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Az ülés időpontja:   2013. január hó 30. nap 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő 
Bárányos Gábor képviselő, 
Dr. Hargitai László képviselő, 
Szabó Dániel képviselő, 

 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András körjegyző (tanácskozási joggal) 
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Polgármester 
2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
            Előterjesztő: Polgármester 
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző, Költségvetési előadó 
4. Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa községek önkormány-
zatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
5. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
           Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
6. A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége megszün-
tető okiratának jóváhagyása 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
7. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése 

Előterjesztő: Körjegyző 
8. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó vagyon-
kezelési szerződés jóváhagyása 
            Előterjesztő: Polgármester 
9. A Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodásá-
nak jóváhagyása 
           Előterjesztő: Polgármester 



10. A Belügyminisztérium „Bio-és megújuló energiafelhasználás”pályázatán faaprítékos 
kazán és aprítógép beszerzése 
            Előterjesztő: Polgármester 
11. Halászné Kolláth Mária Alcsútdoboz, Kastély 10. szám alatti lakos havilap szerkesztői 
megbízása 

Előterjesztő: Polgármester 
12. Kiss Miklós és Kissné Kovács Enikő Alcsútdoboz, Szabadság u. 154. szám alatti lako-
sokkal kötött lakásbérleti szerződés felbontása 
            Előterjesztő: Polgármester 
A  zárt ülés javasolt napirendi pontja: 
1. Jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítása Horváth Attiláné Alcsútdoboz, Szabadság u. 

52. szám alatti lakos részére 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a képviselő-testület 
határozatképes. Igazoltan hiányzik: Komáromi Gáborné képviselő és Dr. Gulyás László képvi-
selő. A meghívóban előre jelzett napirendi pontok mellé 13. és 14. sorszámmal javasolok fel-
venni két előterjesztést, melyhez sürgősségi indítvány csatlakozik: A Body Top Kft. helyiség-
bérletének meghosszabbítását, valamint az önkormányzat szociális célú tűzifa-juttatásának 
felhasználási és eljárási szabályairól szóló előterjesztést. A meghívó napirendi pontjai közül 
kimaradt az „Egyebek” napirend, ezt javaslom 15. sorszámmal felvenni. 
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, elfogadja-e a testületi ülés 13.; 14; és 15. sorszámú 
napirendekkel módosított napirendi pontjait. 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: polgármester 
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
            Előterjesztő: Polgármester 
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző, Költségvetési előadó 
3. Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa községek önkormány-
zatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
5. A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége megszün-
tető okiratának jóváhagyása 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
6. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése 

Előterjesztő: Körjegyző 
7. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó vagyon-
kezelési szerződés jóváhagyása 
            Előterjesztő: Polgármester 



8. A Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodásá-
nak jóváhagyása 
           Előterjesztő: Polgármester 
9. A Belügyminisztérium „Bio-és megújuló energiafelhasználás”pályázatán faaprítékos 
kazán és aprítógép beszerzése 
            Előterjesztő: Polgármester 
10. Halászné Kolláth Mária Alcsútdoboz, Kastély 10. szám alatti lakos havilap szerkesztői 
megbízása 

Előterjesztő: Polgármester 
11. Kiss Miklós és Kissné Kovács Enikő Alcsútdoboz, Szabadság u. 154. szám alatti lako-
sokkal kötött lakásbérleti szerződés felbontása 
            Előterjesztő: Polgármester 
12. A Body Top Kft. helyiség-bérleti szerződésének meghosszabbítása 

     Előterjesztő: Polgármester 
13. Szociális célú tűzifa-juttatás szabályozásáról 

Előterjesztő: Polgármester 
     15. Egyebek 
 
A  zárt ülés napirendi pontja: 
1. Jelzőrendszeres segítségnyújtás biztosítása Horváth Attiláné Alcsútdoboz, Szabadság u. 

52. szám alatti lakos részére 
 
 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a tájékoztató anyagot írásbeli előterjesztésként 
megküldtem, melyhez szóbeli kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Polgármester 
 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
- 32 millió forint pozitív egyenleg van az önkormányzat folyószámláján. Megérkezett a 
pályázaton elnyert 20 millió forint. 
- A Sportcsarnok lépcsőjének felújítási munkálatai anyagköltsége mintegy 1,2 millió 
forint: saját dolgozóink és a közmunkában résztvevők végezték el a felújítást. Megtörtént a felső 
szint ablakainak szigetelése is, nagyon jók a tapasztalatok. 
- A Viadom Kft. felszámolási eljárásában, a VIN-FAKTOR Zrt.-re engedményezett 
önkormányzati tartozás kimutatása szerint 1,6 millió forintos túlfizetése van a felszámolt 
cégnek az iparűzési adóból. Felcsút felé 2005-ben befizetett iparűzési adó túlfizetésüket is 
önkormányzatunkkal szeretné visszatéríttetni. Kérem dr. Hargitai képviselő urat, működjön 
közre az ügy kivizsgálásában. 



