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Készült:  Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. október 31-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, 
                              Dr. Gulyás László, Dr. Hargitai László, Szabó Dániel,  
                               Komáromi Gáborné képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 
 
Hiányzik: Bárányos Gábor (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 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. Új szociális alapszolgáltatási mikrotársulás létrehozása 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
4. Javaslat Szennyvíztisztító Telep 20 kV-os hálózat értékesítésére 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
5. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. 

szám alatti lakás bérbe adásáról 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
6. 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:  

- 2012. november 8-án – Az Autópálya Kezelő Zrt. megkeresése értelmében 
– bejárás lesz, melynek során az M7-es autópálya Baracska-Kajászó 
határában lévő fel-és lehajtót ellenőrzik. Tájékoztatásuk szerint le kell 
zárni a felhajtókat.   

Dr. Petrin László:  
- Számítanak a környező települések tiltakozására. Felcsút sem ért egyet 

ezzel a döntéssel, a környező települések közös tiltakozásával szeretnénk 
megakadályozni a lezárást. 

 
Szabó Dániel:  

- Más a véleményem. Igen kockázatos ennek a fel-és lehajtónak a 
használata. Ha támogatjuk a tiltakozást, feltételekkel tegyük, építsék át 
úgy, hogy a használat kockázata megszűnjön. Hogyan tehetjük ezt meg? 

 
Dr. Petrin László:  

- A jelenlévő testület felhatalmazhatja a polgármestert hogy csatlakozzon 
egy esetleges beadványhoz, amelyet a környező települések kívánnak 
beadni, vagy írhasson alá petíciót ezzel kapcsolatban. 

  
Oláh Gyárfás:   

- A Bem utca csapadékvíz elvezetése a Temetővel szembeni szakaszon 
továbbra is problémás. Az illetékes megjelent, hogy szemrevételezze a 
problémát és elkészítse javaslatát a megoldáshoz. Öt hete várom a 
javaslatot. Úgy döntöttünk, hogy a vállalkozó – községünk felé – fennálló 
1,6 millió forintos tartozását végrehajtó útján fogjuk behajtani. A terület 
vízelvezetését még az idén szeretném megoldani. 

- Községünk közvilágításának korszerűsítése és olcsóbbá tétele ügyében 
tettem intézkedéseket. Az EON Zrt. értesítése szerint 23 milliárd forintos 
pályázat keretében fogják ezt megvalósítani, amely nem jelent kiadást a 



község számára. A következő testületi ülésen már részleteket is tudok 
mondani. 

- Szabó Dániel képviselőtársam beadványt tett azzal kapcsolatban, hogy 
községünk neve transzparensen szerepelt egy olyan tömegrendezvényen, 
melyet az önkormányzat nem támogat, annak programját elutasítja. 
Javaslata szerint sajtóközleményben tiltakozhatunk a község nevének 
használatáért, mert a jelenlét nem Alcsútdoboz lakosságának véleményét 
tükrözi, csupán öt lakóét, akik ezen a tömegrendezvényen részt vettek. 

 
Dr. Petrin László:  

- Lehetőség van helyi rendelet megalkotására a település jelképeinek, 
címerének, nevének használatáról. E jövőbeni rendelet előírásait kell 
alkalmazni majd a hasonló esetekben. A sajtóközlemény kiadása 
tárgyában pedig a Képviselő-testület  szavazást rendelhet el, amely 
véleménynyilvánító szavazásként külön számozás nélküli határozat 
meghozatalát eredményezi. 

  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
véleménynyilvánító szavazás keretében úgy döntött, hogy Szabó Dániel 
képviselő jegyzőkönyvhöz csatolt javaslatát elfogadja, és annak tartalma 
szerinti sajtóközleményt ad ki.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 
két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről 
szóló beszámolót. 
 
 

3. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Új szociális alapszolgáltatási mikrotársulás létrehozása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Hargitai László: Három határozati javaslat van. Mindhármat most kell 
elfogadni? 
 
Dr. Petrin László: A szakmai program a működési engedély kiadásáról szóló 
kérelem mellékletét képezi, ezért már most, mindhárom határozatot meg kell hoznia 
a testületnek. (alapító okirat, társulási megállapodás, szakmai program).   
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 

92/2012. (X. 31.) számú határozata 
 

az 



 
Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti  Intézmény  Alapító 

Okiratának elfogadásáról  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete  az Oltalom Szociális, 
Családsegítő és Gyermekjóléti  Intézmény  Alapító Okiratát  az alábbiak szerint 
fogadja el:  

 

OLTALOM SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI  

INTÉZMÉNY  
1.) ALAPÍTÓ OKIRATA  

 
 
Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Felcsút Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint irányító szerv - 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete, Mány 
Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Szár Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete,  Tabajd Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete, Újbarok Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete és Vértesacsa Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetértésével – 2012. december 
31-ei hatállyal az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézmény, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv – a 
továbbiakban költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiakban 
állapítja meg: 

 

1.) A költségvetési szerv 

Neve: Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény   

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 75.  

