
 
 

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 
soros üléséről 

 
 
Az ülés helye:    az Önkormányzat Polgármesteri irodája 

Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 
 
Az ülés időpontja:   2013. március hó 6. nap 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Tranker Tamás alpolgármester, képviselő 
Dr. Hargitai László képviselő, 
Szabó Dániel 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. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 
2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 
 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő:  Polgármester 
                      Jegyző 
                     Költségvetési előadó 
 

4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és a létrehozó önkormányzatok 
szabályzatainak jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester 
                     Jegyző 

 
5. Alcsútdoboz Település Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadása 

Előterjesztő: Polgármester 
                     Jegyző 
 



6. A VIN-FAKTOR Zrt követelésének rendezéséről 
Előterjesztő:  Polgármester 

     Jegyző 
 

7. A Váli-völgy vizes élőhelyeinek fejlesztési mintaprogramja 
Előterjesztő: Polgármester 
                    Jegyző 

 
8. Háromhárs Óvoda 2013. szeptemberében induló csoportbővítése 

Előterjesztő: Polgármester 
 
9. A „KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva” című pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Polgármester 

       
10. Döntés Cserna Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos föld-

haszonbérleti szerződés iránti kérelméről, valamint az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú 
(külterület-szántó) ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Polgármester 
 
11. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1. szám alatti 

lakás szociális alapú bérbe adásáról, és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
12. Kun Antal alcsútdobozi lakos levele a Képviselő-testülethez 
Előterjesztő: Polgármester 
 
13. Egyebek 
         

 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a képviselő-testület 
határozatképes. Igazoltan hiányzik: Bárányos Gábor képviselő és Dr. Gulyás László képviselő. 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz sürgősséggel indítványozom felvenni még a követ-
kező két pont tárgyalását: 
 
1., Felcsút, mint gesztor-településnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetének  véleményezése 
 
2., Alcsútdoboz Település Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek jóváhagyása határozati formában 

    
   A két téma anyagát utólag, hétfőn küldtük ki a képviselőknek. 
 

Szabó Dániel képviselő: 
Indítványozom, hogy a 12. napirendi pontot ne tárgyaljuk az ülésen. A kérelmező személyeske-
désbe megy át, rágalmaz, egyes köztisztviselők, képviselők személyi ügyeit firtatja. Beszéljünk 
róla, de más keretek között. 



 
Dr. Sisa András körjegyző: 
A kérelmező kritizálja az önkormányzat, képviselő-testület tevékenységét. Ne adjunk támadási 
felületet azzal, hogy nem tárgyaljuk testületi ülésen a beadványát. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Javaslom, tárgyaljuk a zárt ülés második napirendi pontjaként, melyre az Mötv. 46.§ (2) bekez-
dés b) pontja lehetőséget biztosít, mivel állásfoglalást igénylő személyi ügyet érint a beadvány. 
 
Tehát kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet: Elfogadja-e, hogy a fent nevezett két napirendi 
ponttal kibővüljön az ülés napirendje, valamint azt, hogy a meghívóban szereplő 12. napirendi 
pontot a zárt ülés második napirendi pontjaként tárgyaljuk. 
 
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 
 
2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
    Előterjesztő: Polgármester 
 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

    Előterjesztő:  Polgármester 
                      Jegyző 
                     Költségvetési előadó 
 

4. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és a létrehozó önkormányzatok    szabályzatainak 
jóváhagyása 

   Előterjesztő: Polgármester 
                       Jegyző 
 
5. Alcsútdoboz Település Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elfogadása 

    Előterjesztő: Polgármester 
                         Jegyző 
 

6. A VIN-FAKTOR Zrt követelésének rendezéséről 
   Előterjesztő: Polgármester 

                       Jegyző 
 
7 .A Váli-völgy vizes élőhelyeinek fejlesztési mintaprogramja 

   Előterjesztő: Polgármester 
                    Jegyző 
 

8. Háromhárs Óvoda 2013. szeptemberében induló csoportbővítése 
    Előterjesztő: Polgármester 
 

9. A „KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 



kombinálva” című pályázaton való részvétel 
      Előterjesztő: Polgármester 

       
10. Döntés Cserna Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos föld-haszonbérleti 
szerződés iránti kérelméről, valamint az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú (külterület-szántó) ingatlan 
haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

