
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült:  Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. szeptember 26-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, Szabó Dániel,  
                               Komáromi Gáborné képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Hiányzik: Dr. Gulyás László (igazoltan) 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 
6 fővel a Képviselő-testület határozatképes.  
 
Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat. 
 
A meghívóban meghatározott napirendi pontok mellé két előterjesztést kell 
felvennünk a napirendek közé, melyekről azonnal határoznunk kell. Ezek tárgya a 
következő: 

- A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

- A Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: KDV Zrt.) által kibocsátott 
önkormányzati részvények biztosítéki céllal történő átadása 

 
Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület a bővített 
napirendet? 
 
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 időszak fontosabb  

            eseményeiről, intézkedéseiről (szóbeli beszámoló) 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 



3. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról, valamint a 
2012. évi költségvetési rendelet módosítása.  A Körjegyzőség 2012. évi I. félévi 
pénzügyi beszámolója 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester, Dr. Petrin László körjegyző 
 

4. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
5. A VTKÖT fenntartásában működő József Nádor Általános Iskola és 

Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi pénzügyi beszámolója 
      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
6. Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmények 

működtetéséről a 2013/2014-es tanévre vonatkozólag 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
7. A VTKÖT szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására kötött 

megállapodásának módosítása 
      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
8. A VTKÖT keretében létrehozott Etyek-Alcsútdoboz-Vértesacsa-Mány-Szár-

Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosítása a Fejér Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 

9. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 
2013. évi fordulójához 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
10. Bérüzemeltetett víziközművek 2012. évi beruházási javaslatáról szóló határozat 

módosítása 
     Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 
11. Az Érdkom Kft. Alcsútdoboz külterületein történő zsákos hulladékszállítás 

bevezetésére irányuló javaslata 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
12. Az önkormányzat tulajdonában lévő 74 hrsz.-ú, szántó művelési ágú földterület 

haszonbérbe adása 
      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
13. Cserna Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos – az 

önkormányzati tulajdonban lévő 74 és 908 hrsz.-ú rét, valamint szántóföld -  
bérleti díjának elengedése iránti kérelme 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

14.  Az önkormányzat tulajdonában lévő 1678 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
tárgyában pályázat kiírása, valamint értékbecslő felkérése 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 



15. Az önkormányzat tulajdonában lévő, Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1. szám 
alatti lakás szociális alapon történő bérbeadása 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

16. Az önkormányzat tulajdonában lévő, Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám 
alatti lakás szociális alapon történő bérbeadása 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

17. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
18. A Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 

Zrt. (a továbbiakban: KDV Zrt.) által kibocsátott önkormányzati részvények 
biztosítéki céllal történő átadása 

            Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

19. Egyebek  
 
 
 
 

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 határidejű 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 9 millió forint pozitívum. Körjegyző 
úr közreműködésével Felcsút Község minden tartozását kiegyenlítette. 
Nem részletezem a követeléseket, minden képviselő tudja, miből adódtak 
ezek. 

- Háziorvosunk hivatalosan is lemondott a szolgálati lakásról, melyet 
hosszú ideje nem használ, az ingatlan hasznosításáról a későbbiekben 
dönt a képviselő-testület 

- A 8111-es út súly-és sebességkorlátozásával kapcsolatos kérésünk nyomán 
két hatóság visszajelzése szerint kikerülő utak hiányában nem tudják 
kérésünket elfogadni. 2013-ra tervezik a három számjegyű utak 
használatának költségterhelését, akkor feltehetően korlátozásokat 
vezetnek be a szóban forgó útra. 



- Intézményeink állagmegóvása keretében sürgetővé vált a sportcsarnok 
lépcsőjének felújítása. Két vállalkozástól kértem és kaptam árajánlatot. 
Mindkettő olyan magas, hogy úgy döntöttem, saját karbantartóinkkal és a 
közmunkát végzőkkel fogjuk elvégeztetni a felújítást. Mintegy 1 millió 
forint megtakarítást tudunk így elérni. 

- Az Európa Ingatlan Alap önkormányzatunkkal kapcsolatos követelése 
ügyében előrelépés történt, az Alap levette a jelzálogot a szóban forgó 5 
ingatlanról. Ezzel összefüggésben a Rézhegy Kft-vel tárgyalásokat fogok 
kezdeményezni, melyre képviselő-társaimat is elvárom majd. 

- Göbölről két jelzést is kaptam, mely szerint bizonyos Ferenczi Krisztina 
újságíró három kereskedelmi tv csatorna részvételével sajtótájékoztatót 
kíván tartani. Felkértek a nyilatkozattételre, nem vállaltam, hiszen nem 
önkormányzati, hanem magánügyről van szó. Kérem a tisztelt 
képviselőket, amennyiben Önöket is megkeresik, belátásuk szerint 
nyilatkozzanak. 