- Két köztemetést is finanszíroznunk kell. Az első esetben még kutatjuk a lehetséges, 
eltemettetésre kötelezett hozzátartozót, a második esetben temetési segély formájában segítjük a 
gyászoló családot, mert szociális helyzetük szükségessé teszi a 10/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 5.§-ában foglaltak szerinti támogatást. 
Tranker Tamás alpogármester, képviselő: 
- Kérem a család fokozott figyelemmel kísérését, tragédiájukban ne hagyjuk magukra 
őket. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- A 021/1 hrsz.-ú, pályázaton eladásra meghirdetett önkormányzati termőföldre egy 
pályázat érkezett, meg is nyerte a pályázó, de visszalépett a vásárlástól. Újabb információim 
szerint lesz pályázati lehetőség a sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására, ezért nem sürgető 
feladat egy újabb pályázat kiírása. 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő: 
- 2014-ben jár le a jelenlegi bérlő bérleti szerződése, javaslom újra megpályáztatni a 
bérbeadást, mert 2012-ben 200 ezer forintja volt ebből az önkormányzatnak, tehát a bérlet is 
jelent bevételt számunkra 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Az Érdkom Kft.-vel 2015-ig érvényes szerződésünket a Kft. egyoldalúan – de jogszerűen 
– felmondta, a lejárat előtt új szerződést szeretne kötni velünk. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
- 2013. július 1-jétől csak olyan gazdasági szervezetek végezhetnek szemétszállítást, 
amelyek nagyobb részben önkormányzati vagy állami tulajdonúak, gondolom, ezért változtatna 
az Érdkom is. Utána kellene nézni, hogy tulajdonrészt vásárolhatunk-e a Kft.-től. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Tárgyalásban áll a 168 térségi önkormányzatot magában foglaló Intergalaktikus Tanács 
és az Érdkom, hogy a jövőben is ők szállíthassák a szemetet. A szolgáltatási díjak emelkedésére 
mindenképpen számítanunk kell. Dr. Hargitai képviselő úr javaslatával egyetértek, érdeklődöm 
a tulajdonrész vásárlás lehetőségeiről. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- A múlt héten az Alcsútdobozért Közalapítvány sátrat vásárolt a Bricostor üzletlánctól. 
Természetesen a község rendezvényeire is hasznosítható ez az eszközbeszerzés. 
 
 
1. napirendi pont: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tár-
gyalása 

Előterjesztő: Polgármester 
Oláh Gyárfás polgármester 
Mint az a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, az Országgyűlés előző évi törvényalkotási soroza-
ta Magyarország gazdasági rendszerét új alapokra helyezte. Az önkormányzati költségvetés 
tervezése erre az évre gyökeresen átalakult, és az eddigi normatív finanszírozás helyett feladat-
finanszírozás alapján határozható meg a költségvetés bevételi oldala. 
Az önkormányzati költségvetés első fordulós tárgyalásához a csatolt anyagot előterjesztésem 
mellékleteként megküldtem. A jogszabályi keretek változásai, a fejlesztési célok, a konkrét és 
tervezhető bevételek és kiadások figyelembe vételével, a korábban elfogadott költségvetési kon-
cepció alapján határoztuk meg a főbb keretszámokat. 
Amennyiben a Tisztelt Képviselők a csatolt rendelet-tervezetben megállapított keretszámokat 
jóváhagyják, illetőleg azok módosításáról megegyezésre jutnak, úgy a költségvetés második 
fordulós tárgyalásakor – a közös önkormányzati hivatal költségvetésének elfogadását, valami 
az Oltalom szociális intézmény költségvetéséhez egyetértési nyilatkozatok beérkezését követően 
– a költségvetés elfogadására kerülhet sor. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2013. évi költségvetés benyújtásának határideje 
2013. február 15. napja, melynek az első fordulós tárgyalással eleget teszünk. 



 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
 
Szabó Dániel képviselő: 
- Javaslataink között szerepelt a térfigyelő kamera-beruházás is. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- El kell halasztanunk a beruházást, mert nem bírja el a költségvetés. A későbbiekben 
várható egy BM pályázat kiírása, azon indulni fogunk. Ehhez pályázati önrészként a kamera-
beruházásra tervezett összeget céltartalékba tettük. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- Megmarad-e a helyi futballcsapat? Ha nem, javaslom a Sportegyesületnek, hogy 
népszerűsítse más szakosztályok beindítását, mert a futball-csapat támogatására szánt összeg 
így hasznosabb célra lenne fordítható, mint a foci. Működésük költséges és eredménytelen. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Kempo és női foci szakosztály szeretne alakulni, folynak az egyeztetések. Szabó Dániel 
képviselő társunk segítséget ajánlott a helyi sportélet szervezésében, örömmel elfogadtam azt. 
- Két labdarúgó-pálya van: azok rendben tartása, a kiszolgáló helyiségek karbantartása 
mindenképpen ellátandó feladat, azért tűnik soknak a futball szakosztály működési költsége, 
mert abba ezek a feladatok is beletartoznak. Magas a nevezési díj, utazási költség, mezek 
rendben tartása stb. 
Szabó Dániel képviselő: 
- Az önkormányzat megszabhatja-e, hogy mire költse támogatását a sportegyesület? 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- Az egyesület kapja a támogatást, és maga osztja szét a szakosztályok között. 
Javaslatokat megfogalmazhat feléjük az önkormányzat, követelést nem. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
- A sportegyesület minden évben köteles közgyűlést tartani, amelyen beszámol az elmúlt 
esztendő eredményeiről, az elvégzett feladatokról. Majd ismerteti a következő év feladatait, 
elképzeléseit. Ezen a közgyűlésen az önkormányzat is képviselteti magát, és megfogalmazhatja 
javaslatait. Ha azonban nincs közgyűlés (mert sajnos ez lett a gyakorlat), nincs fórum sem, 
ahol ezeket meg lehetne beszélni. Pedig törvény szabályozza, hogy hogyan kell működnie az 
egyesületnek, és előírja közgyűlés tartásának kötelezettségét is. Enélkül nem is működhetne a 
sportegyesület. 
 Oláh Gyárfás polgármester: 
- Február 20-án lesz a sportegyesület közgyűlése. 
- Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés előterjesztésével 
egyetért-e, van –e továbbá módosítási javaslata, és alkalmasnak tartja-e annak a második 
fordulóra való tovább vitelét. Amennyiben nincs, úgy javasolom az első fordulós tárgyalás 
lezárását. 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2013. évi költségvetése tárgyában elkészített tervezetet: annak tartalmával egyetért. 
 
