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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült:  Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  2012. november 28-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. Fehér Diána aljegyző 
 
Hiányzik: Dr. Gulyás László (igazoltan) 
   
Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 
6 fővel a Képviselő-testület határozatképes. 
 
Köszöntöm Dr. Fehér Diána aljegyző asszonyt. 
 
Javaslom hogy a meghívóban szereplő 3-as napirend előtt tárgyaljuk a 9-es 
napirendet, mely a helyi adórendeletek elfogadásáról szól.  
 
Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a Képviselő-testület a javaslatomat, mely 
szerint 3. napirendi pont előtt tárgyaljuk a helyi adórendeleteket?  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
napirendet elfogadta: 
 
 

 
Napirend  

      Tárgy:          
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
2. Beszámoló a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb  

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

 
3. Helyi adórendeletek elfogadása 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
4. Beszámoló az Önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
5. Beszámoló a Körjegyzőség III. negyedéves gazdálkodásáról 
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      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
6. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
7. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 

8. A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
 
9. Az Önkormányzat által ellátott szakfeladatok meghatározása, A Képviselő-

testület SZMSZ-ének módosítása 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
10. Döntés az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok, Községek 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
megszűnéséről, és a megszűnéssel összefüggő elszámolásról. 

      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
11. Az Alcsútdoboz Községért Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
12. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, zártkert 1678 hrsz.-ú 

ingatlan értékesítéséről 
      Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
13. 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:  
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- Lezárult az új mikrotársulás intézményvezetői beosztására kiírt pályázat. 
Dr. Kovácsné Kaszás Ágnes pályázatát fogadta el a gesztor. 

- A Lakitelki Népfőiskola megkeresése érkezett, mely szerint 
esszépályázatot ír ki Kovács Imre tiszteletére. Az alcsútdobozi vonatkozás 
miatt külön is megkerestek, hogy népszerűsítsük fiataljaink körében a 
pályázatot. Komoly díjakra lehet számítani. 

- 2.267 millió forint pozitívum van a folyószámlánkon. 
- 2015-ig van szerződésünk az Érdkom Kft.-vel a hulladékszállításra. Utána 

más rendszert kell bevezetni, más szolgáltatóval, ami sajnos megdrágítja 
majd a szolgáltatást a község lakói számára. 

- Pályázati felhívás érkezett „Legszebb konyhakertek” címmel. Kidolgozzuk 
a csatlakozáshoz szükséges dokumentációt. 

 
Dr. Hargitai László:  

- A Sportcsarnok lépcsőjének javítása kapcsán kérdezem, van-e műszaki 
engedély, műszaki ellenőr, tervdokumentáció, tervező, mert az Országos 
Építési Szabályzat előírja, hogy amennyiben nagy látogatottságú 
közintézményről van szó (és ez a csarnok esetében elmondható), ezekkel 
rendelkezni kell, mielőtt az átalakítás megkezdődik. 

 
Oláh Gyárfás:  

- Statikus véleményét kikértem. Darabonként 500 ezer forintba kerülne a 
négy lépcsőtartó idom kicserélése, amelyre nincs pénzünk. A lépcső 
állapota miatt azonnali intézkedésre volt szükség. A lépcső állapota miatt 
megfordult a fejemben a kivitelező perlése, mert meggyőződésem, hogy 
kilopták az anyagot az épület felépítése során, ezért van a tető is nagyon 
rossz állapotban. 

 
Tranker Tamás:  

- A napokban értesültem arról, hogy a volt alpolgármester 2 havi 
tiszteletdíját jogtalanul vette fel. Felszólításra visszafizette. Remélem, ez 
is akkora hangot kap majd a helyi sajtóban, mint az én költségtérítéses 
ügyem. Kérem az aljegyző asszonyt, hogy 2010-től kezdődően vizsgáljon 
ki minden személyi jellegű kifizetést. 

  
Dr.Hargitai László:   

- Amint megkapta a felszólítást, visszautalta azt az önkormányzat 
számlájára. 