Dr. Petrin László: Köztisztviselő munkatársaim körében ismert, hogy ki jogosult 
nyilatkozattételre a Körjegyzőség Alcsútdobozi Kirendeltségén, a képviselők belátásuk 
szerint döntsenek.  
Szabó Dániel: Milyen témáról van szó? 
Oláh Gyárfás: Nem önkormányzati, hanem magánjellegű ügy göböli lakos és helyi 
vállalkozó között.  
A két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolómban meg kell még említenem, 
hogy 2012. december 31-ig meg kell alkotni a praxis-rendeletünket, előtte szeretnék 
egyeztetni a háziorvossal és Dr. Hargitai László fogorvossal. 
Dr. Hargitai László: Október 3-a szerda 8 óra megfelelő lenne. A 8111-es út 
forgalmával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy éjszaka volt alkalmam 
megfigyelni: egy óra alatt mintegy 70 kamion közlekedett ott 02.00 – 03.00 óra 
között.   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 
két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről 
szóló beszámolót. 
 
 

3. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról, 
valamint a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.  A Körjegyzőség 
2012. évi I. félévi pénzügyi beszámolója 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester, Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 

70/2012. (IX. 26.) számú határozata 



 
az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         147.779 eFt 
                   módosított előirányzata:     152.550 eFt 
         I. félévi költségvetési bevételek :    71.091 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:          147.779 eFt 
                   módosított előirányzata:      152.550 eFt 

I. félévi költségvetési kiadások:    67.727 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án:  5.508 eFt 

 

 

 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 19/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló  

6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a 
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 

71/2012. (IX.26.) számú határozata 



Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek 
Körjegyzősége 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés és 
annak 1. a), b), c), d) mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a Körjegyzőség 2012. I. 
félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:          88. 191 e Ft 
                   módosított előirányzata:      89. 378 e Ft 
         I. félévi költségvetési bevételek :  47. 451 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           88. 191 e Ft 
                   módosított előirányzata:       89. 378 e Ft 

I. félévi költségvetési kiadások:    37. 005 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án: 6. 592 e Ft 
 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

4. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 
feladatok ellátásáról, a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás: Nem törvényi kötelezettségem a beszámoló, de szeretném, ha 
képviselő-társaim is ismerhetnék az adóigazgatással kapcsolatos feladatokat, a helyi 
adókból származó bevételek alakulását. Jövőre változtatást fogok javasolni pl. a 
kommunális adó tekintetében. A kintlévőségek behajtása szinte lehetetlen. 
Nehezítette a munkát az is, hogy 3 munkatárs  cserélődött másfél hónap alatt ebben a 
munkakörben. Az év végére pontosabb adatokkal rendelkezünk majd, Mészáros Anna 
köztisztviselő belépésével precízebb a feladatellátás. Október 1-jétől napi 4 órában 
még egy alkalmazott fog besegíteni. Az ő feladata lesz a behajtás következetessé tétele. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2012. ( IX.26.) határozata 

az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a 
helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 



Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 
feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

5. napirendi pont 
 
 

Tárgy: A VTKÖT fenntartásában működő József Nádor Általános Iskola 
és Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi pénzügyi beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: Köztudomású, hogy a VTÖT és annak munkaszervezete 2012. 
december 31. napjával feloszlik, megszűnik. Az iskola állami fenntartású lesz. A két 
óvoda működtetése az önkormányzatok (Csabdi, Alcsútdoboz) feladata lesz. A két 
intézmény 2013. június-augusztus között fog szétválni, azaz a nevelési év végeztével. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település  Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

73/2012. (IX. 26.) számú határozata 
a 

VTKÖT fenntartásában működő József Nádor Általános Iskola 2012. I. 
félévi pénzügyi beszámolójáról 

 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező József Nádor Általános Iskola 2012. I. félévi pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.   
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot a VTKÖT 
Munkaszervezete részére küldje meg. 
 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester   
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

 
 



Alcsútdoboz Település  Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

74/2012. (IX. 26.) számú határozata 
a 

VTKÖT fenntartásában működő Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi 
pénzügyi beszámolójáról 

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.    
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot a VTKÖT 
Munkaszervezete részére küldje meg. 
 
 
Határidő: azonnal   

      Felelős: Polgármester   

 
 

6. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási 
intézmények működtetéséről a 2013/2014-es tanévre vonatkozólag 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Dr. Petrin László: Az augusztus 28-án életbe lépett Korm.rendelet 
nyilatkozattételre szólítja fel a 3000 fő alatti és feletti településeket abban a 
kérdésben, viselni kívánják-e az intézmények működtetési költségeit.  
Nem tudjuk vállalni, ezzel a nyilatkozattal nyilvánvalóvá tesszük azt is, hogy 2013. 
szeptember 1-je után az államra kívánjuk bízni a működtetést. 
 
Bárányos Gábor: Milyen bevételektől esünk el, ha átadjuk a működtetés feladatát 
az államnak? 
 
