
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
  

A l c s ú t d o b o z  T e l e p ü l é s  
 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendkívüli üléséről 

 
 
Az ülés helye:    az Önkormányzat Polgármesteri irodája 

Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 
 
Az ülés időpontja:   2013. február hó 14. nap 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő 
Bárányos Gábor képviselő, 
Komáromi Gáborné képviselő 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András körjegyző (tanácskozási joggal) 
Óvári Zsoltné óvodavezető 

 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Polgármester 
                     Körjegyző 
                     Költségvetési előadó 
 

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 
24/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosítása 
            Előterjesztő: Polgármester 
 
3. Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezése 
            Előterjesztő: Polgármester 
 
4. A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2013. évi költségvetésének véleményezése 
            Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
 
5. Az önkormányzat közép-és hosszú távú vagyonhasznosítási terve 
           Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
 
6. „KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosí-
tással kombinálva” című pályázaton való részvétel 



            Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 4 fővel a képviselő-testület 
határozatképes. Igazoltan hiányzik: dr. Hargitai László képviselő, Szabó Dániel képviselő és 
Dr. Gulyás László képviselő. 
 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, elfogadja-e a testületi ülés meghívóban szereplő napi-
rendi pontjait? 
 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Sajnálom, de a magam részéről nem tudom elfogadni. Hat napirendi pont nagyon sok egy 
rendkívüli ülésre, melynek anyagát az ülés előtti napon kaptuk meg. Egyszerűen lehetetlen fele-
lős döntést hozni úgy, hogy nem volt idő megfelelően tájékozódni a napirendek tárgyában. 
Dr. Sisa András körjegyző: 
Az 5. és 6. napirendi pont tárgyalásának elnapolása nem jelent következményeket ránk nézve, 
azonban ha az első négy napirend tárgyában nem hozunk döntést, kicsúszunk a Kormányhivatal 
által megszabott – a költségvetés elfogadására, valamint a törvényességi felhívásra biztosított – 
határidőkből, amely komoly szankciót von maga után. 
Oláh Gyárfás polgármester: Javaslom levenni napirendről az 5. és 6. napirendi pontokat, és 
tárgyalni az 1-4.pontokat. A 6. napirend esetében megjegyzem, hogy az önkormányzat költség-
vetési rendelete értelmében a polgármester a pályázat benyújtását képviselő-testületi felhatal-
mazás nélkül is megteheti: nyertes pályázat esetében kell dönteni az önrészről, avagy a pályá-
zat elutasításáról. 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

    Előterjesztő: Polgármester 
                     Körjegyző 
                     Költségvetési előadó 
 

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról 
    szóló 24/2012. (Xi. 28.) önkormányzati rendelete módosítása 
     Előterjesztő: Polgármester 
 
3. Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezése 
    Előterjesztő: Polgármester 
 
4. A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
    Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése 
    Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző 
 
 



1. napirendi pont: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi költségvetésének el-
fogadása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
A költségvetést az előző testületi ülésen megtárgyaltuk, a végleges javaslat van most Önök előtt. 
Három módosítás került a költségvetésbe: az óvoda működtetéséhez kellett előirányzatot 
beilleszteni, valamint a Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás éves összege 350 ezer forint 
mértékkel került tervezésre, továbbá 750 ezer forintot kellett terveznünk a központi orvosi 
ügyeleti ellátás finanszírozására 
Beterveztük az Oltalom Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény működéséhez 
szükséges önkormányzati hozzájárulást is. Ezzel mintegy jóváhagyólag tudomásul vettük az új 
alapellátási intézmény költségvetését, azzal egyetértettünk. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
2. napirendi pont: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének a telek-
adóról szóló 24/2012 (XI.28.) önkormányzati rendelete módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 2013. január 15. napján 
törvényességi felhívással élt az elmúlt év végén hatályba léptetett telekadóról szóló rendeletünk 
mentességet szabályozó 4.§ a) és c) pontja vonatkozásában. 

A rendeletben alkalmazott általános mentességi szabály a Htv. azon korlátozó rendelkezésébe 
ütközik, amely az önkormányzati rendeletben biztosított adómentességet, adókedvezményt a 
vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze esetében tilalmazza. 

A törvényességi felhívásban megfogalmazott indokolás alapos, így javasolom a felhívással 
érintett 4.§ módosítását akként, hogy az ott megfogalmazott kedvezmény kizárólag a 
magánszemélyek tulajdonában álló – építménnyel ellátott és üres telkekre vonatkozzék. A 
magánszemélyekre vonatkozó, 4.§ b) pontja szerinti általános kedvezmény a 4.§ c) pontjában 
meghatározott korábbi kedvezmény szövegének módosítását okafogyottá teszi, így az a 
módosítással törölhető a rendeletből. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. 
 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a telekadóról szóló 24/2012 (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
3. napirendi pont: A  Háromhárs Óvoda költségvetésének véleményezése 

Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A Vértes TKÖT fenntartásában működő Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetését megküldte 
az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Bicske Város Polgármesteri Hivatala. A 
költségvetést az intézményvezetővel közösen állították össze, melyet az előterjesztés melléklete 
tartalmaz. 
 
Az előző évhez képest a fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértéke felére csökkent. 
 
Kérem az intézményi költségvetés megvitatását és jóváhagyását! 
 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
 
Óvári Zsoltné óvodavezető: 
Be kellett terveznünk a nagycsoportosok kötelező úszásoktatásának útiköltségét, mert azt nem 
finanszírozhatjuk a közelmúltban elnyert pályázatból. Az oktatás díját igen, az útiköltséget 
azonban nem. A kistérségi 21 személyes buszt tudjuk erre a célra igénybe venni, meglehetősen 
olcsón. 
Bárányos Gábor képviselő: 
Hány gyermeket érint az úszás oktatás, és miért csak nagycsoportosok mehetnek? 
 
 



Óvári Zsoltné óvodavezető: 
Iskola-előkészítés kötelező eleme az úszásoktatás, nagycsoport számára kötelezően biztosítandó 
intézményi feladat. A középsősök és kicsik oktatását a szülőknek kellene finanszírozni. 
A tervezett kazán-korszerűsítés várhatóan megtakarításokat eredményez a költségvetésben. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 Az elfogadott döntés: 
 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2013 (II.314) számú határozata 
a Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezéséről 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes TKÖT által fenntartott 
Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 
megfelelően elfogadja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 

 
 
 
 
4. napirendi pont: A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intéz-
ményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése 

Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2013. évi költségvetését megküldte az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Bicske Város 
Polgármesteri Hivatala. 
 
A költségvetést a társulásban részt vevő önkormányzatoknak véleményezniük kell, és 
egyetértésük esetén fogadja el azt a gesztor – Bicske város – önkormányzata. 
Önkormányzatunknak nincs hozzájárulási kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a védőnői 
feladatok finanszírozását az egészségbiztosítási pénztári támogatás fedezi. A költségvetés 
tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a társulási költségvetés megvitatását és jóváhagyását. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 



 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2013.(II. 14.) számú határozata 
a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2013. évi költségvetésének véleményezéséről 
 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes TKÖT által fenntartott 
Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. 
évi költségvetését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 

Felelős:   Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
 

 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a rendkívüli, nyílt testületi ülést 
08.30 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

Oláh Gyárfás        Dr. Sisa András 
polgármester              körjegyző 