 
1. napirendi pont: Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa kö-
zségek önkormányzatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közös ön-
kormányzati hivatal létrehozását kell kezdeményezni azoknak a járáson belüli községi önkor-



mányzatoknak ahol a lakosságszám nem éri el a kétezer főt. A korábbi körjegyzőséget működte-
tő öt önkormányzat szándéka a közös hivatal létrehozása, amely az egy évvel korábban létrejött 
körjegyzőség gyakorlati működésére, valamint a körjegyzőség működését megalapozó doku-
mentumokra támaszkodva működne tovább. Alapelv, hogy valamennyi településen továbbra is 
működjön állandó kirendeltség, mely a helyben lakó polgárok számára ügyintézési könnyebb-
séget jelent. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás-
tervezet megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az öt önkormányzati képviselő-testület 
együttes ülésének hatáskörébe tartozik. 
 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
Dr. Sisa András körjegyző: 

- A Mötv. megszüntette a körjegyzőség intézményét, helyette közös önkormányzati hivatal 
létrehozását írja elő. Változtak a működés állami finanszírozásának feltételei is. A jelen-
legi finanszírozási rendszer nem teszi lehetővé a jelenlegi 23 fő köztisztviselő foglalkoz-
tatását, esetünkben 15,5 fő köztisztviselő a közös hivatal elismert és finanszírozott lét-
száma. 

- Az állami normatíva elosztása a társult települések együttes lakosságszámát figyelembe 
véve, lakosságszám arányában történik. 

- Az előterjesztés sok dologi költséget csökkentő intézkedést tartalmaz, például a telefon-
költségek, nyomtatvány, irodaszer költségek tekintetében. 

- Megfontolásra érdemes egy közös, felcsúti székhelyű pénzügyi csoport létrehozása. 
- A székhely, Felcsút önkormányzata vállalta a közös honlap létrehozását és működteté-

sét, ahol minden község eleget tehet például törvényben előírt közzétételi kötelezettsége-
inek (testületi ülések jegyzőkönyvei, helyi rendeletek, közérdekű információk, stb.) 

- A jelenlegi létszám minimális –2,5 fős – csökkentésével és teljes heti nyitvatartási, ügy-
félfogadási renddel akkor működhet tovább egy-egy önkormányzati kirendeltség, ha vál-
lalja a többletköltségeket személyi és dologi kiadások tekintetében egyaránt. 

- A közös hivatal létrehozásával összefüggő alapdokumentumok elfogadása után a jövő-
ben nem kell együttes üléseket tartania az öt községnek. Mindenki külön megtárgyalja 
az együttes döntések előterjesztését, majd kidolgozza álláspontját, eljuttatja a székhely 
településre, aki ennek figyelembe vételével meghozza döntését. 

- Február 4-én, hétfőn lesz együttes testületi ülés. Ahhoz, hogy március 1. napján indulni 
tudjon a közös hivatal, javaslom teljes körben megvitatni a határozati javaslatot azzal, 
hogy a döntéshozatal az együttes ülésen ne okozhasson problémát. 

Dr. Hargitai László képviselő: 
- Jól látom, hogy a hosszabb távú elképzelés szerint összevonásra kerülnének a hivatali 
funkciók? 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- Nem lesz olyan átszervezés, amelynek elbocsátás, végkielégítés-kifizetés lenne a vonza-
ta, hanem nyugdíjazás, vagy áthelyezés kapcsán üresedő álláshelyeket nem töltünk fel. Kis hi-
vatalokról lévén szó, minden munkatárs végez olyan feladatot is, amely nem tartozik kifejezet-
ten a munkaköréhez. (Pl: adós kollega egyben hagyatéki ügyeket is intéz) Ha csak adó-ügyek 
ellátása volna minden adós munkatárs feladata, megoldható lenne már most a közös adócso-
port létrehozása. Pénzügy tekintetében a nyár végén fog kiderülni, hogy az óvodák önkormány-
zati fenntartásba való visszakerülése esetén milyen plusz pénzügyi (költségvetés, gazdálkodás, 
bérszámfejtés, stb.) feladataik lesznek az ügyintéző munkatársaknak. Akkor már jobban látható 
lesz, hogy létrehozható-e a közös pénzügyi csoport és milyen összevonások várhatók. 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő: 
- Az óvodák visszakerülése nem jelent nagy feladattöbbletet. Problémát látok ebben a 
költségmegosztásban, amelyet az előterjesztés tartalmaz. Felcsút többletvállalásán kívül nem 
látok sok pozitívumot. Tabajd község előnyöket élvez a jegyzői jelenlét tekintetében, ugyanakkor 