      Előterjesztő: Polgármester 
 

11. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1. szám alatti 
lakás szociális alapú bérbe adásáról, és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

     Előterjesztő: Polgármester 
 

12. Felcsút-mint gesztor-községnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetének  véleményezése 

    Előterjesztő: Jegyző 
 
13. Alcsútdoboz Település Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 

     Előterjesztő: Jegyző 
 

14 . Egyebek 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Nem kívánok kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz, akinek van észrevétele, kérem tegye meg! 
 
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 Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolót. 

 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Nem időrendi, inkább fontossági sorrendben: 

- Március 1-jétől Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltsége 
néven működik a hivatal 



- 19 millió forint pozitívum van a folyószámlánkon 

- Az ÉRD-KOM Kft. szerződésbontása értelmében 2013. július 1-jétől megoldást kell 
találnunk a kommunális hulladék kezelésére. Érd városa alapított egy saját 
hulladékkezelő szervezetet. Amennyiben lehetséges, hozzájuk csatlakozunk. A jövő héten 
kapok végleges választ és árajánlatot. Valószínűleg hasonló áron fogják szállítani a 
szemetet, mint az ÉRD-KOM. Vannak még tisztázandó kérdések, ha ezek is 
megoldódnak, szerződést kötünk velük. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Ha az ún „Intergalaktikus Tanács” lesz a szolgáltató, háromszoros árat kell fizetnünk a 
szállításért. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

Miért az önkormányzattal köt szerződést a szolgáltató? Az ÉRD-KOM a lakosokkal kötött 
szerződést. 

Dr. Sisa András jegyző: 

Éppen ez a vitás kérdés Tabajdon is. Ők az „Intergalaktikus Tanáccsal” szerződnének, ott sem 
a lakossággal kötne szerződést a szolgáltató, hanem az önkormányzattal. Vizsgáljuk a kérdést, 
hiszen, ha így lenne, az önkormányzatnak fizetnie kellene a lakosok helyett, ha azok 
díjhátralékot halmoznának fel.   
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A szolidaritás és összetartozás jegyében kitűztük a községházára a székely zászlót. Az átvételi 
ünnepségről a helyi újság is tájékoztatott.  
Kézdivásárhely és Maksa települések polgármestere testvérkapcsolat létesítését szorgalmazza 
velünk. Megkezdtük a tárgyalásokat az ügyben. Csíkszentgyörgy (amellyel már régebben felvet-
tük a kapcsolatot) májusra szóló meghívást küldött hozzájuk. Még nincs döntés arról, hogy ki 
képviseli községünket a találkozón. 
 

Dr. Hargitai László képviselő: 

A Képviselő-testületnek kiküldött polgármesteri levél tévesen magyar zászlóról beszél a székely 
helyett. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Nincs tévedés, először a magyar zászlóról volt szó, aztán kezdték a székely zászló kitűzését is 
tiltani Erdély magyarlakta településeinek. 

Kovács Imre születésének 100. évfordulója alkalmából számos rendezvény és megemlékezés 
lesz a környéken és országosan is. Mivel alcsútdobozi vonatkozása jelentős, meghívásokat 
kapunk ezekre a rendezvényekre. Lehetőség szerint részt veszünk ezeken. A szombati, 
parlamenti rendezvényre minden képviselő-társamat bejelentettem. A leszármazottak Göbölön 
tesznek látogatást, ahol a temetőben három sír van, ahol hozzátartozójuk nyugszik. 
Rendbehozattam a temetőt ebből az alkalomból. 30 fő látogatóra számítunk, a Helytörténeti 
Kör is részt vesz a rendezésben. Az egykori göböli iskola épületéből kialakított vendégházban 
tudjuk fogadni a vendégeket, melyet rendelkezésünkre bocsátott a tulajdonos, Demján Sándor. 
A Puskás Sporthotel konyhája készíti a vendéglátást. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

A volt iskola falán tábla hirdeti Kovács Imre emlékét, melyet az önkormányzat állított 
körülbelül 10 éve. Ha koszorúzás lesz, akkor erről sem szabad megfeledkezni. 