Telephelyei:   

1. Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Alcsútdobozi 
Telephelye, 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

2. Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Mányi Telephelye, 
2065 Mány, Rákóczi u. 67.  

3. Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Szári Telephelye, 
2066 Szár, Rákóczi F. u. 68. 

 4. Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Tabajdi Telephelye,    
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2. 

 5. Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Újbaroki 
Telephelye, 2066 Újbarok, Fő u. 3.  

   6. Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Vértesacsai 
Telephelye,  8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  

 
2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok:  

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő- testületének ../2012. (X. ..) számú 

határozata, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő- testületének ../2012. 

(X. ..) számú határozata, 



Mány Község Önkormányzata Képviselő- testületének  ../2012. (X. ..) számú 

határozata, 

Szár Község Önkormányzata Képviselő- testületének ../2012. (X. ..) számú  

határozata, 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének ../2012. (X. ..) számú  

határozata, 

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő- testületének ../2012. (X. ..) számú 

határozata, 

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének ../2012. (X. ..) számú 

határozata. 

 

3.) Közvetlen jogelődje: 

 Nincs. 

 

4.) A költségvetési szerv  alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 

A költségvetési szerv  alapító szervei: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő- testülete, 8086 Felcsút, Fő u. 75.  

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete, 8087 Alcsútdoboz, József 

Attila u. 5. 

Mány Község Önkormányzat Képviselő- testülete, 2065 Mány, Rákóczi u. 67.  

Szár Község Önkormányzat Képviselő- testülete, 2066 Szár, Rákóczi F. u. 68. 
 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő- testülete, 8088 Tabajd, Dózsa György u. 2. 

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő- testülete, 2066 Újbarok, Fő u. 3.  
 
Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty 

u. 2.  

A költségvetési szerv fenntartó szervei: 

Felcsút Község Önkormányzata, 8086 Felcsút, Fő u. 75.  

Alcsútdoboz Település Önkormányzata, 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

Mány Község Önkormányzata, 2065 Mány, Rákóczi u. 67.  

Szár Község Önkormányzata, 2066 Szár, Rákóczi F. u. 68. 
 
Tabajd Község Önkormányzata, 8088 Tabajd, Dózsa György u. 2. 

Újbarok Község Önkormányzata, 2066 Újbarok, Fő u. 3.  
 
Vértesacsa Község Önkormányzata, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  

 



 

5.) A költségvetési szerv irányító szerve: 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő- testülete, székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 75.  

6.) A költségvetési szerv típusa: Szociális, családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat ellátó  költségvetési szerv.  
7.) A költségvetési szerv  működési területe:  

Felcsút Község Önkormányzata, Alcsútdoboz Település Önkormányzata, Mány 

Község Önkormányzata, Szár Község Önkormányzata, Tabajd Község 

Önkormányzata, Újbarok Község Önkormányzata és Vértesacsa Község 

Önkormányzata teljes közigazgatási területe.  

 

8.) A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. 

Gazdálkodási jogköre, besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
Felcsút Község Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak 
ellátására a Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek 
Körjegyzőségét (8086 Felcsút, Fő u. 75.) jelöli ki. A költségvetési szerv önálló 
költségvetéssel és önálló beszámolóval rendelkezik, amelyeket Felcsút Község 
Önkormányzatának költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmazza.  
 

9.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az intézmény ellátja működési területén a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 62.§, 63.§, 64.§-aiban 

meghatározott házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés biztosítását és közös 

megszervezését, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.    

 

10.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: TEÁOR '08 alapján: 8899'08 Máshova nem 

sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.  

Szakágazati besorolása: 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül.    
Szakfeladati rend szerinti tevékenységei:   

889924 Családsegítés, 
 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás, 
 
889922 Házi segítségnyújtás, 
 



889921 Szociális étkeztetés. 
 
11.) A költségvetési szerv vezetőjének (intézményvezetőnek) a kinevezési 

rendje: 

Az intézményvezető magasabb vezetői megbízására a „közalkalmazottak jogállásáról” 

szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakat és a 257/2000. (XII.26.) Korm. 

rendelet 1/A. §-a és 3.§ (1) bekezdését kell alkalmazni. Az álláshelyet nyilvános 

pályázat útján kell betölteni. A magasabb vezetői megbízás határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony létesítése mellett, határozott időre, öt évre szól.  