a költségekhez nem ennek arányában járul hozzá. Aránytalannak érzem a jegyzői feladatmeg-
osztást is azzal, hogy a körjegyzőnek 3 község igazgatási, hatósági feladatait kell ellátni, az 
aljegyző asszonynak szinte csak Tabajdot, arra hivatkozva, hogy Vértesacsán nem biztosítottak 
a feltételek a nyugodt munkához. Ha ez valós, akkor Vértesacsa gondoskodjék a megfelelő kö-
rülmények kialakításáról. A jegyzői jelenlét az ottani lakosság számára éppen olyan fontos, 
mint a másik négy községben. 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- Nem gondolom, hogy gyökeres változtatásra lenne jelenleg szükség. Az aljegyző asszony 
helyismerettel rendelkezik az említett községek vonatkozásában. Azon kívül telephelyéről más 
községek ügyeit is el tudja intézni, az infrastruktúra ezt lehetővé teszi. A vértesacsai testületi 
ülések előterjesztéseit is Tabajdon tudja legmegfelelőbb körülmények között elkészíteni. 
- Az öt község két jegyzővel történő ellátása valóban meglehetősen megterhelő, azonban 
nem célszerű most ezzel a kérdéssel foglalkozni. A gyakorlat hozza majd meg az esetleges vál-
toztatásokat. 
Szabó Dániel: 
- Ha Vértesacsán nem megfelelőek a körülmények, akkor feléjük kell elvárásokat megfo-
galmazni. 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- Nem akkora a probléma, mint amilyennek látszik. Szeretnék minden község testületi ülé-
sén részt venni, hogy személyesen gyűjthessek tapasztalatokat. A körjegyzőség ügyeinek komp-
lex átlátása a cél, ehhez idő kell. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Nem az a cél, hogy ellentéteket szítsunk a községek között, hanem, hogy megtaláljuk az 
együttműködés számos lehetőségét. Nem célszerű egyik vagy másik községet előtérbe helyezni 
vagy háttérbe szorítani. 
- Ameddig csak lehet és ésszerű, ragaszkodni fogok a pénzügyes feladat és munkatárs 
helyben tartására, mert a hét nagy részében tőle tudok segítséget, szakmai tanácsot kapni a 
napi feladatok ellátásához. 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás tervezetét és annak tartalmával egyetért. 
 
1. napirendi pont: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfoga-
dása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa 
Községek Körjegyzősége jogutódjaként, 2013. március 1. napjával jön létre, annak létrehozásá-
ról rendelkező megállapodás tartalmának megfelelően, a körjegyzőség teljes, meglévő személyi 
állományának átvételével. A közös önkormányzati hivatal működésének alapdokumentuma a 
létrehozó szervek által jóváhagyott, a jogszabály előírásainak megfelelő tartalmú alapító ok-
irat. 
Az alapító okirat tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, egyben kérem a Tisztelt Képviselőket 
annak megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés hatáskörébe tartozik. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatalt alapító okiratának tervezetét és annak tartalmával egyetért. 
 



2. napirendi pont: A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegy-
zősége megszüntető okiratának jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőség jogutódlással, 
2013. február 28. napjával megszűnik. A megszüntetési aktus alapdokumentuma az alapító 
szervek által jóváhagyott, a jogszabály előírásainak megfelelő tartalmú megszüntető okirat. 
A megszüntető okirat tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, egyben kérem a Tisztelt Képviselő-
ket annak megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés hatáskörébe tartozik. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsút- 
Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőség megszüntető okiratának 
tervezetét és annak tartalmával egyetért. 
 
 
3. napirendi pont: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, 
közösségellenes magatartásokról szóló 16/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének hatá-
lyon kívül helyezése 

Előterjesztő: Dr. Sisa András körjegyző 
 
 
Dr. Sisa András körjegyző: 
Az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálata során a 
38/2012. (XI.14.) AB határozatában megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése, valamin 
143. § (4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért ezeket 2012. november 15-i hatállyal 
megsemmisítette. Az Mötv. 51. § (4) bekezdése adott felhatalmazást az önkormányzatok képvi-
selő-testületei részére, hogy önkormányzati rendeletben határozzanak meg tiltott, közösségelle-
nes magatartásokat. 

Az Alkotmánybíróság hivatkozott döntése szerint a Mötv. említett jogszabályi előírásai nem 
felelnek meg a jogbiztonság követelményének, illetve az önkormányzatok anélkül kaptak rende-
letalkotásra felhatalmazást, hogy a jogalkotói hatáskör terjedelme, annak keretei a törvényben 
szabályozásra kerültek volna. 

A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt a képviselő-testületnek az önkor-
mányzati rendeletet hatályon kívül kell helyeznie. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 16/2012. (VII. 4.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
 
 
4. napirendi pont: Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása Alcsútdoboz Település Önkor-
mányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
2013. január 1. napjától az állam gondoskodik az általános iskolai a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról Alcsútdoboz községben. A KIK 2013. január 1. napjától az önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján működteti az általános iskolánkat mellyel kapcsolatban – a csatolt szer-
ződés-tervezet aláírását követően – vagyonkezelői joggal fog rendelkezni. 

A megkötendő vagyonkezelési szerződésben szükséges meghatározni azokat az egyéb körülmé-
nyeket, melyek az oktatási intézmény fizikai sajátosságaiból adódóan üzemeltetési többletkölt-
séget keletkeztethetnek, és amelyek az oktatási intézmény alapfeladatainak ellátásához feltétle-
nül szükségesek. 

Alcsútdoboz esetében ilyen tisztázandó kérdésként az iskolai könyvtár községi könyvtár-célú 
igénybevétele, az iskola karbantartása és a sportcsarnok testnevelési célú használata merült 
fel. A kérdéskörökkel együtt kezelendő a könyvtáros, illetve a karbantartó foglalkoztatásának 
kérdése is. 