Oláh Gyárfás polgármester: 

A térfigyelő rendszer kialakítása kapcsán már több árajánlatot kaptam, a legutolsó volt a 
legkedvezőbb,3,7 millió forint összegben. Várjuk, hogy kiírásra kerüljön az ígért BM pályázat, 
amelyen elindulva talán megvalósítható lesz a beruházás. 

Az adózással kapcsolatos ügyeket félállásban végzi a tabajdi kirendeltség munkatársa. 
Munkájával nagyon elégedettek vagyunk. Igen alapos, lelkiismeretes. Remélhetőleg végre 
rendet teremt az adóügyek terén. Az elmúlt években nem volt megfelelő a terület szakmai 
ellátottsága. 

Több 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: 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
3. napirendi pont: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012.(II.29.). számú rendeletével 147.779 eFt bevételi 
és kiadási főösszeggel, 2012. február 29-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetését. E rendelet 2012. szeptember 26-án, majd 2012. november 28. napján 
módosításra került. Ennek alapján a bevételi és kiadási főösszeg 159.720 eFt-ra változott. 
Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása miatt ismét indokolttá válik 
annak módosítása, az írásos előterjesztés 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: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
 
 
 
 



Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 

6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

4. napirendi pont: A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és a létrehozó önkormányzatok 
szabályzatainak jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ a) pontja, 10.§ (5) bekezdése, valamint 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó, 2013. február 4. napján elfogadott 
Megállapodás 12.1. e) pontja alapján a társult önkormányzatok a szervezeti és működési 
szabályzat, valamint az egyéb, a működést megalapozó szabályzatok vonatkozásában 
egyetértési jogot gyakorolnak. 

A megszűnt Körjegyzőség szabályzatait alapul véve és azokat a megváltozott jogszabályi 
környezethez és az átalakított szervezethez alakítva új szabályzatokat alkottunk, melyeket az 
előterjesztés mellékleteként a Tisztelt Képviselők részére megküldtünk. A szabályzatokat külön-
külön kell jóváhagyni az azonosíthatóság érdekében. 

 
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 
15/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 



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 
16/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati adatvédelmi szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati 
adatvédelmi szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 
 

 
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 
17/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszeréről szóló szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Belső 
kontrollrendszeréről szóló szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 
 
 

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 
18/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 
 

 
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 
19/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati rendjéről szóló szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bizonylati 
rendjéről szóló szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 
 

 
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 
20/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Eszközök és források értékelési szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal eszközök és 
források értékelési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
 
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 
21/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
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 
22/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Gépjárművek használatáról szóló  szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Gépjárművek 
használatáról szóló szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
23/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal a Közszolgálati hivatásetika alapelvei és a 
hivatásetika szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati 
hivatásetika alapelvei és a hivatásetika szabályzatát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 

24/2013 (III. 6.) számú határozata 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai biztonsági szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai 
biztonsági szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 
 

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 
25/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
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 
26/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
27/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közérdekű adatok megismerési szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Közérdekű adatok 
megismerési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
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 
28/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Leltározási és leltárkészítési szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Leltározási és 
leltárkészítési  szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
29/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Munkavédelmi szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Munkavédelmi  
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
30/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal nemdohányzók védelméről  szóló szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal nemdohányzók 
védelméről  szóló  szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
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 
31/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési  
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
32/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Reprezentációs és ajándék kiadások 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Reprezentációs és 
ajándék kiadások  szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
33/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számlarend szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számlarend  
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
34/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli politika szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli politika  
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
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 
35/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Telefon-használati 
szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Telefon-használati 
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
 