 
Szabó Dániel:  

- Ebben az időszakban a körjegyző befagyasztott minden kifizetést, annak a 
személynek a felelőssége ez, aki mégis ellenjegyezte az utalványozást. 

 
Oláh Gyárfás: 
 

- Az utalványon ez volt: Kifizetés többeknek. Nem figyeltem meg jól, nem 
tűnt fel ez a kifizetés, mert az összeg közel olyan mértékű volt, mint az 
előző havi kifizetés. 

 
 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 
két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről 
szóló beszámolót. 
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3. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Helyi adórendeletek elfogadása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Fehér Diána: Van-e hozzászólás az előzetesen megküldött dokumentációhoz? 
 
Szabó Dániel: Nagyon magas az emelés mértéke. 
 
Dr. Hargitai László: A közmeghallgatáson nem ez az összeg hangzott el a 
kommunális adó emelése tekintetében. 
 
Oláh Gyárfás: A kommunális adót 5 ezerről 7,5 ezer forintra javaslom megemelni.  
 
Dr. Hargitai László: Ez éves szinten 1 millió forintot jelent. Érdemes ekkora 
bevétel miatt még nehezebb helyzetbe hozni az idős, igen nehéz sorsú lakosságot? 
 
Szabó Dániel: Háromféle adózó van. Aki befizeti az adóját, aki nem tudja befizetni, 
és aki nem akarja befizetni az adót. Az utóbbiakat kell meggyőzni arról, hogy milyen 
sokat jelent a befizetés. Lehet, hogy éppen egy pályázat önrészét fedezné az az összeg, 
amelyet elmulasztottak befizetni az adóalanyok. Fontos lenne tudatosítani, milyen 
fejlesztések maradnak el amiatt, hogy nem megfelelő az adófegyelem. 
 
Bárányos Gábor: Nehezen fogadtam el az emeléseket magam is, a választóim 
érdekeit tartottam szem előtt. Nevezzük meg a lakosság számára, hogy mi az a 
konkrét feladat, amit az adóemelésből befolyt összegből fogunk megvalósítani. Akkor 
talán elfogadhatóbb lenne számukra az emelkedés. 
 
Dr. Fehér Diána: A magánszemélyek kommunális adója nem célhoz kötött 
felhasználású bevétel. A költségvetés összeállításánál mindig a fontossági sorrend 
határozza meg, hogy mire költ az önkormányzat. Először a kötelező feladatok 
finanszírozása, aztán a fejlesztés. Az sem biztos, hogy éppen akkora összeg folyik be, 
mint amekkorát betervezünk, amiből a célzott felhasználást szeretnénk megoldani.  
 
Oláh Gyárfás: Hargitai képviselő úr rosszul számolt. 1,725 ezer forintról van szó. 
Valóban nem lehet „megcimkézni” ezeket a bevételeket, de elmondom, hogy éves 
szinten kb. ennyibe kerül összességében a faluvacsora, Mikulás-ünnepség, nyugdíjas 
karácsony, újságkiadás. Ezeket lehet kommunikálni a lakosság számára is. 
 
Bárányos Gábor: Ha az emberek látják a célt, megértőbbek az áldozathozatalban. 
 
Tranker Tamás: A gépjármű adó milyen hányada marad jövőre az 
önkormányzatoknál? 
 
Dr. Fehér Diána: 40%-a, ez mintegy 3 millió 600 ezer forintos kiesést jelent a 
költségvetésből. 
 
Tranker Tamás: Ezt a kiesést valamilyen módon pótolni kell, például adóemeléssel. 
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Dr. Hargitai László: Az iskola működtetése viszont nem lesz feladatunk, ez 27 
milliós kiadástól szabadítja meg a községet. 
 
Tranker Tamás: Sokkal többet elvesz az állam, mint amennyit segít azzal, hogy 
működteti az iskolát. Január elsejétől a folyószámlahitel lehetőségét is elveszi. 
Mindenesetre elvárom, hogy az adózási fegyelmet szigorúan ellenőrizze a hatóság. 
 