Dr. Petrin László: Jelen döntéstől függetlenül az eddig 100%-ban helyben maradó 
gépjárműadó 60%-át át kell adnunk az államnak. Ez eddig sem helyi adó volt, hanem 
központi. Egyéb elvonást nem jelent az átadás. A 3000 fő feletti településeknél is 
átadható a működtetés, azonban vizsgálatra kerül, hogy valóban vállalhatatlan a 
működtetés vagy az adott település csupán szabadulni akar a feladattól. 
 
Dr. Hargitai László: Azt is bizonyítani kell 3000 fő alatti település esetében, hogy 
valóban képes a működtetésre, ha úgy nyilatkozik, hogy vállalja azt. A tulajdon a 
községé marad, viszont nagyobb eséllyel pályázhatunk az épületre, kiszolgáló 
egységekre, mert az államnak érdeke a jó állapotban lévő oktatási intézmény, 
melyben az iskolát működteti. 
 
Bárányos Gábor: Pontosan mit jelent a működtetés? 
 
Dr. Petrin László: Az épület és a hozzá tartozó földterület felett használati jogot 
kap az állam. Lesz olyan település, ahol később (alacsony gyermeklétszám miatt pl.) 
átszervezésre kerül sor, tehát az állam megszüntetheti az iskolát. Az önkormányzat 



ebben az esetben eldönti majd, hogy a továbbiakban milyen célra használja a 
tulajdonában lévő épületet. 
 
Bárányos Gábor: Ha mégis a működtetés mellett döntünk, kapunk-e támogatást az 
államtól? 
 
Tranker Tamás: Az átadás előtt érdemes lenne a szabadtéri sportpályát külön 
helyrajzi számra rendezni a Földhivatalban, hogy használhassa a falu egyéb 
rendezvényekre, szabadidős tevékenységekre. 
 
Dr. Petrin László: Van erre lehetőség, de együttműködési megállapodás keretében 
is lehet rögzíteni a működtetővel a pálya használatát. Vértesacsa is így tett, mikor 
egyházi használatba és működtetésbe adta az iskolát. Nem kapunk támogatást csupán 
azért, mert magunk működtetjük az intézményeinket. 
 
Tranker Tamás: Ha elválasztjuk a szabadtéri sportpályát az iskolától, nagyobb 
eséllyel pályázunk annak felújítására? 
 
Dr. Hargitai László: Úgy tudom, mint iskolai létesítmény is előnyt élvez a pályázat 
során. 
 
Dr. Petrin László: Így van. Mint tulajdonos, az önkormányzat pályázhat bővítésre, 
felújításra, átalakításra stb. 
 
Szabó Dániel: Van-e jogi garancia arra, hogy nem szűnik meg az iskola? 
 
Dr. Petrin László: Nincs. 
 
Oláh Gyárfás: Mintegy 20,22 millió forint kiadást vállal át esetünkben az állam. 
 
Tranker Tamás: Ugyanakkor elviszi a gépjárműadó 40%-át, ami eddig az iskola 
fenntartásában is realizálódott. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

75/2012. ( IX.26.) számú határozata 
 

az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmény működtetési 
szándékáról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete, Alcsútdoboz 
település, mint 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
97. § (24) bekezdés a) pontja alapján az alábbi szándéknyilatkozat megtételére 
hatalmazza fel Oláh Gyárfás polgármestert és Dr. Petrin László körjegyzőt: 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának képviseletében nyilatkozunk, hogy 
az Nkt. 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló, valamennyi, az állami 



intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti 
működtetését nem képes vállalni.  

 
Ezzel egyidejűleg Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Oláh Gyárfás polgármestert és Dr. Petrin László körjegyzőt, hogy az 
Nkt. 97. § (24) bekezdése szerinti, 2012. október 30-ig szükséges döntés 
meghozatalához készítsen előterjesztést a tárgyban, hogy az önkormányzat a 
következő naptári évben kezdődő tanévtől a rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételei terhére képes-e az államtól a működtetést átvállalni.   
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
Határidő: szándéknyilatkozat megtételére: 2012. szeptember 30. 
 
 

7. napirendi pont 
 

 
Tárgy: A VTKÖT szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására kötött 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot fogadta el: 
  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

76/2012. (IX. 26.) számú határozata 
 

a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértési és 
birtokvédelmi ügyek ellátására kötött megállapodásának módosításáról 

 
 

1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta az 
előterjesztésbe foglalt, a szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátásáról szóló 
beszámolót, és azt elfogadja. 
 
2.) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a  
folyamatban lévő szabálysértési feladatok ellátására, valamint a birtokvédelmi 
feladatok 2012. december 31-ig történő ellátására vonatkozó előterjesztés szerinti 
költségkalkulációt 3.693.840 Ft összeggel elfogadja és a feladat ellátására kötött 
megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„3.) A megbízó vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező feladatok ellátásának 
költségeihez –átadott pénzeszközként- éves szinten 3.693.840 Ft-tal járul 
hozzá. A hozzájárulás összegét egy részletben –a tárgyév december 15. napjáig, 
a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásainak megbízó számlájára történő 
megérkezése után- a megbízott számlájára átutalja.” 

