számú lakás bérbe adásával kapcsolatos pályázat kiírásáról.  
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
3.   Bejelentések 

 
 
 

1. napirendi pont 
 
Tárgy: A kitüntetések és a díszpolgári cím alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Dr. Petrin László: A rendelet módosításával lehetőség nyílik gyakrabban adományozni a 
díszpolgári címet, ugyanakkor kötelezettség nem keletkezik ezzel kapcsolatban. Elképzelhető 
az is, hogy 10 évig nem kerül adományozásra a cím, viszont indokolt esetben lehetséges két, 
egymást követő évben is adományozni.  
 



Dr. Gulyás László: Szeretném, ha az ötévenkénti kikötés megmaradna, azzal a módosítással, 
hogy indokolt esetben el lehet térni ettől. 
 
Dr. Petrin László: Jogtechnikai szempontok miatt az előterjesztésben szereplő verziót 
ajánlom elfogadásra. Ellenkező esetben az összes „indokolt esetet” fel kellene sorolni a 
rendeletben. A testület bölcsességében bízva gondolom, hogy a cím adományozása nem fog 
gyakoribbá válni, és mindig arra különösen méltó személy fogja azt megkapni. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

18/2012. (VII.25.) önkormányzati rendelete 
 

a kitüntetések és a díszpolgári cím alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

2. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 107. szám 
alatti 2. számú lakás bérbe adásával kapcsolatos pályázat kiírásáról.  
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

66/2012. (VII. 25.) számú határozata 
 

az önkormányzat tulajdonában álló Alcsútdoboz, Szabadság u. 107. szám alatti 2. 
számú ingatlan bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírásáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló Alcsútdoboz, Szabadság u. 107. szám alatti 2. számú ingatlan 
bérbeadásáról az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20.§ 
alapján az előterjesztés mellékletét képező pályázatot írja ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 



 
3. napirendi pont 

 
 

Bejelentések: 
 
Oláh Gyárfás: 3.495 ezer forint mínusz a jelenlegi számlaegyenlegünk. Jövő héten várható a 
Kincstár utalása, amely ellensúlyozza majd a mínuszt. 
Magyar Judit pénzügyi előadónk augusztus 1-jétől áthelyezéssel a székesfehérvári Városi 
Polgármesteri Hivatal munkatársa lesz. Helyére Polyefkó Mária fog érkezni, aki jelenleg a 
Kistérség munkatársa. Az átmeneti időszakban is megoldjuk a pénzügyekkel kapcsolatos 
feladatokat. A félévi zárást Judit még elkészíti.  
 
 
Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 8 óra 30 perckor az ülést 
bezárta. 

K.m.f. 
    
 
 

  Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
        polgármester          körjegyző 

 