Oláh Gyárfás: Szigorú, fiskális politikán még szigorítanunk kell. 
 
Bárányos Gábor: Készítsünk mínuszos költségvetést és jelezzük az állam felé, hogy 
nem tudjuk fenntartani a működést. Hátha mi is segítséget kapunk. 
 
Szabó Dániel: Nem lehet cél a mínuszos költségvetés, de a kormány el fogja ismerni 
azokat a településeket, ahol nem keletkezett adósság. Bízunk abban, hogy a 
lehetőségeinket megnöveli majd, hogy nem adósodtunk el. 
 
Dr. Fehér Diána: A környező településekkel összevetve Alcsútdobozon még az 
emelés után is kevesebb lesz az adó, például Tabajdon 8 ezer forint már évek óta. 
Kevesebb lesz a bevételünk, ezt kompenzálni javaslom. Addig tegyük, amíg a szemét 
szállítás díjat nem emeli meg a szolgáltató jelentős mértékben. A jegyzőnek, mint 
adóhatóságnak joga van halasztást adni a befizetésre, részletfizetést adni a hátralékra 
vagy elengedni a hátralékot, ha az adózó nehéz helyzetben van. A törvény tehát 
lehetőséget biztosít a jegyző számára, hogy méltányosságot gyakoroljon. 
 
Komáromi Gáborné: Ez nagyon fontos lehetőség. Nehéz szívvel, de én is az emelés 
mellett vagyok. A költségvetés hiányát valamilyen bevételből pótolni kell. 
 
Oláh Gyárfás: Javaslom, vegyük sorra az előterjesztésben szereplő összegeket, majd 
szavazzunk a rendeletek elfogadásáról.  
 
Építményadó: 300 Ft/m²   
Magánszemélyek kommunális adója: 7.500 Ft/adótárgy  
Telekadó: 80 Ft/m² 
Helyi iparűzési adó: állandó tev. – adóaalp 2%-a, ideiglenes tev. – 3000 Ft/nap 
Idegenforgalmi adó: hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 
 
Szabó Dániel: Nem támogatom az idegenforgalmi adó megszüntetését. Ne emeljük, 
de ne töröljük el. 
 
Oláh Gyárfás: Ha nincs több hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, 
szavazzon az előterjesztésben szereplő rendelettervezetekről 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, minősített 
többséggel a következő rendeletet fogadta el:  
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
 

Képviselő-testületének 
 

20/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete 
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a helyi adókról szóló 15/2003. (XII.20.) önkormányzati rendelet, valamint  
az idegenforgalmi adóról szóló 7/2011. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett minősített 
többséggel a következő rendeletet fogadta el:  

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
 

21/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 
 

az építményadóról 
 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett minősített 
többséggel a következő rendeletet fogadta el:  

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
 

22/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi iparűzési adóról 
 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett minősített 
többséggel a következő rendeletet fogadta el:  

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
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23/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 
 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett minősített 
többséggel a következő rendeletet fogadta el:  

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
 

24/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 
 

a telekadóról 
 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Polgármester szünetet rendel el és az Aljegyző a rendeleteket  a 
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 
 

4. napirendi pont 
 
 
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. III. negyedéves 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

 
97/2012. (XI.28.) számú határozata 
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az Önkormányzat 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2012. három negyed éves gazdálkodásáról 
készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:                            147.779 eFt 
                   módosított előirányzata:             152.550 eFt 
         háromnegyed évi költségvetési bevételek :       109.813 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:               147.779 eFt 
                   módosított előirányzata:            152.550 eFt 
        háromnegyed évi költségvetési kiadások:         100.701 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30-án:               9.495 eFt 

 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint  
 
 

5. napirendi pont 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Körjegyzőség 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

98/2012. (XI. 28.) számú határozata 

Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 
2012. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés és annak 1. 
a), b), c), d) mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a Körjegyzőség 2012. III. 
negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
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1. Bevételek eredeti előirányzata:         88. 191 e Ft 
                   módosított előirányzata:    91. 562 e Ft 
         háromnegyed éves költségvetési bevételek :   69. 775 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           88. 191 e Ft 
                   módosított előirányzata:     91. 562 e Ft 

háromnegyed éves költségvetési kiadások:  64. 576 e Ft 
 
3. Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30-án:     3. 973 e Ft 
 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

6. napirendi pont 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 25/2012. (XI. 28.) 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 az Aljegyző a rendeletet  a 
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdeti. 
 