A tervezet szerint a községi könyvtári szolgáltatás ellátását saját könyvtárosa útján a KIK in-
gyenesen vállalja, az önkormányzat mindössze a könyvtári órákra eső, és az alapterület alap-
ján számított közüzemi díjak megtérítésére köteles. A karbantartás ellátása vonatkozásában – 
mivel a tankerület további létszámot már nem tud igénybe venni – a foglalkoztatást az önkor-
mányzat vállalja, ugyanakkor a foglalkoztatás költségeihez a KIK heti 16 órára vetített támo-
gatást fizet. Az önkormányzat használhatja az iskolában található karbantartó műhelyt, mely-
nek alapterületére vetített közüzemi díjak 50%-át átvállalja. A iskolai testnevelésórák és a tan-
órán kívüli elfoglaltságok biztosításához a KIK részére az önkormányzat biztosítja a Sportcsar-
nok használatát, és a KIK az igénybe vett időtartam figyelembe vételével az önkormányzat vál-
lalja az épület a közüzemi költségeinek arányos megtérítését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a csa-
tolt szerződés-tervezet szerint részemre felhatalmazást adni a vagyonkezelési szerződés aláírá-
sára. 
 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Szerettem volna, ha megtörténik a könyvek nyilvántartásának rendezése, melyik, milyen 
tulajdon, községi vagy iskolai. A megbízott munkatárs nem vállalta a feladatot. Pedig van erre 



egy számítógépes program is, amely online katalógusként is szolgál a nyilvántartás elkészítése 
után. 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő: 
- Feleslegesnek tartom a jelenlegi formában működtetni a könyvtárat, alig van látogatott-
sága. Kiadnám a könyvállományt a civil szervezeteknek, akik egymás között megszervezhetnék 
a nyitva tartás, működtetés rendjét. 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- A helyi közművelődés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, így a könyvtár működ-
tetése is. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Tervezzük, hogy egy helyen működjék a helytörténeti kiállítás és a községi könyvtár. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
- Havi 20 órás nyitva tartást ír elő a törvény. Ez helyes is, hiszen a könyvtárosnak nem 
csak a kölcsönzés biztosítása a feladata, hanem a nyilvántartás kezelése, beszerzés, selejtezés, 
stb. 
Szabó Dániel képviselő: 
- Továbbá programokat is szervez a könyvtár. Jó ötlet, hogy egy helyen működjék a hely-
történeti kiállítással. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- Tudomásom szerint a tiszteletes asszony szakképzett könyvtáros. Egyeztetek a reformá-
tus egyházzal a könyvtáros és a könyvtár működtetését biztosító helyiség dolgában. Úgy gondo-
lom, van lehetőség mindkettőre. 
 Oláh Gyárfás polgármester: 
- A gyermekétkeztetés is önkormányzati feladat lett ismételten. Eddig mi kötöttünk szerző-
dést a szolgáltatóval, most az újonnan létrejött társulás. Kérdés, hogy hogyan jut el az étel az 
iskolai ebédlő helyiségébe. Eddig túlmunkában végezték az iskolai takarítók. Ezt a költséget 
nem tudjuk vállalni, a KIK-nek pedig nem feladata ennek biztosítása. Tárgyalok erről az illeté-
kesekkel. 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő: 
- Az étkezést szolgáltató vállalkozóval kellene tárgyalni arról, hogy milyen feltételekkel 
vállalná azt a feladatot. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Megtörtént, nem járható ez az út. 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- A működési támogatás magában foglalja a kiszállítást és a dolgozók bérét is. Milyen 
időtartamra kötöttünk szerződést a szolgáltatóval? 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Év végén jár le a szerződés, akkor lesz lehetőség módosításra. 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő: 
- Annak idején azért szüntettük be a gyermekek étteremben való étkeztetését, mert a do-
hányzás miatt a szolgáltató nem tudott megfelelő higiéniai körülményeket biztosítani a napkö-
zis gyermekek számára. A dohányzás megszűnt, mivel törvény tiltja már, tehát az akadály is 
elhárult, semmi sem indokolja, hogy község külön helyiséget biztosítson a gyermek étkeztetésre. 
Így megoldódna minden probléma. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Jó a felvetés, megtárgyalom az illetékesekkel. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- A karbantartót miért nem teljes egészében a KIK finanszírozza? Miért kell heti 4 órában 
az önkormányzatnak foglalkoztatnia? 



 Oláh Gyárfás polgármester:  
- Nekünk is szükségünk van rá, például az óvoda működtetésénél, az orvosi rendelőnél. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- Nem értek egyet. Foglalkoztassa teljes egészében az állam. Ha az iskolát átvette, vegye 
át ezt a feladatot is. Így nem fog világosan elkülönülni, hogy mely feladatot kell kötelezően el-
végeznie az önkormányzat, és mit az iskola részére. 
Dr. Hargitai László: 
- De a működtetéssel kapcsolatos feladatokhoz az állam biztosít forrást az önkormányzat 
számára. Miért finanszírozná még külön is a karbantartó foglalkoztatását? 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- A Vagyonkezelési szerződés mellékletében rögzíthetjük, hogy a karbantartó mely felada-
tokat köteles elvégezni napi 4 órában az önkormányzat számára. Így elkerülhetjük a vitákat. 
 Bárányos Gábor képviselő: 
- Megtörtént az átadás-átvétel az iskola kapcsán. Készült-e jegyzőkönyv erről? 
Oláh Gyárfás polgármester:  
- 40 oldalas jegyzőkönyv készült, mely megtekinthető a pénzügyes kollegánál. 
- Javaslom, a KIK felé, hogy készítsünk egy állapotfelmérést az iskola esetében, valamint 
azt, hogy a karbantartó munkaköri leírása képezze a Vagyonkezelési szerződés mellékletét. 
- további hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátom az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 
 Az elfogadott döntés: 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013 (I.30.) számú határozata 
Vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról Alcsútdoboz Település Önkormányzata és a Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ között 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdoboz Település Önkor-
mányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között – a József Nádor Általános Isko-
la Alcsútdoboz 1. hrsz-ú épülete vonatkozásában – vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról 
határoz jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás módosított társu-
lási megállapodásának jóváhagyása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester:  