 
 
Határidő: azonnal (határozat megküldése)  



Felelős: Polgármester   

 
8. napirendi pont 

 
 
Tárgy: A VTKÖT keretében létrehozott Etyek-Alcsútdoboz-Vértesacsa-
Mány-Szár-Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 8. 
számú módosítása a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felhívása alapján 
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 

77/2012. (IX. 26.) számú határozata 
 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében  
létrehozott „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok 
Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás” Társulási megállapodásának 8. számú módosításáról 
 
 
I. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vértes Többcélú  Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, 
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási 
megállapodását 2012. október 01-i  hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.A Társulási megállapodás 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„1.3. Ttv.8.§ (1) bekezdése alapján a közös feladat – és hatáskört Etyek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.) 
gyakorolja.” 
 
2.  Társulási megállapodás 1.5. pontja helyébe az alábbi 1.5. pont kerül, és az ezt 
követő pont sorszámozása ennek megfelelően 1.6. pontra módosul: 
 
„1.5. A Társult önkormányzatok által a közös feladatellátás céljából 
közösen fenntartott intézmény megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató 
Intézmény (székhelye: 2091 Etyek, Magyar u. 1.).’ 
 
3. A Társulási megállapodás 1.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„1.6.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja az 
államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdése 
szerinti irányítási jogokat.” 
 
4. A Társulási megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 



 
„4.1. A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Szár, 
Mány, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban meghatározottak 
alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
-az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, 
 -a  veszélyhelyzetek  kialakulásának  megelőzésében  illetve  azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 
A házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása a Szoctv. 63.§ (3)-(9) bekezdése 
alapján történik.  
Az ellátás az igénylő, ill.- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen- 
törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás 
iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor 
önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai programja 
tartalmazza.” 
 
5. A Társulási megállapodás 4.2.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4.2. A 2.1 pontban felsorolt valamennyi- társult települési önkormányzatok települések 
közigazgatási, ellátási területén az Szoctv. 64. §-ában meghatározottak alapján a 
családsegítés az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 
Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyekről, családokról. 
 
A családsegítés keretében biztosítani kell 
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
- az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való jutás megszervezését, 
-családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, 
-közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. 

    - tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

   - családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

     A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást 
igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – 
a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, 
különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés 
akkor terjedhet ki, ha 

    -a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 
    -a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – 

e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 
    A családgondozás igénybevétele történhet önkéntes alapon az érintett 

kérelme alapján vagy a jelzőrendszer(iskola, óvoda, védőnő, orvos, 
nevelési tanácsadó, gyámhivatal, rendőrség, önkormányzatok, 
polgárőrség, pártfogó felügyelői szolgálat)  jelzése alapján. 



    A családgondozás önként vállalt, térítésmentes szolgálat, melynek 
keretében nyújtott szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes, 
semmilyen feltételhez nem köthető. 
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor 
önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai programja 
tartalmazza.” 
 
6. A Társulási megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4.3. A 2.1. pontban felsorolt, társult települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, 
Szár, Mány, Újbarok települések közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 65.§-ban 
meghatározottak alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi feladatok 
ellátására terjed ki: 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 
haladéktalan megjelenését, 
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 
intézkedés megtételét, 
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása során a Szoctv. 
65.§ (3)-(6) bekezdése figyelembe vételével kell eljárni. 
Az ellátás az igénylő, ill .- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen- 
törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás 
iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor 
önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai programja 
tartalmazza.” 
 
7. A Társulási megállapodás 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul : 
 
„6.2. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény vezetőjének a megbízása, a megbízás 
visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, 
felmentése Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik. 
 
Az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása, 
összeférhetetlenség kimondása, felmentése előtt a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét e munkáltatói 
jogokat gyakorló képviselő-testület köteles kikérni. A társulással 
kapcsolatos döntésekről a képviselő-testületeket tájékoztatni kell.” 
 
8. A Társulási Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„6.3.Az egyéb munkáltatói jogokat Etyek község polgármestere gyakorolja, 
beleértve egyedi utasítás adását feladat elvégzésére, illetve mulasztás 
pótlására.” 
 
9. A Társulási megállapodás eredeti 6.4. pontja helyébe az alábbi 6.4. pont lép, azt ezt követő 
pont sorszámozása ennek megfelelően módosul 6.5. pontra: 
 



„6.4. Az alapítói okirat módosításához és a megszüntető okirat kiadásához a 
társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű 
jóváhagyása kell.” 
 
10. A Társulási megállapodás az alábbi 6.6. , 6.7. és 6.8. ponttal egészül ki: 
 
„6.6.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen fenntartott 
intézmény tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és 
teljesítményellenőrzésével kapcsolatos feladatokról a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás belső ellenőre útján gondoskodik. 
 