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 
36/2013 (III. 6.) számú határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Egységes irattári terv  szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 
12.1. e) pontja alapján jóváhagyja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Egységes irattári 
terv szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
5. napirendi pont: Alcsútdoboz Település Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási tervének elfogadása 

  Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat megalkotja 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A kérdés rendezése a jogszabály hatályba 
lépését követően elmaradt, ennek pótlása az önkormányzatok teljesítendő kötelezettség. Az 
önkormányzati finanszírozási és feladatrendszer átalakításával elvi jelentőségű a terv 
elkészítése. 

Fentiek figyelembe vételével fogalmaztuk meg azon elveket és határidős feladatokat, amelyek 
az előttünk álló időszakban végrehajtandóak és végrehajthatóak. 

A hosszú távú tervezés inkább elméleti jelentőségű, különös tekintettel arra, hogy közben több 
választás, a kormányzati és helyi elképzelések, továbbá a források változása nagymértékben 
befolyásoló tényezők. 

Szabó Dániel képviselő: 

- A tervezet IV. és V. pontjai az önkormányzati vagyon védelmének és elidegeníthetetlenségének 
kérdéseiről szólnak. 

Dr. Sisa András jegyző: 

- A törvény alapján forgalomképtelenek például az utak, vízfolyások. Ezek csak akkor idegenít-
hetőek el, és válhatnak üzleti vagyonná, ha funkciójukat vesztik, és a településrendezési tervek 
ennek megfelelően megváltoztatják területfelhasználási besorolásukat. 

A napirendi ponthoz több 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 

37/2012 (III. 6.) számú határozata 
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről 

 
Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján elfogadja a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 
kétévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítást kell végrehajtani. 
 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
Határidő:  Folyamatos 

 
 
6. napirendi pont: VIN-FAKTOR Zrt-vel túlfizetés tárgyú követelés rendezéséről 

  Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Elmúlt ülésünkön az „Egyebek” napirendi pont keretében tájékoztattam Önöket, hogy a VIN-
FAKTOR Zrt. megvásárolta a RATIS Kft. felszámolótól a VIADOM Zrt. „fa” gazdasági társa-
ságnak az önkormányzat irányába fennálló 1.588.300.- Ft tőke és járulékai követelést. A köve-
telés sajnálatos módon jogos: az önkormányzat könyvelésében szerepel, és nem elévült követe-
lés.. 

  
Dr. Sisa András jegyző: 
 
A faktorcég képviselőivel folytatott egyeztető tárgyalás során előzetesen sikerült megegyezésre 
jutnunk arról, hogy a VIN-FAKTOR Zrt. az 1.588.300.- Ft tőketartozás záros határidőre, egy 
összegben történő megfizetése esetén a 2003. évtől esedékes járulékos tartozástól eltekint. Ezzel 
nagyságrendileg az igényelt követelés fele kerülne az önkormányzat részéről megfizetésre. 
 
Oláh Gyárfás: 
 
Amennyiben a Tisztelt Képviselők az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetét 
jóváhagyják, úgy a bizonytalan kimenetelű peres eljárást megelőzzük, továbbá annak költségeit 
sem kell költségvetésünkbe betervezni. Ennek alapján javasolom, hogy – bár a követelés alapját 
képező adótartozás keletkezésének körülményeit és valósságát vitatjuk – a megállapodás 
tervezete szerint tartozás-megfizetést vállaljuk fel. 
 
A napirendi ponthoz több 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 
38/2013. (III. 6.) számú határozata 

A VIN-FAKTOR Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a VIN-FAKTOR Vállalkozási és 
Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és Alcsútdoboz Település Önkormányzat közötti, az önkormányzatot 
terhelő 1.588.300.- Ft tőke és járulékai összegű tartozás megfizetése tárgyában az alábbi 
döntést hozza: 

1., Az Önkormányzat vállalja, hogy a VIN-FAKTOR Zrt. részére mindösszesen 1.588.300.- Ft 
tőketartozást 2013. március 25. napjáig megfizet. 
2., A tőketartozás egy összegű, 1., pont szerinti határidőre történő megfizetése esetén a VIN-
FAKTOR Zrt minden további követeléséről a VIADOM Zrt „fa” adótúlfizetése tárgyában 
lemond. 
3., A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás-tervezet aláírására és a kifizetés teljesítésére. 