Bicske Város Önkormányzata, mint a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás gesztora 2013. január 2. napján tájékoztatott arról, hogy a 
Társulásból Felcsút Község Önkormányzata 2012. december 31. napjával kilépett, mivel a fe-
ladatellátást más módon kívánja a továbbiakban ellátni. Fentiek miatt a Társulási Megállapo-
dás módosítása szükséges. 
 
Előterjesztésemhez csatoltan megküldtem a Társulási Megállapodás Bicske Város Önkormány-
zata által elkészített módosítását, valamint a módosítást követően létrejött egységes szerkezetű 
Megállapodást. 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013 (I.30.) számú határozata 

A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásáról 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátásának vonatkozásában a következők szerint határoz: 

1. Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
115/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott módosított társulási meg-
állapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint módosítja: 

a. a Megállapodás 3.1 pontja a következők szerint módosul: 

„3.1 Bicske Város Önkormányzata 
Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Számlaszáma: OTP Bank Rt. Bicskei Fiókja, 11736020-15361497 
Óbarok Község Önkormányzata 
Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3. 

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

Csabdi Község Önkormányzat 
Székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 
 
Alcsútdoboz Község Önkormányzat 
Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

b. a Megállapodás 8.1 e) pontja az alábbiak szerint módosul: 



„e) az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítés feladatot Bicske Város Önkormányzata, 
Csabdi Község Önkormányzata és Felcsút Község Önkormányzata közigazgatási területére 
vonatkozóan,” 

c. a Megállapodás 8.1 g) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„g) a Gyvtv. 39. §-ában és a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatot 
Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata és Felcsút Község Önkormány-
zata közigazgatási területére vonatkozóan,” 

d. a Megállapodás 9.4.1 pontja a következők szerint módosul: 

„9.4.1. Felcsút Község Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata – az adott évi költ-
ségvetésben a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatoknál megállapított – lakos-
ságszámuk arányában, becsült költségek alapján megállapított társulási hozzájárulást fizetnek, 
melyet költségvetési rendeleteikben biztosítanak, és amelyet havi bontásban, minden hó 15-ig 
Bicske Város Önkormányzata OTP Zrt-nél vezetett számlájára utalnak át. A zárszámadást kö-
vetően a tényleges költségek alapján a különbözetet egymással elszámolják.” 

e. a Megállapodás 9.9 pontja a következők szerint módosul: 

„9.9. A Kapcsolat Központ alapító okirata szerint önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait Bicske Város Polgármesteri Hivatala 
látja el.”  

f. a Megállapodás 4. pontjában, a 6.2 pontjában az önkormányzat székhelye „Bicske, 
Kossuth tér 14.” megjelölés helyébe „Bicske, Hősök tere 4.” szövegrész lép. 

g. a Megállapodás 13. pontja a következők szerint módosul: 

„13. Jelen megállapodás – a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó hatá-
rozatát követően – 2013. január 1. napján lép hatályba.” 

2.) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu-
lás (székhelye: 2060 Bicske, Ady Endre u. 2.) társulási megállapodását egységes szerkezetben 
e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A Belügyminisztérium „Bio- és megújuló energiafelhasználás” pá-
lyázatán faaprítékos kazán és aprítógép beszerzése 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester:  
Az önkormányzat a Belügyminisztérium „Bio- és megújuló energiafelhasználás” pályázatán 
19.361.332,-Ft támogatást nyert el, mellyel a önkormányzati intézmények fűtésrendszerét 
faaprítékos kazánnal tudjuk kiváltani. A pályázat keretében kettő fő közmunkás hosszabb idő-
tartamú foglalkoztatását kell biztosítani (ehhez 90%-os támogatást nyújt a pályázat), valamint 
a közmunkások intenzív munkájával faaprító gépet kell üzemeltetni. Mindezzel reális számítá-
sok szerint közel felére csökkenhet a fűtésköltség az érintett épületek vonatkozásában. 



Az eszközök, illetőleg a beszállítók kiválasztása a Belügyminisztérium által előzetesen közzétett 
és kiválasztott gyártók közül volt lehetséges, mely a pályázaton elnyert összegtől függetlenül 
így nem igényli külön közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az előzetes egyeztetés, az ár és a szál-
lítási határidők betarthatóságára tekintettel a New Energy Investment Hungary Zrt.-vel javaso-
lom a szerződés megkötését, és ennek keretében az előterjesztésemhez csatolt szerződés-tervezet 
tárgyában meghatározott eszközök beszerzését, illetőleg az épületgépészeti munkák megrende-
lését összesen bruttó 16.827.500.- Ft vállalkozói díj ellenében. 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti szerződés-tervezetet jóváhagyni, 
illetőleg annak aláírására felhatalmazni szíveskedjenek. 
 