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely 

önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzat Polgármestere látja el. A pályázati 

felhívást a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

meghatározott módon kell közzétenni. 

Az intézményvezető megbízásához a megbízás visszavonásához, fegyelmi jogkör 

gyakorlásához, összeférhetetlenség megállapításához, felmentéséhez Felcsút Község 

Önkormányzat Képviselő –testületének minősített többséggel meghozott döntése 

szükséges.   

Az intézményvezető megbízása, megbízás visszavonása, összeférhetetlenség 

kimondása, felmentése előtt a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét 

Felcsút Község Önkormányzat Polgármestere köteles kikérni. Az egyéb munkáltatói 

jogokat Felcsút Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 

 

12.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése: 

Az intézmény által – az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat ellátó- 

foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A 

foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadó, illetve 

megbízásos jogviszony, melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadó. 

13.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

13.1. A felcsúti, 8086 Felcsút, Fő u. 75. sz. alatt fekvő az Intézmény Székhely 

elhelyezésére szolgáló ingatlan és a benne lévő ingóságok (berendezések, 

felszerelések) Felcsút Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 



13.2. Az alcsútdobozi, 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. sz. alatti, az Intézmény 

Alcsútdobozi Telephelye elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok 

(berendezések, felszerelések) Alcsútdoboz Település Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képezi. 

13.3. A mányi, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. sz. alatti, az Intézmény Mányi Telephelye 

elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok (berendezések, 

felszerelések) Mány Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

13.4. A szári, 2066 Szár, Rákóczi F. u. 68. sz. alatti, az Intézmény Szári Telephelye 

elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok (berendezések, 

felszerelések) Szár  Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.  

 

13.5. A tabajdi, 8088 Tabajd, Dózsa György u. 2. sz. alatti, az Intézmény Tabajdi 

Telephelye elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok (berendezések, 

felszerelések) Tabajd Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

13.6.  Az újbaroki, 2066 Újbarok, Fő u. 3. sz. alatti, az Intézmény Újbaroki Telephelye 

elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok (berendezések, 

felszerelések) Újbarok Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

13.7. A vértesacsai, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. sz. alatti, az Intézmény 

Vértesacsai  Telephelye elhelyezését biztosító ingatlan és a benne lévő ingóságok 

(berendezések, felszerelések) Vértesacsa Község Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képezi. 

 

A 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6. és 13.7. pont alatti ingatlanok és ingóságok 

tekintetében az Intézményt térítésmentes használati jog illeti meg.  

2012. december 31-ei hatállyal az Intézmény általi beszerzésekből származó 

vagyonnövekmény az Intézmény tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog az 

Intézményt illeti meg.  

14.) A költségvetési szerv  vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratát 

Felcsút Község Önkormányzat Polgármestere a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) részére az elfogadást 

követő 10 napon belül megküldi és kérelmezi a törzskönyvi adatok bejegyzését.   



Határidő:  azonnal  

Felelős: Polgármester, Körjegyző  

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

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

93/2012. (X. 31.) számú határozata 
az 

 
 Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás  létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási Megállapodás 
jóváhagyásáról  

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete,  Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete, Mány 
Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Szár Község önkormányzatának 
Képviselő- testülete, Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Újbarok 
Község Önkormányzatának Képviselő- testülete és Vértesacsa Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete között 2012. november 1. napjával létrejövő 
Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról és működtetéséről szóló Társulási Megállapodást jóváhagyja.  
A Képviselő- testület a  Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert és a Körjegyzőt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Körjegyző  
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

94/2012. (X. 31.) számú határozata 
az 

 
Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény  Szakmai 

Programjának jóváhagyásáról     

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete,  Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete, Mány 
Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Szár Község önkormányzatának 
Képviselő- testülete, Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Újbarok 
Község Önkormányzatának Képviselő- testülete és Vértesacsa Község 



Önkormányzatának Képviselő- testülete által alapított Oltalom Szociális, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Intézmény  Szakmai Programját elfogadja.  
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős:  Polgármester, Körjegyző  
 
 

4. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Javaslat Szennyvíztisztító Telep 20 kV-os hálózat értékesítésére 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Dr. Petrin László: Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az osztatlan 
közös tulajdonban lévő hálózatot az érintett öt község megegyezésével értékesítjük. Az 
értékbecslést a Fejérvíz Zrt. végzi, de ha nem értünk egyet az árral, később más 
értékbecslőt kérhetünk fel. Elvi döntést kell most hozni, amely még nem jelent 
végleges elkötelezettséget. Ha értékesítjük, akkor a fenntartási, üzemeltetési 
költségek sem terhelik tovább az érintett önkormányzatokat. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz  Település Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

