
 
 

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. március hó 27. nap 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

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

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 

1. A 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

Előterjesztő: Polgármester 

2. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Polgármester 

3. Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a képviselő-testület 
határozatképes. Igazoltan hiányzik: Dr. Gulyás László képviselő, Komáromi Gáborné képviselő 
A meghívóban szereplő napirendi pontok mellé szeretném, ha felvennénk az „Egyebek” napi-
rendi pontot, mert van bejelenteni valója több képviselőnek is. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, elfogadja-e az ülés egyebek napirenddel kiegészített 
napirendi pontjait? 



 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. A 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

Előterjesztő: Polgármester 

2. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Polgármester 

3. Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 

4. Egyebek 
 

1. napirendi pont: A 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
                                       Előterjesztő: Polgármester 

 
Dr. Sisa András jegyző: 
A Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. az előző évekhez hasonlóan 
ismét megkereste Önkormányzatunkat a víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásával kapcsolatosan. A magas víz és csatornadíjat alkalmazó szolgáltatási területeken 
van mód arra, hogy a díj csökkentésre kerüljön állami kompenzáció útján. 
A pályázat benyújtását a szolgáltató Fejérvíz Zrt. koordinálja, azzal, hogy a szolgáltatási 
terület egyik önkormányzata  Igar – gesztorként eljárva nyújthatja be a pályázatot. A pályázat 
benyújtásához szükséges az önkormányzat nyilatkozata egyrészt a gesztor-település 
kijelöléséről, másrészt a támogatási igény bejelentéséről. 
 
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 
45/2013. (III. 27.) számú határozata 

a 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatról  
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni 
a 2013. évi ivóvíz-és csatornadíj támogatási pályázaton.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatás igénylését és a technikai feladatokat Igar 
Település Önkormányzata lássa el gesztorként. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
2. napirendi pont: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi szóló közbeszerzési 
terve 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Dr. Sisa András jegyző:  
Március 31-ig kell elkészíteni a közbeszerzési tervet. Ebben az évben az önkormányzat nem 
tervez olyan beruházást, amelyhez közbeszerzés kiírását igényelné. 
 
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 
46/2013 (III. 27.) számú határozata 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről  
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemleges tartalmú 2013. évi 
közbeszerzési terv elfogadja, azzal, hogy az évközben bekövetkező változásokra tekintettel a 
közbeszerzési tervet módosítani kell. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
3. napirendi pont: Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
2013. január hónapban még az iskola látta el az étkeztetés helyszínének biztosítását az óvoda 
részére is, megbízási díjért, melynek összege 66.000 Ft + 16.038 Ft szociális hozzájárulási adó, 
összesen 82.038 Ft. 
 
A január havi testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően egyeztettünk a közétkeztetést ellátó 



vállalkozóval, aki vállalta, hogy az iskolás tanulók részére a saját vendéglőjében felszolgálja az 
ebédet, elkülönített és kulturált módon. Fentiek miatti vállalkozói díjemelés javaslata 
adagonként bruttó 72 Ft, ami havi átlagban 64.000-65.000 Ft többletkiadást jelent, az 
adagszámtól függően, viszont így még mindig kedvezőbb mintha az iskolában történne az 
étkeztetés. A többletkiadás fedezete az általános tartalék terhére biztosítható. 
 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Sok reklamáció érkezett hozzám az étkezés helyszínének megváltoztatása miatt. Három szülő 
már kiíratta gyermekét a napköziből emiatt. Kifogásolják, hogy hideg van, kabátjaikon ülnek a 
gyerekek, mert nincs hely azok felakasztására. Az étkezésre szánt idő annyira kevés, hogy nem 
tudják nyugodtan elfogyasztani az ebédet. A spórolással egyetértek, de, ha ez nem szolgálja jól 
a gyerekek érdekét, akkor úgy kell megoldani, ahogyan eddig, az iskola tálalókonyhájában ét-
keztetni a gyerekeket. 
 
Oláh gyárfás polgármester: 
Nincs információm reklamációkról. Nekem egy szülő jelzett, aki azért kifogásolta az éttermi 
étkeztetést, mert a gyermeke nem ér vissza az ebéd utáni szakköri foglalkozásra. Az igazgató 
sem jelzett problémát. Jövőre vélhetően átveszi tőlünk a feladatot a KIK, addig javaslom, hogy 
maradjon meg ez az étkeztetési forma.  
 
Tranker Tamás alpolgármester: 
A vendéglővel írásban rögzített feltételek szerint egyezzünk meg azért, hogy a kifogásokat orvo-
solják, és biztosítsák a megfelelő feltételeket a gyerekek számára. Két olyan fórum is van, ahol 
a szülő elmondhatja észrevételeit, javaslatait.  
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Ez akkor lenne igaz, ha a vendéglős kérte volna, hogy az étteremben történjék az étkezés. Én 
azonban úgy tudom, csak kényszerből fogadta ezt az újítást, a véleményét nem kérték az ügy-
ben. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
Örültem a vendéglői helyszín bevezetésének. Ha az itt élők a helyi képviselőhöz fordulnak ész-
revételeikkel, akkor azt el kell fogadni, sokkal hitelesebb a képviselőhöz adott jelzés, mint az 
említett másik két fórum. Nem kell azonban az első kritikai észrevételek miatt változtatnunk a 
rendszeren. Tudatosítsuk az étkeztetésben résztvevő szereplőkkel, hogy mik az elvárások, kinek, 
mi a feladata. A vállalkozónak lehetősége van megtagadni a szolgáltatás biztosítását, ha a fel-
tételeket nem tudja biztosítani. 
 