 
Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
Határidő:  2013. március 25. 
 

7. napirendi pont: A Váli-völgy vizes élőhelyeinek fejlesztési mintaprogramja 
  Előterjesztő: Polgármester, jegyző 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 

A Váli Völgy Környezetvédelmi Egyesület pályázatot nyert a Váli-völgy vizes élőhelyeinek fej-
lesztési mintaprogramjának elkészítésére és a projekt megvalósítására. Az egyesületnek nincse-
nek meg a pályázat véghezviteléhez szükséges anyagi és emberi erőforrásai, ezért a kedvezmé-
nyezettnek egy helyi önkormányzatot kell kiválasztani. 

Az egyesület ebben az ügyben kereste meg önkormányzatunkat, és kérte a pályázat felkarolását. 

A projektre javasolt keretösszeg: 7.400. 000.- Ft + ÁFA 
 
Úgy vélem, hogy szűkebb környezetünk megóvása, az ökológiai egyensúly helyreállítása fontos 
cél, amennyiben nem csak jelenünkre gondolunk, hanem a Váli völgyet örököseinkre is élhető 
állapotban kívánjuk ráhagyni. Ezért kérem, a Tisztelt Képviselőket, hogy a fentiekben részletezett 
projekt támogatását az önkormányzat vállalja fel, azzal, hogy a gyakorlati kivitelezést és a 
szakmai kérdések bonyolítását továbbra is a Váli-völgy Környezetvédelmi Egyesület végezze. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
A Farkaslyuk rekultivációját is jó lenne összekapcsolni ezzel a pályázattal. 
 
 
A napirendi ponthoz több 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 
39/2013. (III.06.) számú határozata 

a Váli-völgy vizes élőhelyeinek fejlesztési mintaprogramjában való részvételről 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Minisztérium 
által támogatott, „a Váli-völgy vizes élőhelyeinek fejlesztési mintaprogramja” projektben 
kifejezi részvételi szándékát, és egyben vállalja a projektben kedvezményezetti szerepét. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a mintaprogramban együttműködik a 
Váli Völgy Környezetvédelmi Egyesülettel, aki a projektet szakmailag koordinálja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

8. napirendi pont: Háromhárs Óvoda 2013. szeptemberében induló csoportbővítése 
  Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 

A Vértes TKÖT fenntartásában működő Háromhárs Óvoda 2013. év szeptemberében egy 
harmadik csoport beindítására adott be javaslatot a fenntartó felé. 
Mint ismeretes, ettől az időponttól lehetséges a Csabdi-Alcsútdoboz óvodák vonatkozásában 
létrejött mikrotársulást megszüntetni, amikor ismét önkormányzati fenntartásba kerül az óvoda. 
Ezért - bár döntésünk most elvi hozzájárulás és egyetértés - a harmadik csoport tényleges 
működtetése majd a mi feladatunk lesz. 
Úgy vélem, hogy a csoportbővítés indokolt, függetlenül attól, hogy az intézmény fenntartását 
társulásban, vagy önálló önkormányzati fenntartásban valósítjuk meg. Az óvodáskorú 
gyermekek száma és a demográfiai mutatók alapján a harmadik csoport szeptemberi indítását 
támogatom. 
Kérem az előterjesztés megvitatását és jóváhagyását, azzal, hogy a Vértes TKÖT, mint 
fenntartó jogosult a tárgyban a végleges döntést meghozni, amíg a Társulás működik, és az 
intézmény a fenntartásában működik. 
 