95/2012. (X. 31.) számú határozata 
 

a 
Szennyvíztisztító Telep 20 kV-os hálózatának értékesítéséről 

  
 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alcsútdoboz, 
Felcsút, Szár, Újbarok és Tabajd Önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képező  
Szennyvíztisztító Telep (Újbarok külterületi 0276/1 hrsz.) ellátását biztosító 20 kV-os 
hálózat értékesítése tárgyában az alábbiak szerint dönt: 
 

4. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szennyvíztisztító telep ellátását biztosító 20 kV-os elektromos hálózat 
értékesítéséhez elvben hozzájárul. 

5. Az eladásra kerülő hálózat értékesítési árának meghatározása érdekében 
szükséges műszaki értékbecslő Fejérvíz Zrt. által történő megbízásához 
hozzájárul. 

6. Az értékesítésből befolyó bevétel felhasználásának célját a hálózat 
értékesítéséről szóló végleges döntésének meghozatalakor állapítja meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint  
 



 
5. napirendi pont 

 
 

Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, 
Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás bérbe adásáról 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

96/2012. (X. 31.) számú határozata 

az Önkormányzat tulajdonában álló Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. 
számú lakás bérbeadásáról  

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. számú, 53 m² 
alapterületű lakást a határozat 1. számú mellékletét képező lakásbérleti szerződésben 
meghatározott feltételek szerint 5 évre bérbe adja Kiss Miklós és Kissné Kovács Enikő 
Alcsútdoboz, Szabadság utca 154. szám alatti lakosoknak. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester  

 

6. napirendi pont 

 

Egyebek: 

 

Tranker Tamás: Javaslatot teszek az önkormányzat tulajdonában lévő volt 
úgynevezett pedagógus-földek termőföld értékesítésére. Az értékesítéssel pályázatok 
önrészét, önkormányzati épületeink, például a Sportcsarnok karbantartási 
munkálatait finanszírozhatnánk. Javaslom pályázat kiírását az értékesítésre. 

 

Dr. Petrin László: Az államnak mindenkit megelőző elővásárlási joga van, először 
felé kell jelezni az eladási szándékot. Értékbecslést is kell kérni. Ezután lehet 
meghirdetni eladásra a területet. Termőföldről van szó. 

 

Dr. Hargitai László: Hiba volna most termőföldet eladni. Hőforrások is lehetnek 
ezen a helyen. 

 



Tranker Tamás: Akkor tegyenek javaslatot képviselő-társaim, milyen forrásból 
javítsuk meg a Sportcsarnok tetőzetét, mert a munka elvégzése nem tűr halasztást. 

 

Szabó Dániel: A munka elvégzése nem tűr halasztást. Nem várhatjuk meg a telet a 
javítással, mert ezzel további állagromlást idézünk elő. Amíg az eladás megtörténik, 
hitelt kell felvennünk a tetőzet megjavítására. A hitel visszafizetését szolgálná a 
terület eladása. 

 

Tranker Tamás: A környező települések tartozásaiból, ÖNHIKI pályázatból befolyó 
bevételek által felszabaduló források fedeznék ezt, azonban képeznünk kell egy 
tartalékot is, mert a folyószámla-hitel 2013. január 1-jétől már nem fog rendelkezésre 
állni. 

 

Dr. Hargitai László: Kezdjük meg az eladással kapcsolatos előzetes feladatokat, de 
kérem, nagyon jól gondoljuk meg az értékesítést. 

 

Oláh Gyárfás: Előkészítjük tehát a termőföld eladást, valamint tárgyalásokat 
kezdünk a hitelfelvétellel kapcsolatosan. 

 

Szabó Dániel: Egy 1,5 milliós pályázati lehetőség ügyében szeretnék megbeszélést 
tartani a helyi civil szervezetekkel november 7-én 17 órától. November 15-ig kell 
beadni a pályázatot az első fordulóra. Ehhez szeretnék praktikus tanácsokat adni a 
civil szervezeteknek. Teljes mértékben előfinanszírozott lehetőségről van szó. 
Továbbá kérdezem, hogy született-e terv a régi községháza hasznosításáról? 

 

Oláh Gyárfás: Előkészületben van egy anyag, amely ennek az épületnek 
hasznosítását is magába foglalja. 

 

Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 10 óra 00 perckor 
az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 
    
 
 

Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 
                           polgármester       körjegyző 

 


