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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. október hó 30. nap 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Szabó Dániel képviselő 
Tranker Tamás alpolgármester 
Komáromi Gáborné képviselő 
Dr. Hargitai László képviselő 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

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

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról  
Előterjesztő: Polgármester 
 

4. a RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítésével kapcsolatos egyes kérdések 
rendezése 
Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás 
bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

6. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 107/1. szám alatti 
lakás piaci alapú bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

            Előterjesztő: Polgármester 
 

7.7.7.7. Egyebek 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a képviselő-
testület határozatképes.  
Javaslom kiegészíteni a meghívóban szereplő napirendi pontokat egy ponttal, melyet az 
Egyebek napirend előtt javaslok tárgyalni, ez pedig az iskola nevelő-testületének kérése, mely 
az iskolai étkeztetés helyszínének megváltoztatása tárgyában érkezett.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Polgármester 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról  
Előterjesztő: Polgármester 
 

4. a RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítésével kapcsolatos egyes kérdések 
rendezése 
Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás 
bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 

6. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 107/1. szám alatti 
lakás piaci alapú bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

            Előterjesztő: Polgármester 
 

7. Az iskolai gyermekétkeztetés helyszínének megváltoztatása tárgyában érkezett nevelőtestületi 
kérelem megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
8.8.8.8. Egyebek 

 
 

1., napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
                              Előterjesztő: Polgármester 

 
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 
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Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2013 (X. 30.) sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
szóló beszámolóról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lejárt 
határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 
 

2., napirendi pont: Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
      Előterjesztő: Polgármester 

 
 
Oláh Gyárfás polgármester:  
- Szokásomhoz híven tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy ma reggeli állapot 
szerint 22 millió forint van a folyószámlánkon. 
- Október 15-én jegyző úrral egyeztető tárgyaláson vettünk részt, melyet Biatorbágyon tartott 
a szervező. Biatorbágy-Balaton kerékpárút kialakítása volt a téma. A tervező bevonja az 
érintett településeket a tervek elkészítésébe, valamint véleményünket kéri a kerékpárút 
kialakításával kapcsolatban. Igent mondtunk a szándékra, további megbeszélések, 
egyeztetések várhatóak a témában. 
- A FMK Bicskei Járási Hivatalának megkeresése értelmében kijelöltem azt a személyt, aki a 
helyi védelmi bizottság adatait kezeli, valamint kapcsolatot tart a megyei védelmi 
bizottsággal. 
- A Magyar Áramszolgáltató Kft. és más energiaszolgáltatók is megkerestek bennünket azzal, 
hogy olcsóbban tudnak szolgáltatni. Konkrét döntés előtt a testület véleményét és döntését 
fogom kérni. 
- Több polgármester-társammal részt vettem a Székelyek Nagy Menetelésén. A XXII. kerületi, 
a mányi  polgármester és jómagam javaslatot teszünk alapítvány létrehozására, mely segítene 
azon erdélyi polgármestereknek, akik a székely zászló kitűzése miatt jogerős ítélettel 
pénzbírságban részesülnek a román államtól. 
- Az Invitel fejlesztéseket tervez a térségben, Televíziózás és internet kapcsolat javulása 
várható, valamint a helyi tv stúdió kábelezésének modernizálása. 
 
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: 
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Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2013 (X. 30.) sz. határozata 
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

szóló beszámolóról 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 
polgármesternek szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
szóló beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 
 

3., napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról  
                              Előterjesztő: Polgármester 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 87. § (1) bekezdése azt írja elő, 
hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési 
koncepció ismertetésekor kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Fenti jogszabály az év elején 
még úgy rendelkezett, hogy a következő évi koncepciót április 30-ig kell benyújtani a 
képviselő-testület elé. Ennek megfelelően önkormányzatunk 2014. évi költségvetési 
koncepciója a 2013. áprilisi ülésen már elfogadásra került. Az Áht jelenleg hatályos 24 §-a 
arról rendelkezik, hogy a következő évi koncepciót október 31. napjáig kell elkészíteni. 
Döntésünkben megerősítjük a korábban elfogadott koncepció tartalmát. 
Szabó Dániel képviselő: 
A 2. oldalon 59%-os teljesítés szerepel. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Szeptember 30-ai állapotot tükrözi, visszafogott gazdálkodásra utal. Nincs kifizetetlen 
számlánk. 
 