 

 

7. napirendi pont 

 

Tárgy: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás: A koncepció sok feltételes adatot tartalmaz, nem ismerjük a jövő évi 
állami normatívákat, feltételeket. Ezek rendeződése után tudunk pontos adatokkal 
számolni. 
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Bárányos Gábor: Fogadjuk el, de a költségvetés elkészítésekor feltétlenül álljanak 
rendelkezésre a tavalyi év adatai összehasonlítás céljából. 

 

Szabó Dániel: Javaslom a fejlesztési beruházások és célkitűzések közé beemelni a 
falugondnoki státusz kialakítását. 

 

Dr. Hargitai László: Több kérdésben nem látom a megfelelő pénzügyi hátteret. Ez 
csak egy fő irányvonal, amely mentén haladni lehet, dönteni a pontos pénzügyi 
adatok ismeretében lehetséges. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot fogadta el: 
 

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

99/2012.(XI.28.) számú határozata 
az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Alcsútdoboz  Települési Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepcióját megvitatta, azt elfogadja, és a fejlesztési 
beruházásokat kiegészíti falugondnoki státusz kialakítása feltételeinek beemelésével. 
A költségvetés összeállítása során a következőket tarja szükségesnek figyelembe 
venni: 
1.) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a rendelet 
tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti. 
 
2.) A 2013. évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
a.) bevételek teljes körű felmérése, 
b.) pályázati lehetőségek kihasználása, 
c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, 
d.) bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, 
e.) kintlévőségek behajtása, 
f.) intézményi bevételek növelése. 
 
 
3.) A 2013. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy 
legyen: 
a.) a takarékos gazdálkodás, 
b.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. 
c.) település-gazdálkodási feladatokat az állam által támogatott közfoglalkoztatás 
kihasználásával és a Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében oldjuk 
meg,  
d.) Falugondnok foglalkoztatása kerüljön tervezésre 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy a költségvetési 
rendelet előkészítése során az 1-3. pontokban foglalt szempontok maradéktalan 
érvényesítését biztosítsák és a rendelet- tervezet az előterjesztésben megfogalmazott 
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alapelvek, célkitűzések, valamint a bevételi és kiadási tervezetek, és a tervezett 
létszámkeretek figyelembevételével kerüljön kidolgozásra. 
 
Határidő: 2013. január, rendelettervezet előterjesztése. 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
 
 

8. napirendi pont 
 
 
 

Tárgy: A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot fogadta el: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

100/2012. (XI. 28.) számú határozata 
a 

2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

Alcsútdoboz Telelpülés Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat belső ellenőre 
által a körjegyzővel egyeztetett, az előterjesztés mellékletét képező 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet.  

 
Felelős: Belső ellenőr, Körjegyző  
Határidő: folyamatos  

 
 

9. napirendi pont 
 

 

Tárgy: Az Önkormányzat által ellátott szakfeladatok meghatározása, a 
Képviselő- testület SZMSZ-ének módosítása   
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot fogadta el: 
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Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

101/2012. (XI. 28.) számú határozata 
 

az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenységének, 
valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeinek megállapításáról   

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 
szakágazati besorolása szerinti alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti 
tevékenységeit az alábbiakban állapítja meg:   

 
1.) Az Önkormányzat  alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: TEÁOR '08 alapján: 8411'08 Általános közigazgatás  

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége      

                

1. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: 