6.7. A Segítő Kéz Alapszolgáltató intézmény intézményvezetője minden év 
május 31-ig „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről" szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásai szerint beszámol 
Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társulásban ellátott 
gyermekjóléti feladatokról. A beszámolót a társulási tagok részére az 
elfogadást követő 15 napon belül meg kell küldeni. 
 
6.8. A közös fenntartású intézményben foglalkoztatottak jogviszonyára 
vonatkozó rendelkezések: 
- Az intézmény létszáma a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt létszámnormáknak megfelelően 
kerül megállapításra 
- A közös fenntartású intézmény alkalmazottai vonatkozásában a 
munkáltatói jogokat az 
intézmény vezetője gyakorolja. 
-A családgondozókat és házi gondozókat az intézményvezető nevezi ki és 
menti fel, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat az 
érintett települések polgármesterei véleményének kikérésével. 
- Közalkalmazotti jogviszony a gondozói feladatok ellátására a 
mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelelő dolgozóval létesíthető. 
- Az intézmény vezetője jogosult és köteles meghatározni a szolgáltatási 
helyeken, illetve a társult települések ellátása érdekében 
foglalkoztatottak közötti együttműködés szabályait, valamint a 
helyettesítés rendjét az intézmény szakmai programjának megfelelően.” 
 
11. A Társulási Megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép, az eredeti 9. pont 
sorszáma 10. pontra módosul: 
 
„9. A Társult tag kilépése, valamint a társulás megszűnése esetére 
vonatkozó elszámolás szabályai:  
9.1. A Társulás megszűnése esetén a társulás működéséhez használatba 
adott vagyontárgyak a használatba adó önkormányzatot, ill. kistérségi 
társulás által átadott vagyontárgyak esetén a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulást illetik meg. A társulás megszűnése 
esetén a társulás létrehozásakor ismert tulajdoni állapot változatlanul 
fennmarad. 



9.2. A Társulás megszűnése esetén a közösen szerzett vagyontárgyak, a 
leltár közös áttekintését követően, külön megállapodás alapján 
kerülnek elosztásra a társult önkormányzatok között. 
9.3. A Társulás feladatellátását szolgáló épület (943. helyrajzi számú, Etyek, 
Magyar u. 1. szám alatt lévő ingatlan) -az 5.1. pontra figyelemmel- Etyek 
Község Önkormányzatát illetik meg. 
9.4. A Társulás, illetve a tagsági jogviszony megszűnése esetén Etyek 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete elszámolást készít a 
személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi ellátások 
működtetéséről, valamint a Társulás tagjainak egybehangzó, minősített 
döntése alapján az elfogadást követő 15 napon belül gondoskodik az 
elszámolás pénzügyi rendezésének megindításáról. A befizetett és fel 
nem használt társulási hozzájárulásokat az esetleges kötelezettségek 
levonását követően a hozzájárulás arányában a társulás megszűnését 
követő 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben valamelyik társult 
önkormányzatnak a társulás megszűnése napján a gesztor 
önkormányzat felé tartozása áll fen, azt köteles – az elfogadott 
elszámolás alapján - a gesztor önkormányzat részére a társulás 
megszűnését követő 30 napon belül megfizetni. 
9.5. A Társulásból való kilépés esetén a kilépő tag önkormányzat 15 
napon belül köteles a személyes gondoskodást biztosító szociális és 
gyermekvédelmi alapellátások működtetésével kapcsolatban Etyek 
Község Önkormányzat Képviselő-testületétől, illetve az intézményétől 
leltár szerint átvett eszközökkel, felszerelési tárgyakkal elszámolni, 
azokat visszaszolgáltatni. 
9.6. A 9.5. pontban meghatározott eszközök  nem rendeltetésszerű 
használatból, illetve a vagyonvédelem szabályainak megsértéséből 
eredő károk a használó, kilépő tag önkormányzatot terhelik. 
9.7. A 9.5. és 9.6. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók a 
Társulás megszűnése esetére is.” 
 
II. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, 
Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 8. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 
képező 8. számú társulási megállapodás módosítás, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 
 

 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 

9. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 



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

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

78/2012. (IX. 26.) számú határozata 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. 
évi fordulójához  történő csatlakozásról 

  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.   

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

10. napirendi pont 
 

Tárgy: Bérüzemeltetett víziközművek 2012. évi beruházási javaslatáról 
szóló határozat módosítása 
Elterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

79/2012. (IX. 26.) számú határozata 
a bérüzemeltetett vízi közművek 2012. évi beruházási javaslatáról szóló 

59/2012. (VII. 4.) számú határozat módosításáról 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
bérüzemeltetett vízi közművek 2012. évi beruházási javaslatáról szóló 59/2012. 
(VII.4.) számú határozat helyébe az alábbi  szövegezésű határozat lép:  
 
„A Fejérvíz Zrt.  2012. évre tervezett rekonstrukciós és felújítási beruházási 
javaslatát Újbarok- Alcsútdoboz-Felcsút-Tabajd-Szár községek vonatkozásában: 
 
                                                                                                                               e Ft+ÁFA 
 
Szvíztelep II. műtárgy oxygen mérő beépítése                                           400+ÁFA 
Konténer mozgató beépítése                                                                           500+ÁFA 
Szennyvíztelepen műtárgyak leürítése,                                                        1500+ÁFA 
levegőztető elemek cseréje (264 db) 
 



Összesen: 2.400 ezer forint + ÁFA összegben, 
 
Alcsútdoboz Település vonatkozásában: nettó 580.800,- Ft összegben 
fogadja el. 
 