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 Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2013 (X. 30. ) számú határozata 
az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. 
negyedévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:                   122.837 eFt 
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                   módosított előirányzata:              133.052 eFt 
       III. negyedéves bevétele:                         117.723 eFt  
             ebből költségvetési bevétele:               82.773 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:                   122.837 eFt 
                   módosított előirányzata:             133.052 eFt 
 III. negyedéves költségvetési kiadások:           86.692 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án:    32.357 eFt 

 
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló 
49/2013. (IV. 24.) számú határozatát változatlan formában hatályában fenntartja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

4., napirendi pont: a RÉZ-HEGY Kft. tartozásainak kiegyenlítésével kapcsolatos egyes 
kérdések rendezése 
                              Előterjesztő: Polgármester 
 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Szabó Dániel képviselő írásban indítványt nyújtott be, mert az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslattal szemben egy másik döntést javasol. Kérem, ismertesse indítványát! 
Szabó Dániel képviselő: 
Szeretném, ha elvetnénk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és javasolom az 
indítványomat tárgyalni, elfogadni. Most lehetőségünk volna kilépni a Kft.-ből. Tizenkét éve 
nincs eredménye a működésének. Költségei viszont jelentősek. Az ingatlanpiaci helyzet miatt 
a befektetett tőke is nehezen kivehető. A társtulajdonosi levél szerint lehetséges a kilépés, ha 
bizonyos pénzügyi feltételeket teljesítünk. Az ügyvezető munkabér követelésével nem lehet 
vitatkozni, ha lehetséges, ezt fizessük ki. A NAV tartozást is ki kell fizetni, kb. 3 milliós 
összegben. A kifizetés feltételéül szabnám, hogy szülessen megállapodás azelőtt, hogy ez az 
összeg a Kft. folyószámlájára kerül. A november végi NAV határidő gyors döntést követel 
tőlünk. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az indítvány megfontolandó, de határozati javaslatod 4. pontját javasolom kivenni: a 
szétválást ne most tárgyaljuk.. Ha jól értettem, vásárolnánk két ingatlant. A vételár fedezné a 
Kft. működési kiadásait, valamint az ügyvezető elmaradt négy évi bérét és költségtérítését. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Az indítványban szereplő ingatlanok forgalomképtelenek, jelzáloggal terheltek. Megvásárlás 
esetén nincs biztosítéka a befizetett összegnek. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Az önkormányzatot közvetlenül nem terheli felelősség az ügyvezető követeléseivel 
kapcsolatban. A Kft. felelőssége a kifizetés. Az ingatlanhasznosítás tekintetében 3 év során 
nem dolgozott ki értékesítési javaslatot. A működést biztosítandó céllal azt gondolom, hogy 
lehet tagi kölcsönt nyújtani, de az azonnal ellentételezésre kerüljön telek formájában. A 
nyugdíjasház közelében lévő telket javaslom ellentételezésként. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Nincs akadálya a vásárlásnak sem, viszont ebben az esetben a vételár Áfa-tartalma a Kft-t 
ismételten terheli, valamint az önkormányzatnak a telekértékesítés során teljes összegű Áfá-t 
kell fizetnie. 
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Tranker Tamás alpolgármester: 
Az ingatlan vételárának kifizetése két részletben történhetne. Először 3 millió forintot 
fizetnénk ki, ezzel a NAV tartozást lehetne kiegyenlítenie a Kft-nek, majd a második részletből 
az ügyvezető bérkövetelésének egy részét. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
A társtulajdonos ajánlata több lehetőséget is vázol. Fontos, hogy kilépésnél ne terhelje az 
önkormányzatot az Olajterv-féle tartozás. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A Quintas Kft. javaslata vázlatos volt az idő rövidsége miatt. Csütörtökön fogunk 
konkrétumokat kapni egy írásos javaslatban. November közepén rendkívüli ülésen tárgyaljuk 
majd a javaslatot. Szeretnék végre pontot tenni az ügyre, legalábbis a NAV tartozás és az 
ügyvezető bérének tekintetében. Az alpolgármester úr javaslata jó, nem nyújtunk tagi 
kölcsönt, hanem telket vásárolunk. A Quintas Kft. elkészíti a szétválás teljes tervezetének 
dokumentációját. 
Szabó Dániel képviselő: 
A tegnapi és mai megbeszélések után is úgy gondolom, az általam előterjesztett indítvány a 
legolcsóbb lehetőség a kiválásra. Csak a kilépésről vagyok hajlandó tárgyalni. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Telekvásárlást tartom helyes útnak. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület arra a megegyezésre jutott, hogy sem az eredeti 
előterjesztésem, sem pedig Szabó képviselő úr javaslata nem kerül szavazásra, hanem 
kompromisszumként arról döntünk, hogy az önkormányzat 3600.-Ft + Áfa 
négyzetméterenkénti áron megvásárolja az 1200 négyzetméter területű, forgalomképes 
Alcsútdoboz belterületi 1301/87 helyrajzi számú ingatlant úgy, hogy a vételár kettő részletben 
kerül kiegyenlítésre. Az első, 3 millió forintos részlet az adásvételi szerződés aláírásakor, a 
fennmaradó hátralék december 15-ig kerül megfizetésre. 
 