 
 A B 

 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 

 2. Út, autópálya építése 421100 

 3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001 

 4. Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

 5. Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

 6. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 

 7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 

 8. Zöldterület-kezelés 813000 

 9. Önkormányzati jogalkotás 841112 

10. Közvilágítás 841402 

11. Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások 841403 

12. Óvodai nevelés, ellátás  851011 

13. Háziorvosi alapellátás 862101 

14. Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 

15. Fogorvosi alapellátás 862301 

16. Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 

17. Rendszeres szociális segély 882111 

18. Időskorúak járadéka 882112 

19. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
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20. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 

21. Ápolási díj alanyi jogon 882115 

22. Ápolási díj méltányossági alapon 882116 

23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 

24. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 

25. Óvodáztatási támogatás 882119 

26. Átmeneti segély 882122 

27. Temetési segély 882123 

28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

29. Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási 
támogatása 

889967 

30. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 

31. Közgyógyellátás 882202 

32. Köztemetés 882203 

33. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 

34. Szociális étkeztetés 889921 

35. Házi segítségnyújtás 889922 

36. Családsegítés 889924 

37. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 890441 

38. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890442 

39. Civil szervezetek működési támogatása 890301 

40. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890506 

41. Könyvtári szolgáltatások 910123 

42. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 

43. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102 

 

3.)  A határozat hatályba lépésének időpontja: 2013. január 1.  
 
4.) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat szakágazati besorolása 
szerinti alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit  a 
Képviselő- testület  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet függelékében feltünteti.  
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Polgármestere a fenti határozatot 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, illetve átvezetését.  

 



14  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
rendeletet fogadta el: 
 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

26  /2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete  
a 

Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
  

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

10. napirendi pont 
 

 
Tárgy: Döntés az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok 
Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás megszűnéséről és a megszűnéssel összefüggő elszámolásról 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 

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

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

102/2012. (XI. 28.) számú határozata 
 

az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

megszűnéséről és  megszűnéssel összefüggő elszámolásról 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a 
társult Önkormányzatok elszámolására” vonatkozó javaslatot, melyben 
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foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: 

 

I. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
Etyeken, 2007. szeptember 26-napján kelt Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás keretében szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó 
Intézményi Társulásra vonatkozó Társulási Megállapodás a „helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (2) 
bekezdése alapján : 
 
• Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete 61/2012. (VII. 4.) 

számú, 
• Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2012. (IV. 25.) számú,  
• Szár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2012. (IV. 25.) számú, 
• Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2012. (IV. 25.) számú, 
• Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 79/2012. (IV. 30.) számú 

 
határozatával gyakorolt felmondása alapján a Társulási Megállapodás 8.1. pontjában 
foglaltak szerint – mivel a tagok száma egy tagra csökkent -   

 
Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulása 
2012. december 31-napjával 

megszűnik.  
 
Az Intézményi Társulás keretében fenntartott Intézmény – továbbiakban: Intézmény 
– elnevezése a Magyar Államkincstár 2012. október 30-napján fennálló törzskönyvi 
adatai szerint:  
 

Segítő Kéz Szociális és Intézményfenntartó Társulás 
melynek székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4. sz.  

 
Az Intézmény elnevezése a módosított Alapító Okirat szerint, meg még a törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzést nem nyert: 

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 
 
 

II. 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete s a társult 
Önkormányzatok Képviselő-testületei a Ttv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget 
téve - a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltakra is figyelemmel - az alábbiak 
szerint számolnak el:  
 
1. Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulás keretében ellátott 

szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait változatlanul a 2091 
Etyek, Magyar utca 1. szám alatti székhelyen működő irányító szervi jogkörében 
működő a törzskönyvi nyilvántartásban jelenleg Segítő Kéz Szociális 
Intézményfenntartó Társulás – de még a törzskönyvi nyilvántartásba be nem 
jegyzett módosított Alapító Okirata szerint Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató 
Intézmény - elnevezésű intézmény fenntartása útján teljesíti, az Intézmény 
alapító okiratát, különös tekintettel annak közös fenntartójára, működési 
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területére, s alaptevékenységére nézve módosítja azzal, hogy 2013. január 1-i 
hatállyal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapellátási feladatot 
nem kívánja ellátni.  