 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
 
Szabó Dániel képviselő: 
- A vállalkozói szerződésben a kivitelezés tekintetében hiányzik a garancia. A gépekre 
vonatkozó garancia is hiányzik. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- A gép kezeléséhez kell-e szakképzettség? 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Igen, most indul a tanfolyam Tatabányán, egy főt beiskolázunk rá. A pályázat közmun-
kás alkalmazását írja elő. A működtetés, üzemeltetés helyét, módját most fogjuk kidolgozni. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma 

 
Az elfogadott döntés: 
 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013 (I.30.) számú határozata 
a New Energy Investment Hungary Zrt.-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Alcsútdoboz Te-
lepülés Önkormányzata a Belügyminisztérium „Bio- és megújuló energiafelhasználás” pályá-
zatán 19.361.332,-Ft összegű pályázati támogatást nyert el. A pályázat keretében a Képviselő-
testület a New Energy Investment Hungary Zrt., 1141 Budapest, Szugló u. 82. gazdasági társa-
ságtól bruttó 16.827.500.- Ft, azaz tizenhatmillió-nyolcszázhuszonhétezer-ötszáz forint vállal-
kozói díj mellett megrendeli a csatolt vállalkozási szerződés szerinti eszközök beszerzését, va-
lamint az elvégzendő épületgépészeti munkákat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
(A szerződés-tervezet a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 



 
1. napirendi pont: Halászné Kolláth Mária Alcsútdoboz, Kastély 10. szám alatti lakos 
havilap szerkesztői megbízása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Alcsútdobozi Hírek önkormányzati havilap szerkesztője, 
Halászné Kolláth Mária megbízási szerződés alapján végezte tevékenységét 10.000,-Ft havi 
megbízási díj mellett. A megbízási időtartama 2012. december 31. napján lejárt. 
Újságszerkesztői tevékenységével elégedett az önkormányzat, ezért javasolom továbbra is meg-
bízni a szerkesztői feladatokkal. 
Javasolom további megbízását az előterjesztés „A” jelű határozati javaslata szerint. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés: 
 
 

 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2013.(I. 30.) számú határozata 
az Alcsútdobozi Hírek című helyi önkormányzati újság szerkesztőjének megbízásáról 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. január 1. 
napjától 2013. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra megbízza Halászné Kolláth 
Mária (sz. Kolláth Mária, Budapest X., 1978. 09. 13. édesanyja: Borbíró Irén) Alcsútdoboz, 
Kastélykert 10. szám alatti lakost az Alcsútdobozi Hírek című helyi önkormányzati újság szer-
kesztésével, 10.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Meg-
bízási Szerződést aláírja. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
2. napirendi pont: Kiss Miklós és Kissné Kovács Enikő Alcsútdoboz, Szabadság u. 154. 
szám alatti lakosokkal kötött lakásbérleti szerződés felbontása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
96/2012. (X.31.) önkormányzati határozatunkkal döntöttünk arról, hogy az önkormányzat tu-
lajdonában lévő Szabadság u. 66/5. számú lakást bérbe adjuk Kiss Miklós és Kissné Kovács 
Enikő alcsútdobozi lakosoknak. Megkötöttük a lakásbérleti szerződést, mely szerint 2012. no-



vember 6. napján a bérbeadó átadja a lakást a bérlőnek. A kulcsok átadása megtörtént, azon-
ban kiderült, hogy a gázfűtés nem használható, csak a kéményseprői engedély beszerzése után. 
Ekkor egy záradékot csatoltunk a bérleti szerződéshez, és haladékot kapott a bérlő a beköltö-
zésre. A kéményseprői szakvélemény és engedély 2012. december 18-án megérkezett. Ekkor a 
bérlő szóban jelezte, hogy mégsem tud beköltözni, mert főbérlője 3 havi albérleti díjat követel 
tőle, a két lakás bérleti díját nem tudja fizetni. 
Fentiektől függetlenül a bérleti szerződés biztosítja a bérbeadó részéről a felmondás lehetősé-
gét, amennyiben kettő havi bérleti díj megfizetését a bérlő elmulasztja. Mivel a 2012. november 
6. napján első díjfizetési esedékességtől a kettő hónap 2013. január 6. napjával eltelt, így a 
szerződés egyéb körülményektől függetlenül is felmondható. 
Az ingatlan önkormányzati vagyontárgy, használatba adása, a bérleti díj realizálása önkor-
mányzati érdek. Ha továbbra is üresen áll állaga is romlik, valamint jelentős bevétel kiesést 
jelent számunkra. Javaslom a bérleti szerződés felbontását, és új pályázat kiírását a lakásra. 
Kérem, vitassák meg javaslatomat, és hozzák meg döntésüket! 
 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
 
Szabó Dániel képviselő: 
- Az előterjesztés szerinti „B” jelű határozati javaslatot támogatom, lehetőséget kell adni 
a bérlőnek arra, hogy pótolja a lakbér elmaradást. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
További javaslat hiányában szavazásra bocsátom az előterjesztés szerint „B” jelű határozati 
javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2013.(I. 30.) számú határozata 
Kiss Miklós és Kissné Kovács Enikő alcsútdobozi lakosokkal kötött 

lakásbérleti szerződés felbontásáról 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. számú lakás vonatkozásában Kiss Miklós és 
Kissné Kovács Enikő alcsútdobozi lakos bérlők számára továbbra is biztosítja a bérlet tárgyát 
képező ingatlant, amennyiben az elmaradt bérleti díj teljes összegét 2013. február 15. napjáig 
megfizetik. 
Amennyiben a fenti határnapig a bérlők a bérleti díjtartozást nem rendezik, úgy a képviselő-
testület a bérleti szerződést felmondja 2013. február 16. napjával. 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntést a bérlővel közölje, illetőleg 
a fizetési haladék eredménytelen leteltét követően a szerződést felmondja. 
 