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy Alcsútdoboz Település vonatkozásában 
FLYGT 3085 tartalék szivattyú beszerzésére az árajánlatban szereplő 800. ezer 
forint +ÁFA összeget elfogadja. 
 
A beruházási javaslatban szereplő 200 ezer forint + ÁFA költségen megvalósítandó 
IV. sz. átemelő kerítés felújítását az Önkormányzat saját beruházásban kívánja 
megvalósítani.” 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester (a határozat megküldéséért) 
 
 

 
11. napirendi pont 

 
 
Tárgy: Az Érdkom Kft. Alcsútdoboz külterületein történő zsákos 
hulladékszállítás bevezetésére irányuló javaslata 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás: Két lakossági fórumon is elhangzott a kérés, hogy térjünk vissza a 
külterületek zsákos hulladékgyűjtési és elszállítási módjára. 
 
Dr. Hargitai László: Hol van a gyűjtőpontja a zsákban összegyűjtött hulladéknak? 
 
Oláh Gyárfás: A sportcsarnok mögötti 1 m³-es tárolóban. A szelektív 
hulladéktárolónál is lerakható, akkor egy technikai alkalmazottunk gondoskodik a 
sportcsarnok mögötti tárolóban való elhelyezésről. 
 
Dr. Hargitai László: Régebben is volt erre lehetőség, akkor a külterületeken élők 
mintegy 5-8%-a élt ezzel a lehetőséggel. 
 
Oláh Gyárfás: Mostani adatok szerint 25%-os az igénybevétel. 
 
Tranker Tamás: Ez mindig is problémát fog jelenteni addig, amíg nincsenek olyan 
állapotban a mellékutak, hogy a kukás autó mindenhová be tudjon menni. 
 
Dr. Petrin László: A szolgáltatást, csakúgy, mint például a kéményseprői 
szolgáltatást, kötelező igénybe venni. A hulladék megfelelő tárolása és kezelése 
állampolgári kötelezettség. 
 
Dr. Hargitai László: Ellenőrizhető-e, hogy kik veszik meg a zsákokat a helyi ABC 
boltban? 
 
Komáromi Gáborné: 10-12 fő a rendszeres vásárló. 
 



Szabó Dániel: Kis teherautó biztosításával a szolgáltató el tudná látni a feladatot, 
gondolom, nem tud erre beruházni. 
 
Dr. Petrin László: Az önkormányzat kötelezettsége megszervezni a szolgáltatást. A 
szolgáltató kötelezettsége a feladat elvégzése. Lakossági hozzáállás és erkölcs kérdése 
is a szolgáltatás igénybevétele. Ha most műszakilag nem is oldható meg, a szolgáltató 
kompetenciája, mi nem tudjuk kényszeríteni erre. 
 
Oláh Gyárfás: Mindenesetre tapasztaljuk, hogy sokkal kevesebb hulladék van az 
útszélén, mióta visszatért a zsákos gyűjtési lehetőség a külterületeken. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2012. (IX. 26.) számú határozata 

Alcsútdoboz külterületén a zsákos hulladékszállítás bevezetéséről 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Érd-
Kom Kft. előterjesztés mellékletét képező javaslatát a zsákos hulladékszállítás 
Alcsútdoboz helyi építési szabályzata szerinti M-2 övezet (Cserhegy, Kishegy, 
Rézhegy, Ürgehegy, Diós) területén történő bevezetéséről elfogadja és ezzel 
egyidejűleg a 134/2011. (X. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
A Képviselő- testület a szolgáltatás bevezetésének időpontját a következőképpen 
határozza meg:2013. január 01. 
A Képviselő- testület a 120 literes gyűjtőzsák árát 410,- Ft + Áfa/darab összegben 
állapítja meg, amely összeg tartalmazza a hulladék elszállításának és 
ártalmatlanításának a költségeit is.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2007. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletet a határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

12. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő 74 hrsz.-ú, szántó művelési 
ágú földterület haszonbérbe adása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 



81/2012. (IX. 6.) számú határozata 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő 74 hrsz.-ú szántó művelési ágú 
földterület haszonbérbeadásáról  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzati tulajdonban lévő 74 hrsz.-ú szántó művelési ágú földterület 
haszonbérbe adására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy az egyetlen pályázó, Cserna Lajos 
Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos pályázatát elfogadja és a 74 hrsz.-ú 
szántó művelési ágú 714 m² nagyságú földterület haszonbérbeadására irányuló, az 
előterjesztés mellékletét képező szerződést Cserna Lajossal megköti. A bérleti díjat a 
Képviselő-testület 3,- Ft/m2/év összegben (összesen 23.763,-Ft/év összegben, 
kerekítve 23.765,- 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 
 
 

13. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Cserna Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos – az 
önkormányzati tulajdonban lévő 74 és 908 hrsz.-ú rét, valamint 
szántóföld - bérleti díjának elengedése iránti kérelme 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

 
 
Bárányos Gábor: Véleményem szerint méltányosnak kell lennünk ahhoz a 
gazdához, aki parlagföld megművelését vállalja. 
 