 
 

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete,  
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  
Szár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-i hatállyal a 
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására 
közvetlenül köteles, melyet önállóan, illetőleg önkormányzati társulás keretében 
teljesít azzal, hogy a Képviselő-testületek 2013. január 1-i hatállyal a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapellátást nem kívánják ellátni.  
 

3. A Képviselő-testületek az Intézmény által foglalkoztatott a társult 
Önkormányzatok közigazgatási területén – annak 2012. december 31-napjáig 
telephelyein -  feladatot végző közalkalmazottaknak a „közalkalmazottak 
jogállásáról” szóló  1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a „Munka 
törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. 36. § (1) bekezdése alapján történő 
munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásáról gondoskodnak: 

 
3.1. Elekné Tárnok Judit családgondozó Alcsútdoboz és Vértesacsa településeken,  
3.2. Marótiné Pataki Tünde családgondozó Szár és Újbarok településeken látja el 

munkakörét,  
továbbfoglalkoztatásukat Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-
testülete és Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, illetőleg 
Szár Község Önkormányzata és Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a foglalkoztatási költségek arányos vállalása mellett biztosítják.  

 
3.3. Szalainé Plank Ildikó házi gondozó továbbfoglalkoztatását Vértesacsa Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete,  
3.4. Kunhalasi Éva házi gondozó továbbfoglalkoztatását Újbarok Község 

Képviselő-testülete,  
3.5.  Szabóné Popovics Adrienn családgondozó s távolléte időtartamára Fodor- 

Koskóci Zsófia családgondozó továbbfoglalkoztatását Mány Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete  

biztosítja saját költségviselésük mellett.  
 
4. Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Etyek Község 

Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy irányító szervi jogkörében utasítsa az 
Intézmény intézményvezetőjét, mint átadó munkáltatót, hogy az Mt. 37. §- 38. §-
ában foglaltak szerint az érintett közalkalmazottakat a munkáltató személyében 
bekövetkező változásról tájékoztassa, mely eljárásában az Önkormányzat, mint 
átvevő munkáltató eljár.  
 
Utasítsa továbbá az Intézmény intézményvezetőjét, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladat végzésére vonatkozó megbízási szerződések 2012. 
december 31-napjával közös megegyezéssel, annak hiányában felmondással 
történő megszűntetése érdekében – a feladatellátás  megszűnésére tekintettel – 
intézkedjen.  
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III.  
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a társult Önkormányzatok 
Képviselő-testületeivel egyezően megállapítja, hogy a Társulás időtartama alatt: 

 
1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2006. február 22-napján a 

mikrotársulás részére biztosította a JKL 135 Ford Fusion személygépjármű s az 1. 
számú mellékletben szerpelő  ingóságok – fényképezőgép, mobiltelefonok, 
számítógépek, stb. – használatát, melyek tekintetében a rendelkezési jog a 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát illeti meg.  

 
 A gépjármű és a selejtezésre még nem került ingóságok birtokának 

visszabocsátásáról a társult Önkormányzatok a Társulási Tanács döntésében 
foglaltak szerint gondoskodnak.  

 
 A Képviselő-testület felkéri Etyek Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát az 
ingóságokra vonatkozó döntése meghozatala érdekében keresse meg.  

 
2. Az Intézmény által 2006. évben beszerzett 2. számú mellékletben nevesített 

ingóságok könyv szerinti értéket már nem képviselnek, melyek tekintetében a 
társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a már nem használható 
ingóságok selejtezését az Intézmény végezze el.  

 
A még használható ingóságok az Intézmény székhelyén végzett feladatellátáshoz 
kapcsolóan változatlanul az Intézményt illetik meg, a társult Önkormányzatok 
közigazgatási területén lévő telephelyeken végzett feladatellátásokhoz kapcsolódó 
ingóságok pedig az érintett Önkormányzatok tulajdonát képezzék oly módon, 
hogy az érintett Önkormányzat terhére áfa fizetési kötelezettséget ne 
keletkeztessen.  
 