Óvári Zsoltné óvodavezető: 
 
Beadványomban részletesen kifejtettem a harmadik csoport létrehozásának szükségességét. 
Kérdés, hogy melyik verziót kívánjuk megvalósítani. Az egységes óvoda-bölcsőde 
kialakításának komoly tárgyi és szakmai feltételei vannak. A gyermeklétszám mindenképpen 
indokolttá teszi a harmadik csoport kialakítását. Szakmai munkánk rovására megy a magas 
gyermeklétszám. Sok az egyéni bánásmódot, egyéni foglalkoztatást igénylő gyermek. Ilyen 
létszám mellett az ő fejlesztésük szinte megoldhatatlan feladat. A csoportbővítéssel járó 
alkalmazotti létszám bővítése nem jelent terhet az önkormányzat számára akkor sem, ha 
kilépünk a jelenlegi társulási formából és ismét önkormányzati fenntartású lesz az óvoda, mert 
a béreket az állam fedezi,  az nem képez önkormányzati kiadást. 
 



Oláh Gyárfás polgármester: 

Ha a szülő dolgozik, kötelező felvenni az óvodás korú gyermeket az óvodába. A szülőnek pedig 
kötelezettsége a beíratás. Helyi vállalkozók bevonásával kívánjuk megvalósítani a bővítést. 

Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Jó és alapos, minden megfontolást tartalmazó az anyag. Azonban nem látom bizonyítottnak, 
hogy alcsútdobozi gyerekek miatt van ez a magas létszám. Kérdéses a számomra, hogy más 
községek gyermekeinek bővítjük-e az óvodát vagy az alcsútiaknak. Aztán az is fontos kérdés, 
mennyien maradnak vissza az óvodába és később mennek első osztályba a mostani 
nagycsoportosok közül. Az volna a cél, hogy ezek a gyerekek később az iskola létszámát 
gyarapítsák. Kérdés az is, érdemes-e a tornaszobát feláldozni erre a célra, hiszen arra ugyanúgy 
szükség lesz három csoport esetében is. 
 
Óvári Zsoltné óvodavezető: 
Négy kisgyermek jár más községbe az alcsúti óvodás korúak közül, és négy jár hozzánk más 
községből, tehát nem számottevő ez a létszám. Valóban, iskolaérettségi szempontból most több 
kisgyermek marad még egy évet a nagycsoportban. Ez azonban nincs mindig így. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
Nem vitatom az óvoda létszámát, elfogadom az előterjesztésben szereplő adatokat. Mindkét 
határozati javaslatot támogatom: a harmadik csoportot és az egységes óvodai-bölcsödei 
csoportot is. Kérdés, hogy a társulás, aki a fenntartói jogokat gyakorolja, elfogadta-e? Nehogy 
abba a hibába essünk, mint az iskola esetében, és ismét a fejünkhöz vágják, hogy nem vagyunk 
illetékesek a kérdésben. 
 
Óvári Zsoltné óvodavezető: 
A társulás dönt, az igaz, de a képviselő-testület véleményétől függően, hiszen köztudott, hogy 
szeptembertől szeretnénk kilépni a társulásból és ismét önkormányzati fenntartásban működni. 
 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Támogatom a csoportbővítést azzal, hogy reményeim szerint a bővítés után már nem a 
felzárkóztatás viszi el a pedagógusok energiáit, hanem több időt fordítanak majd a 
tehetséggondozásra is. Ugyanis ezt tapasztalom az iskolában jelenleg. Nagyon sok a nevelési és 
magatartás-problémás gyerek, a tanulási zavarral küszködő. Ezek felzárkóztatása sok időt 
igényel és alacsonyabb gyermeklétszámot. A jövőre nézve kérem az óvodát, hogy mérje fel a 
szülők igényeit például a nyitvatartás kérdésében, igazodjon a szülők munkarendjéből adódó 
kérésekhez és legyen minden tekintetben vonzó, meghatározó a település számára. Akkor talán 
nem csak a „betörősarjak” szülei választanák az alcsúti óvodát. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Kérem Képviselő urat, hogy mellőzze az iménti kifejezést. Nem különböztethetünk meg gyereket 
és gyereket a szülei miatt. Ha az alcsútdobozi gyermekek létszáma tartósan ötven fő felett van a 
2013-2014-es tanévben, feltétlenül támogatom a csoportbővítést. 