Dr. Petrin László: Egyetértek ezzel, csakhogy a pályázat kiírásában nem volt meg 
ez a kitétel. Lehetséges, hogy más is pályázott volna, ha akkor ezt a lehetőséget 
tartalmazza a pályázati kiírás. Másrészről a nyertes pályázó aláírta a megállapodást, 
ezzel elfogadta az abban szereplő bérleti díj mértékét is. Nem tartom tisztességesnek, 
hogy utólag próbál változtatni a feltételeken. 
 
Tranker Tamás: A feltételeket kellett volna úgy alakítani, hogy utólag ne legyen 
módosítás. 
 
Dr. Petrin László: Termőföldként szerepel a művelési ág, haszonbérleti szerződést 
kötöttünk, ennek értelmében köteles haszonbért fizetni a bérlő. Az utólagos 
változtatás másokat hozna hátrányos helyzetbe, akik esetleg szintén pályáztak volna, 
ha a kiírásban szerepel a fent említett kitétel. 
 
Oláh Gyárfás: Másrészt pedig a bérlő terület alapú támogatást vesz igénybe erre a 
területre. 
 



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

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

82/2012. (IX. 26.) számú határozata 
 

Cserna Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos termőföld 
haszonbérleti-díj elengedése iránti kérelméről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Cserna 
Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakosnak az előterjesztés mellékletét 
képező, földbérleti-díj elengedése iránti kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: azonnal (a határozat megküldése) 
Felelős: Polgármester 
 
 

14. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonában lévő Alcsútdoboz 1678 
hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában pályázat kiírásáról, valamint 
értékbecslő kiválasztásáról 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Dr. Hargitai László: Nagyon jó helyen lévő területről van szó. A vételi szándékot 
bejelentő nem helyi lakos területfoglalása és fejlesztése nem törvényes úton történt 
eddig. Másrészt a közeljövőben az önkormányzat tulajdona lesz az átjátszó torony, 
amely ezen a területen helyezkedik el. Használhatnánk kilátó céljára, mert gyönyörű 
panoráma nyílik róla a községre és annak környékére. 
 
Oláh Gyárfás: A vásárlás után tulajdonában álló területen szeszfőzdét létesítene. Az 
értékbecslő előzetes tájékoztatása szerint 1.545 millió forint lehet az eladási ár. 
 
Tranker Tamás: Gondoljuk meg, hiszen nagyon sok a gondozatlan, műveletlen 
önkormányzati területünk. Hogyan várjuk el a magánszemélyektől, hogy állampolgári 
kötelezettségüknek eleget tegyenek, ha az önkormányzat nem mutat jó példát ebben a 
kérdésben? Másrészt bevételre szükségünk van, például ingatlanjaink 
karbantartására alig jut fedezet. 
 
Oláh Gyárfás: A Nemzeti Vagyonkezelőnek elővásárlási joga van, javaslom 
meghirdetni az értékesítési szándékot. 
 
Dr. Hargitai László: Ingatlanjainkat, az önkormányzati intézményeket 10-20 év 
múlva is kezelni, megóvni kell. Ha addig pénzzé tesszük a területeinket, miből fogjuk 
azután ellátni ezeket a feladatokat. Véleményem szerint nem az önkormányzati 
vagyon kiárusításával kell a feladatokat finanszírozni, hanem más fejlesztési 
koncepciókkal, pályázatokkal. 
 



Oláh Gyárfás: A pályázat kiírása nem jelenti a feltétlen értékesítést. 
Eredménytelennek is nyilváníthatjuk azt, ha nem megfelelő a vételi ajánlat. 
 