3. A KDOP 5.2.2./A-2008-006. „Segítő Kéz intézményi infrastrukturális fejlesztés” 
című pályázat keretében megkötött támogatási szerződéshez kapcsolódóan – 
mely az intézményi székhely berendezését, felszerelését biztosítja – a saját forrást 
Etyek Község Önkormányzat biztosította, mely ingóságok tulajdonjoga Etyek 
Község Önkormányzatát illetik meg.  

 
IV.  

 
1. Az Intézmény 2012. évi költségvetésében meghatározottak finanszírozása 

tekintetében a társult Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2012. 
december 31-napjáig a 3. számú mellékletben rögzített Őket terhelő 
finanszírozási összegeket – beleértve az előző költségvetési évről (évekről) 
áthúzódó tartozások összegét is – teljesítik.  

 
2. A Képviselő-testület elfogadja Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

azon vállalását, hogy az Intézményt érintő 2012. évi elszámolást 2013. február 28-
napjáig elkészíti, s azt a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei részére 
megküldi. 

 
2.1. A társult Képviselő-testületek az elszámolást a soron következő Képviselő-

testületi ülésükön, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalják, s annak 
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elfogadásáról döntést hoznak. Amennyiben a határidőn belül a Képviselő-
testület(ek) döntést nem hoz(nak), úgy az elszámolás részükről elfogadottnak 
tekintendő.  

 
2.2. Az elszámolás 2.1. pont szerinti elfogadását követő 30 napon belül Etyek 

Község Önkormányzata köteles a befizetett s fel nem használt társulási 
hozzájárulásokat - az esetleges kötelezettségek levonását követően – az 
érintett társult Önkormányzat(ok) részére visszautalni.  

 
2.3. A társult Önkormányzat(ok) a 2.2. pontban foglalt határidőn belül a fennálló 

tartozásuk teljes összegét köteles(ek) Etyek Község Önkormányzata 
pénzintézeti számlájára átutalni.  

 
2.4. Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult 

Önkormányzatok közigazgatási területein végzett feladatellátáshoz 
kapcsolódóan állami költségvetési jogosulatlan igénybevétel történt, úgy 
annak jogerős megállapítását követően az érintett Önkormányzatok annak 
jogkövetkezményei viselése tekintetében közösen egyeztetnek.  

 
3. A Társulási Megállapodás megszüntetésével s az elszámolással kapcsolatos 

költségeket a társult Önkormányzatok közösen viselik azzal, hogy az Intézmény 
Alapító Okiratának s működési engedélyének módosításával kapcsolatos 
költségeket Etyek Község Önkormányzata a társult Önkormányzatokat érintő 
működési engedély(ek) megszerzésével kapcsolatos költséget(eket) a társult 
Önkormányzat(ok) viselik.  

 
 
Határidő: értelem szerint 
 
Felelős: Polgármester 
 
 

11. napirendi pont 
 

 

Tárgy: Az Alcsútdoboz Községért Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester  
 

Dr. Hargitai László: Feladat meghatározásaik között szerepelnek azok a tűzoltási, 
megelőzési tevékenységek, amikhez nincsenek is eszközeik. Miben kívánnak 
egyáltalán együttműködni? Várnám az egyesület vezetőjét, hogy mondja el, mi az 
amire együttműködési megállapodást köthetnénk velük. Csak akkora összegű 
támogatást javaslok, mint amennyit a többi civil szervezetnek megszavaztunk.  