Bárányos Gábor képviselő: 
Az a véleményem, ha az iskolát elvették tőlünk, akkor oldják meg az étkeztetést is. A fiam azt 
mondja, hogy a vendéglőben ebédelve végre meleg az étel, nem úgy, mint régebben. 
 
Oláh gyárfás polgármester: 
A gyermekétkeztetés kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Megkapjuk rá az állami nor-
matívát. Azonban ez nem elég: ki kell egészítenünk. Annyi a szociális helyzete miatt ingyenesen 
étkező gyermek, hogy alig van fizető szülő. Az iskola tálalókonyhája nem használható, legalább 
200 ezer forintos beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy pótolni lehessen az eszközöket. Nem 
tudjuk a takarítók túlmunkában végzett étkeztetési feladatait sem megfizetni. Javaslom, hogy a 
vállalkozói szerződés 4. pontjában fogalmazzuk meg az itt elhangzott észrevételek alapján az 
önkormányzat elvárásait, és így hozzunk határozatot az elfogadásról. 



Dr. Sisa András jegyző:  
Javasolom határidőre, például a tanév végéig kötni a szerződést. Így nem lesz probléma a fel-
bontással, ha szeptembertől átveszi a KIK a feladatot. 
 
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 

47/2013. (III. 27.) számú határozata 
Közétkeztetésre kötött vállalkozói szerződés módosítása  

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt közétkeztetésre 
vonatkozó szerződés-módosítását az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja: 

1., Az étkezés helyszínével kapcsolatos megrendelői elvárások kerüljenek rögzítésre a szerződés 
4. pontjában. 

2., A jelenlegi szerződés-módosítás határozott időre, 2013. augusztus 31. napjáig legyen 
érvényes. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kiegészítésekkel módosított szerződés 
aláírására.  

A közétkeztetéssel kapcsolatos többletköltség fedezetét a Képviselő-testület az általános 
tartalékból biztosítja.  
 

Határidő: 2013. április 2. 
Felelős: Polgármester 

 
4. napirendi pont: Egyebek 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy 22 millió forint pozitív egyenleg van a folyószámlánkon. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Rendkívüli időjárási helyzet van. A kis utcákban nem megoldott a hóeltakarítás. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A felcsúti vállalkozót fogom megkérni a feladat elvégzésére. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
A platános felé haladva rengeteg szemét van kirakva az út szélére. Miért? 
Tranker Tamás alpolgármester: 
A múlt héten szedte össze a két közmunkás zsákokba a szemetet. Még nem vitte el a Közútkezelő, 
de egyezségünk van vele arról, hogy elszállítja. 
 



Dr. Hargitai László képviselő: 
A szélviharban egy egészséges platán is kidőlt, ez a mezőgazdasági területen van, ahol annak 
használója nem tudja elvégezni a tavaszi munkákat. Mikor kerül elszállításra, mert a fa 
önkormányzati tulajdon. 
Oláh Gyárfás polgármester:  
Tegnap este fejeződött be a traktor javítása, el fogjuk vele szállítani. 
Bárányos Gábor képviselő: 
Értékesebb annál, hogy tüzelő legyen belőle. Az elszállítást mihamarabb meg kell oldani, nehogy 
ellopják. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Az etyeki fafaragóval kell felvenni a kapcsolatot, aki szép dolgokat készíthetne belőle. Az 
elszállítást akkor is mihamarabb meg kell oldani. 
 
Bárányos Gábor képviselő: 
Szeretném elérni, hogy az úgynevezett „geotoros területet” kiadhassuk használatba, Lehetséges 
ez? 
Oláh Gyárfás polgármester:  
Csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. 
 
Oláh Gyárfás polgármester:  
Állásfoglalásunk ellenére egy göböli lakos ismét az Alcsútdobozi tábla felmutatásával vett részt 
egy kormányellenes demonstráción. Javaslom, hogy a képviselő-testületnek megvitatásra 
kiosztott levéllel határolódjunk el a demonstrálótól. 
Szabó Dániel képviselő: 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület ne foglaljon állást, azonban a polgármester, mint 
magánember tiltakozhat az Alcsútdoboz tábla használata ellen. A demonstráló mögött álló 
politikai erő éppen arra vár, hogy ismét válaszoljunk a kihívásra. Azt gondolom, ez provokáció, 
amely nagy hangsúlyt éppen azzal kapna, ha reagálnánk rá. És éppen ez a szálakat mozgató 
célja. Javaslom, ne segítsük e cél megvalósulását.  
 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a rendkívüli, nyílt testületi ülést 
09.00 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

Oláh Gyárfás        Dr. Sisa András 
polgármester                 jegyző 