 
Komáromi Gáborné képviselő: 
Nagyon fontos, hogy minden óvodás korú gyermek helyben járhasson óvodába. Sajnos sokuk 
csak az óvodában eszik rendesen, otthon nem megfelelő az ellátása. 
 
Óvári Zsoltné óvodavezető: 
- A tehetséggondozásra is igen sok gondot fordítunk. Az egészséges életmódra neveléshez 
kaptunk komoly pályázati segítséget a közelmúltban. 



 
Szabó Dániel képviselő: 
Eltértünk az előterjesztéstől, térjünk vissza a határozati javaslathoz. Javasolom, hogy mindkét 
verziót fogadjuk el, mert az alap a harmadik csoport létrehozása, és lesz időnk az egységes-
óvoda-bölcsőde feltételeinek kialakításához a későbbiekben. 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
Összevonjuk a két határozati javaslat tartalmát, és így lehetséges mindkét javaslatot egy 
határozatban támogatni, melyről a fenntartó dönt a későbbiekben. 
 
 
A napirendi ponthoz több 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 

40/2013.(III. 6.) számú határozata 
a  Háromhárs Óvoda 2013. évi csoportbővítéséről 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes TKÖT által fenntartott 
Háromhárs Óvoda 2013. év szeptemberétől tervezett csoportbővítését, illetőleg a harmadik 
csoport beindítását, valamint az egységes-bőlcsöde-óvoda létrehozását egyaránt támogatja. A 
Képviselő-testület megállapítja, hogy az óvoda bővítése a fenntartói jogviszony formájától 
függetlenül indokolt. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

9. napirendi pont: „KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiafor-
rás hasznosítással kombinálva” című pályázaton való részvétel 

  Előterjesztő: Polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Nem voltam minden információ birtokában, amikor a pályázaton való részvétel mellett döntöt-
tem. Az önrész olyan magas, hogy anyagilag veszélybe sodorná az önkormányzat biztonságos 
működését. Májusban várható egy BM-pályázat kiírása, amely teljes egészében előfinanszíro-
zott lesz. Igaz, hogy 35 millió forintot lehet nyerni ugyanerre a célra, nem 49-et, mint a KEOP 
pályázatban, de még ezzel az összeggel is megvalósítható az elképzelésünk. 

A pályázaton való részvételről szóló indítványomat ezennel visszavonom. 
 
A Képviselő-testület tudomásul vette az előterjesztés visszavonását. 
 



10. napirendi pont: Döntés Cserna Lajos Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos 
föld-haszonbérleti szerződés iránti kérelméről, valamint az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú  (kül-
terület-szántó) ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 
            Előterjesztő: Polgármester 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
- A korábbi pályáztatáshoz képest változás, hogy a haszonbérbe adásra vonatkozó kérelmet is 
ki kell függeszteni, és ha van elő-haszonbérre jogosult, akkor azt kell előnyben részesíteni. Erre 
a haszonbérletre is a termőföldről szóló törvény előhaszonbérletre vonatkozó szabályai 
vonatkoznak, vagyis a bérbeadás független attól, hogy a bérbeadó önkormányzat, vagy 
magánszemély. 
 
A napirendi ponthoz több 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 

41/2013. (II. 6.) számú határozata 
az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás, szabályairól, valamint a nem lakáscélú 
helységek bérletéről szóló 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdésének 
megfelelően a 040/11 hrsz.-ú szántó művelési ágú 2420 m² nagyságú földterület bérbeadásáról 
a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes 
szabályairól szóló 16/2002 (II.18.) Korm. rendeletnek megfelelően az előterjesztés mellékletét 
képező hirdetményt közzéteszi. 