 

Tranker Tamás: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130 éves múltra tekint vissza. 
Kutatja, ápolja, felmutatja az emlékeket, hagyományokat, amelyet 130 év alatt 
összegyűjtött. Ez nem kis feladat és költséges is. Azonkívül a viharkárok idején saját 
eszközeikkel segítettek a veszélyek, károk elhárításában. Szeretnének egyesületi 
eszköztárral rendelkezni, hogy hasonló esetekben ne a saját eszközeiket kelljen 
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használni a kárelhárításnál. Pályázatokon szeretnének indulni, amelyhez önrészt kell 
biztosítani. A Habsburg-leszármazottaktól ígéretet kaptak a támogatásra. Eddigi 
kiadásaikat saját pénzből és a tagdíjbefizetésekből fedezték. 

 

Komáromi Gáborné: Így már támogatható az előterjesztés. 

 

Tranker Tamás: Jó lenne, ha a képviselők tájékozódnának az egyesületről. 

 

Dr. Hargitai László: Nem tudjuk, mikor, hol üléseznek, hogyan lehet felvenni 
velük a kapcsolatot. 

 

Tranker Tamás: Általában a terepen, konkrét feladatellátás kapcsán találkozunk, 
beszéljük meg a feladatokat, cseréljük az információt. 

 

Dr. Fehér Diána: Az együttműködési megállapodás tervezetének 4. pontja mondja 
ki, hogy a következő évi támogatást a tárgyévi támogatásról való tételes és hiteles 
elszámolás után ítéli oda az Önkormányzat. 

 

Oláh Gyárfás: Jövőre a tűzoltó vas mászó-torony áthelyezésére adnak be pályázatot. 
Ennek önrésze is lehet a támogatás összege. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot fogadta el: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

103/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

az Alcsútdoboz Községért Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel  kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Alcsútdoboz Községért Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (székhely: 8087 Alcsútdoboz, 
József Attila u. 5. képviseli: Szabó Zoltán) az előterjesztés melléklete szerinti 
együttműködési megállapodást megköti. A Képviselő- testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 



20  

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: polgármester 
 

12. napirendi pont 

 

 

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonában lévő Alcsútdoboz zártkert 
1678 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 

A Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
a következő határozatot fogadta el: 

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

104/2012. (XI. 28.) számú határozata 
 

az önkormányzati tulajdonban lévő Alcsútdoboz, zártkert 1678 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítéséről  

 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő 1678 hrsz.-ú, zártkert megnevezésű, tulajdoni lap 
szerint szántó művelési ágú, 2363 m2 nagyságú, 2.62 AK. értékű ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy az egyetlen pályázó, Kéry Szilveszter  
előterjesztés mellékletét képező pályázatát elfogadja. A nyertes pályázóval 
szerződéskötésre akkor kerülhet sor, ha  az MNV Zrt. elővásárlási jogáról lemond.   
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 

 
13. napirendi pont 

 
 

Egyebek: 

 

Oláh Gyárfás: A Rézhegy 200 ezer forint erejéig alaptőke emelést hajtott végre 
azért, mert a Kft.-nek nem volt pénze a Földhivatalnál történő tehermentesítés 
átvezetésére. 
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A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, határozathozatal 
nélkül tudomásul vette a tájékoztatást 

 

Szabó Dániel: A civil szervezetekhez hasonló együttműködési megállapodást 
szeretnék szorgalmazni az egyházakkal is. 

 

Oláh Gyárfás: Folyamatban van a kidolgozása. Felmérjük, milyen igényei vannak az 
egyházaknak, az önkormányzat is hozzáteszi a maga elvárásait, majd megkötjük az 
együttműködési megállapodást. 

 

Szabó Dániel: Élő kapcsolatot szeretnék kialakítani a civil szervezetekkel, civil 
fórumot létrehozni, havi egy közös este keretében. Elvi hozzájárulást kérek a testület 
részéről. Kérdezem továbbá, hogy a civil szervezetek támogatására adott 
önkormányzati hozzájárulás felhasználható-e pályázat beadásához önrészként? 

 

Oláh Gyárfás: Igen.  

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 
    
 
 
Oláh Gyárfás                              Dr. Petrin László körjegyző nevében és 
polgármester                             megbízásából: Dr. Fehér Diána aljegyző 
                                                                                                         
           

 