Ezzel a Rézhegy Kft. olyan tőkéhez jut, mellyel fizetési nehézségei áthidalhatók, és az 
önkormányzat pedig nyomott áron jut forgalomképes, saját tulajdonú ingatlanhoz. 
 
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2013 (X. 30. ) számú határozata 

az Alcsútdoboz belterületi 1301/87. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3600.-Ft + Áfa 
négyzetméterenkénti áron megvásárolja az 1200 négyzetméter területű, forgalomképes, 
Alcsútdoboz belterületi 1301/87 helyrajzi számú ingatlant. A teljes vételár bruttó 5.486.400.-
azaz Ötmillió-négyszáznyolcvanhatezer-négyszáz forint. A vételár kettő részletben kerül 
kiegyenlítésre: az első, 3.000.000.- forintos részlet az adásvételi szerződés aláírásakor, a 
fennmaradó 2.486.400.- forint hátralék december 15-ig kerül megfizetésre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
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Határidő: Azonnal, illetőleg december 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 

5., napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság 
u. 66/5. szám alatti lakás bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
                              Előterjesztő: Polgármester 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az írásbeli előterjesztéshez nem kívánok kiegészítést hozzáfűzni, kérem a képviselők 
szavazatát a határozati javaslatról. 
 
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 Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

124/2013. (V. 30.) számú határozata 
az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás 

bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. 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  

 

6., napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság 
u. 107/1. szám alatti lakáspiaci alapú bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat 
kiírásáról 
                              Előterjesztő: Polgármester 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az írásbeli előterjesztéshez nem kívánok kiegészítést hozzáfűzni, kérem a képviselők 
szavazatát a határozati javaslatról. 
 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
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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 

125/2013. (X. 30.) számú határozata 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 107/1. szám alatti lakás 

bérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 107/1. szám alatti lakóingatlan 
bérbe adásáról - az Ökormányzat 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 
 

 
7., napirendi pont: Az iskolai gyermekétkeztetés helyszínének megváltoztatása tárgyában 
érkezett nevelőtestületi kérelem megtárgyalása 
                              Előterjesztő: Polgármester 