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Polgármester, körjegyző 

 
11. napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 
66/1. szám alatti lakás szociális alapú bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásá-
ról 
            Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az előterjesztés mellékletében szereplő levélben keresett meg a Selettye házaspár azzal, hogy 
szeretné hosszabb távra bérelni a tulajdonunkban lévő Szabadság u. 66/1. számú lakást. Vagyoni 
helyzetük nem változott, nem tudnak lakóingatlant vásárolni. Három gyermeket nevelnek. A 
bérleti díj megfizetését továbbra is vállalják. Az önkormányzati tulajdonú vagyontárgy 
hasznosítására pályázatot kell kiírnunk a határozati javaslat szerint. 



 
A napirendi ponthoz több 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 

42/2012. (III. 6.) számú határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/1. szám alatti lakás bérbe 

adására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/1. szám alatti lakóingatlan 
bérbe adásáról - az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakás célú helységek bérletéről szóló 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20.§ (2) 
bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező pályázatot írja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

12. napirendi pont: Felcsút-mint gesztor községnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati ren-
delet-tervezetének véleményezése 
            Előterjesztő: jegyző 
 

Dr. Sisa András jegyző: 

Az elmúlt évben Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa községek 
képviselő-testületei létrehozták az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 
Fenntartó Társulást, amely az általa létrehozott Oltalom Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény útján a települések közigazgatási területén személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások biztosítására hivatott. 

A társulási megállapodás gesztoraként Felcsút Község Önkormányzatának feladata az 
ellátásokra vonatkozó szabályozás megalkotása, mely a társulás képviselő-testületeinek 
elfogadását követően lép hatályba.  Alcsútdoboz Település Képviselő-testülete egyetértés esetén 
jóváhagyja a rendelet tartalmát. 

 

A napirendi ponthoz több 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 
43/2013. (III. 6.) számú határozata 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének 

véleményezéséről 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló rendeletének tartalmával egyetért, azt jóváhagyja. 

 

Felelős: Oláh Gyárfás polgármester 
                        Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Folyamatos 

 

13. napirendi pont: Alcsútdoboz Település Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 
            Előterjesztő: jegyző 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
A költségvetési rendelet mellékletét képezi ez a dokumentum, elfogadásáról határozatban kell 
dönteni. Ugyanerről az elmúlt ülésen a költségvetési rendelet mellékleteként már döntött a 
Tisztelt Képviselő-testület: adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben nem tervez 
Alcsútdoboz Önkormányzata. 
 
A napirendi ponthoz több 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 
44/2013 (III.6.) számú határozata 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

költségvetési évet követő három évre várható összegeiről 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegei a csatolt kimutatás szerint alakul. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
13. napirendi pont: Egyebek 
 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Jegyző úrtól kérdezem, hogy a réteket átszelő vízelvezető árkok tisztítása és karbantartása a 
réttulajdonos vagy az önkormányzat feladata. Nemrégiben vita keletkezett erről a réttulajdono-
sok és a kerttulajdonosok között, mert a réteken álló víz olyan magas, hogy a kertek is vízben 
állnak tőle. 
Dr. Sisa András jegyző: 
A tulajdonosoké, amennyiben nem működik a községben olyan vízitársulat, aki ezt elvégzi. 
Komáromi Gáborné képviselő: 
Honnan lehet megtudni, hogy ki a tulajdonos? Olykor az is előfordul, hogy beszántják a vízel-
vezető árkot. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Földhivatali nyilvántartásból.  
Dr. Hargitai László: 
Két térképet szeretnék az önkormányzat rendelkezésére bocsátani a tervezett Budapestet elkerü-
lő tehervasút nyomtárgyában. Valamint kérdezem, hogy miért kellett kivágni a volt községháza 
melletti egészséges fát? 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Sajnos sok kárt tesz az épületben. A kivágott fák helyére ültetni is fogunk újakat. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a soros testületi ülést 10.00 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

Oláh Gyárfás        Dr. Sisa András 
polgármester              jegyző 