Szabó Dániel: Amíg nincs konkrét elképzelésünk, intézkedési tervünk a területeink 
felhasználása tárgyában, kár „ülni” ezeken. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

83/2012. (IX. 26.) számú határozata 
az önkormányzati tulajdonban lévő 1678 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő 1678 hrsz.-ú, zártkert megnevezésű, 2363 m2 
ingatlant értékesíteni kívánja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

84/2012. (IX. 26.) számú határozata 
az önkormányzati tulajdonban lévő 1678 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos pályázat kiírásáról 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő 1678 hrsz.-ú, zártkert megnevezésű, 2363 m2 
ingatlan értékesítésére az előterjesztés mellékletét képező pályázatot írja ki, ezzel 
egyidejűleg megkeresi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az állam 
elővásárlási jogával kíván-e élni. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 



85/2012. (IX. 26.) számú határozata 
értékbecslő kiválasztásáról  

 
 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1678 hrsz.-ú, zártkert megnevezésű, 2363 m2 
ingatlan értékesítéséhez a vételár összegének megállapítására Szabó Erzsébet 
értékbecslőt kéri fel. 
A Képviselő- testület a megbízási díjat 30.000.-Ft összegben állapítja meg. 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét 
képező megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

15. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő, Alcsútdoboz, Szabadság u. 
66/1. szám alatti lakás szociális alapon történő bérbeadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás: 6 hónapra adjuk bérbe az előterjesztésben szereplő indokok miatt. 
Addig, ígérete szerint más megoldást talál a kérvényező. A bérbeadásról szóló 
pályázat kiírásáról kell most döntenünk. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

86/2012. (IX. 26.) számú határozata 

az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1. 
szám alatti lakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/1. szám alatti 
lakóingatlan bérbe adásáról - 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. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 



16. napirendi pont 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő, Alcsútdoboz, Szabadság u. 
66/5. szám alatti lakás szociális alapon történő bérbeadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

87/2012. (IX. 26.) számú határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. 

szám alatti lakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti 
lakóingatlan bérbe adásáról – 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. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

17. napirendi pont 
 

 
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
Dr. Petrin László: Önök előtt is ismeretes, hogy 2012. december 31-ei hatállyal 
feloszlik a társulás. Előtte, legkésőbb október hónap folyamán megszűnik annak 
munkaszervezete is. A már meghozott elvi döntés realizálásához szükséges az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat megvitatása és elfogadása. A 
munkaszervezet megszűnése és a társulás feloszlása közötti időszakban Bicske Város 
Polgármesteri Hivatala látja el munkaszervezete által az önkormányzati feladatokat. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

88/2012. (IX.26.) számú határozata 
a 



Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Egyetért és támogatja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 73/2012.(VIII.22.) számú döntését, mely szerint a 
társulást 2012. december 31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 
30. nappal meg kívánja szüntetni. 

2. Megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatást, a Társulás 2012. december 31. 
napjával történő megszüntetésével egyetért, és a 2004. június 28. napján 
határozatlan időre létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodás jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
módosítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
támogatja. 

3. A határozat 2. számú mellékletét képező, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

4. Elrendeli, hogy jelen döntés haladéktalanul továbbításra kerüljön a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Munkaszervezetéhez. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
 

 

18. napirendi pont 

 

Tárgy: A Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: KDV Zrt.) által kibocsátott 
önkormányzati részvények biztosítéki céllal történő átadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

Dr. Petrin László: 2011. december 28-án kötött keret-megállapodást a KDV Zrt.és 
a bank, 400 milliárdos hitelfelvétel ügyében. Több településhez hasonlóan 
önkormányzatunk is tagja a Társaságnak, Polgárdi a gesztor település. 
Önkormányzatunknál lévő részvények óvadékba helyezéséről van szó. Kezességet 
vállalunk a kötvényeink erejéig a társaság hitelfelvétele során. Ha bármi probléma 
adódik, nem csak a tulajdonunkat veszítjük el, de a részvénytársaságban meglévő 
tulajdonosi jogainkat is. 

Dr. Hargitai László: 10 éve alakult a KDV Zrt., abban a reményben, hogy a közös 
működés megnöveli lehetőségeinket. Ezalatt az idő alatt már sokkal több eredményt 
kellett volna hoznia a résztvevő települések számára. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 



 
Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
89/2012. (IX. 27.) számú határozata 

a 
Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 

Közszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: KDV Zrt.) által kibocsátott 
önkormányzati részvények óvadékba helyezéséről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező, a KDV Zrt. által kibocsátott és Önkormányzatunk tulajdonában 
lévő 44. sorszámú elsőbbségi és 02766- 02788 sorszámú törzsrészvények 
átruházásáról szóló nyilatkozat aláírására nem hatalmazza fel a Polgármestert.   
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 

19. napirendi pont 

 

Egyebek: 

 

Oláh Gyárfás: Az EON megkereste a Fejérvíz Zrt.-t azzal, hogy megvásárolná tőle az 
öt település tulajdonában lévő transzformátort és 20 Kw-os hálózatot, mert a 
területen ipari park jellegű beruházás indul. Felcsút a gesztor település, nem járulunk 
hozzá, hogy a Fejérvíz tárgyaljon a használatában, de nem tulajdonában álló 
műtárgyról és a területről, amelyen létesült. Szóbeli megállapodásunk értelmében az 
5 tulajdonos település fog értékbecslőt megbízni és tárgyalni az értékesítési 
feltételekről. 

 

Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 10 óra 40 perckor 
az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 
    
 
 

  Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
       polgármester           körjegyző 

 