 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Írásban keresett meg a nevelő-testület az étkeztetés helyszínének megváltoztatása ügyében. A 
megváltozott munkarend, a gyerekek délutáni foglalkoztatása átszervezéseket követelt. Ezért 
lényegesen több időt vesz el a vendéglőben történő étkeztetés, mint az iskolai ebédlő 
helyiségének újbóli üzembe helyezése esetén ebédelésre fordított idő. Az alsósok jelenleg 
későn jutnak ebédhez.  
Van azonban még egy probléma, melyet az étkeztetés kapcsán tárgyalnunk kell. Ez pedig a 
100 Ft/fős egységnorma, amelyből a tízórait és az uzsonnát elő kell állítani, ez jelenleg 
önkormányzati költségből fedezzük. A gond az, hogy ezt a normát rendszeresen túllépi az 
óvodavezető, aki feladatul kapta a beszerzést. 175 Ft/fő átlagban a két étkezés előállítására 
fordított összeg naponta. Ez számomra elfogadhatatlanul magas. Javaslom, hogy a tízórai és 
uzsonna előállítását is bízzuk a Hegedűs Vendéglőre. 
Szabó Dániel képviselő: 
Nem javaslom az étkeztetés helyszínének megváltoztatását. Az iskola szervezze át az 
ebédeltetés rendszerét. 
A norma elégtelensége, az étel minősége valóban tárgyalandó. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Kössünk megállapodást az intézménnyel, 100,- Ft/fő/nap keret biztosításáról. A többi legyen 
az intézmény dolga. 
Dr. Sisa András jegyző: 
Utasításban kell rögzíteni, hogy mekkora a havi keret, amiből gazdálkodhatnak. 
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Dr. Hargitai László képviselő: 
Az étkeztetés helyszínének megváltoztatása esetén az önkormányzatnak ellenőriznie kellene az 
ebédeltetést, mennyiség, minőség tekintetében egyaránt. Hiszen, amire pénzt adunk, azt 
jogunkban áll ellenőrizni is. 
Szabó Dániel képviselő: 
Javaslom, ne változtassunk helyszínt, maradjon a vendéglőben az ebédeltetés. A tízórai, 
uzsonna tekintetében pedig szabjuk meg a keretet. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Az alsósok problémája nem oldódik meg. A tél közeledte miatt is jobb volna az iskolai ebédlő 
üzembe helyezése. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az ételosztással, mosogatással és takarítással kapcsolatos többletköltséget vállalná az 
önkormányzat. 
Kérem a képviselők szavazatát arról, hogy az iskolai ebédlőbe helyezzük vissza a gyermekek 
étkezését! 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

126/2013. (X. 30.) számú határozata 
az gyermekétkeztetés megvalósításának módjáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a 
gyermekétkeztetést nem helyezi vissza az iskolai ebédlőbe, hanem azt továbbra is a Hegedűs 
Vendéglő étkezdéjében történő felszolgálással biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
A fenti döntéssel összhangban kérem a képviselők szavazatát arról, hogy az étkeztetés 
biztosítását 2014. június 30. napjáig biztosítsuk a Hegedűs Vendéglőben, valamint a 
közöttünk fennálló szerződés meghosszabbítását ezen dátummal végrehajtassam. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
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Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

127/2013. (X. 30.) számú határozata 
az gyermekétkeztetésről szóló szerződés meghosszabbításáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a 
gyermekétkeztetésről szóló vállalkozói szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlan tartalmú 
fenntartása mellett a étkeztetés helyszíni felszolgálással történő biztosításának határnapját 
2014. június 30-ra módosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződésmódosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
9. napirendi pont: Egyebek, képviselői hozzászólások 

 
Komáromi Gáborné képviselő: 
Érdeklődöm, hogy a kilátó alatti terület eladásra került-e? 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Nem, a vevő sajnos visszalépett. 
 
Az iskolában nemrég incidens történt. Egy gyermek (akit bántalmazott két másik fiú) 
édesanyja bement az iskolába, és megverte a bántalmazó gyerekeket. Az iskola vezetőjével 
fogom megtárgyalni ezt az ügyet. Az intézményfenntartót nem értesítették az ügyről, mi is 
csak hallomásból tudunk róla. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
A dobozi buszmegálló áthelyezése tekintetében javaslom a Jókai utcánál elhelyezni azt. 
Dr. Hargitai László képviselő: 
Szigorú feltételei vannak, információm szerint 1,7 millió forintba került volna 5 évvel ezelőtt. 
Szabó Dániel képviselő: 
Esedékes a villanypózna elhelyezése a temető világítása kapcsán.  
Oláh Gyárfás polgármester: 
Társadalmi munkára számíthatunk? 
Szabó Dániel képviselő: 
Igen. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
Az időpontról értesítést kérek, támogatom a munkát. 
Szabó Dániel képviselő: 
A közmeghallgatás időpontjáról javasolom megállapodni. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
November 29-én lesz a közmeghallgatás. 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 09.30 órakor 
bezárta. 
 

K. m. f. 
 
Oláh Gyárfás         Dr. Sisa András 
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polgármester                                   jegyző 