Felelős: Polgármester 



Határidő: Azonnal 
 
1. napirendi pont: A Body Top Kft. helyiség-bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
149/2011. (XI.30.) önkormányzati határozatunkkal döntöttünk arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Szabadság u. 107/1. számú lakást üzleti helyiség céljára bérbe adjuk a Body 
Top Kft. gazdasági társaságnak. A bérlő a bérleti szerződésben foglaltaknak eleget téve egy 
évig használta a helyiséget. A bérleti szerződés 2012. november 30. napján lejárt. A bérlő azóta 
is folyamatosan használja az épületet. A bérleti szerződést az előterjesztés mellékletét képező 
kérelme szerint szeretné meghosszabbítani. A kérelemben határozatlan idő szerepel, azonban én 
kettő évre javaslom meghosszabbítani a szerződést. 
A Kft. maradéktalanul teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a 30.000.- Ft/hó mér-
tékű bérleti díjat határidőben megfizette. Az ingatlan önkormányzati vagyontárgy, használatba 
adása, a bérleti díj realizálása önkormányzati érdek. 
Javasolom a bérleti szerződés meghosszabbítását az előterjesztés „A” jelű határozati javaslata 
szerint. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

6/2013.(I. 30.) számú határozata 
a Body Top Kft.-vel kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. december 1. 
napjától 2, azaz kettő évre terjedő határozott időtartamra meghosszabbítja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 107/1. számú ingatlan vonatkozásában a Body 
Top Kft. (Kajászó, Rákóczi u. 31. adószám: 23330188-2-7; cégj. Szám: 07-09-020333) gazda-
sági társasággal kötött bérleti szerződést. A bérleményt a bérlő üzlethelyiség céljára használ-
hatja, az eredeti bérleti szerződéssel megegyező feltételekkel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a bérleti szerződés aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 
2. napirendi pont: Szociális célú tűzifa juttatás szabályozásáról 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy az 59/2012. (XI. 28.) BM rendeletben meghatározot-
tak szerint önkormányzatunk szociális célú tűzifa beszerzésére nyújtott be igényt, és a rászorul-
tak közötti szétosztására vállalt kötelezettséget. 
A hivatkozott rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint a jogosultság megállapítását önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni. A Belügyminisztériummal folytatott egyeztetés alapján a támoga-
tás szétosztása a már meglévő és hatályos 10/2012. (III. 30.) számú önkormányzati rendeletünk 
átmeneti segélyre vonatkozó szabályai szerint történhet. 
A Belügyminisztérium mindössze azt igényeli, hogy az önkormányzat jelen szabály alkalmazá-
sát erre utaló határozatban rögzítse. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2013.(I. 30.) számú határozata 
a szociális célú tűzifa-juttatás felhasználásának eljárási szabályairól 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 59/2012. (XI. 
28.) BM rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa juttatás odaítélése a 10/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4.§-ában foglalt módon és eljárási szabályokkal törtéhet meg, a jutta-
tás odaítélése külön rendeleti szabályozást nem igényel. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

3. napirendi pont: Egyebek 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- A költségvetés lehetővé teszi falugondnoki szolgáltatás létrehozását, mert „állami-
feladatalapú támogatás” címen tervezhetünk zöldterület karbantartást. Két négyórás foglalkoz-
tatásában gondolkodom. Nem közalkalmazottként dolgoznának. Munkabérüket fedezné az ál-
lami támogatás. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
- Ezzel a megoldással elvégezhetnék például a futball-pályák karbantartását is. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Március 1. napjától indíthatnánk, munkaköri leírás szabályozná a feladataikat. Temetők 
gondozása is feladatuk lenne. 
- Elkezdődött az önkormányzati traktor felújítása, hamarosan újra használható lesz. 
Szabó Dániel képviselő: 
- A falugondnoki szolgáltatás nem csupán ebből áll! A külterületek bejárása éppen úgy 
feladatuk, mint a fűnyírás. 
Dr. Hargitai László képviselő: 



- Egyetértek azzal, hogy legyen egy fő, aki megszervezi a munkát, ha szükséges, társa-
dalmi munkát is összehív a feladatellátásra. A személyére tett javaslattal egyetértek. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- A református egyház számíthat-e a múlt évihez hasonló mértékű támogatásra? 
 Oláh Gyárfás polgármester: 
- Előkészítjük az együttműködési megállapodásokat a támogatott egyházakkal és civil 
szervezetekkel, az aláírás után lehet igénybe venni a támogatást. 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő: 
- A Nyugdíjas Klubot hogyan támogatjuk? Teljesen megértem, hogy nem akarnak egyesü-
letté alakulni, nem értenek annak adminisztrációjához, az egyesületekre vonatkozó törvényi 
előírásokhoz. 
Dr. Sisa András körjegyző: 
- Önkormányzati rendezvényként tartjuk nyilván az ő programjaikat. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a soros, nyílt testületi ülést 11.00 
órakor bezárta. 
 
 
Öt perc szünet elrendelése és megtartása után Oláh Gyárfás polgármester a zárt ülést 
megnyitotta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Oláh Gyárfás        Dr. Sisa András 
polgármester              körjegyző 


