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Önkormányzat Képviselő-testületének 

közmeghallgatásáról 

 

 

Az ülés helye:    Sportcsarnok 

Alcsútdoboz, József Attila utca 1. 

 

Az ülés időpontja:   2013. november hó 29. nap 18.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

Oláh Gyárfás polgármester, 

Tranker Tamás alpolgármester 

Komáromi Gáborné 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 Polgármesteri beszámoló az elmúlt évről 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 



 

1. Tájékoztató a következő évre tervezett feladatokról 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

3. Bejelentések, lakossági hozzászólások 

 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a 
képviselő-testület határozatképes. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 

 

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt évről 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

2. Tájékoztató a következő évre tervezett feladatokról 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

3. Bejelentések, lakossági hozzászólások 

 
 

1 napirendi pont: Polgármesteri beszámoló az elmúlt évről 
Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 
Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Óvodánk az idén 36 millió forintot nyert pályázatokon. Az egészséges táplálkozásra nem 
fordítanak gondot a pályázatok feltételei. Az étrendet régen a háziorvosnak kellett 
jóváhagynia. A nyersanyagok meghatározása megfelelő, azonban kimaradt a számírásból az 
a tény, hogy ma már nem kapják meg otthon a gyerekek a szükséges és bőséges reggelit. 



Az aprítékos kazán beállításával kapcsolatban jegyzem meg, hogy valóban 4 ezer m³-rel 
kevesebb lehet a fogyasztás, de figyelembe kell venni, hogy szeptember-októberben alig kellett 
fűteni, olyan jó volt az időjárás. Az óvoda fűtése éjszaka továbbra is gázzal történik. A valós 
eredményeket igazán csak tavasszal tudjuk majd meg. 

Az iskolai sportpályán, sátorban tárolt apríték akadályt jelent a létesítmény használata 
szempontjából. 

A Bem utcaiak jelezték az emlékpark növényeinek nyesését, fűrészelését. A park kialakítása 
kertépítő segítségével, szakmai kitételek figyelembe vételével készült. Nem szerencsés a 
szakértelem nélküli növénycsonkítás. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

A 3 berendezést, az aprítékot, 2 fő 1 éves munkabérét a pályázat biztosította, az 
önkormányzatnak nem került pénzébe. Úgy gondolom, ez eleve olcsóbbá teszi a fűtést. A 
berendezés az önkormányzat vagyonát gyarapítja. Ha a rendszer mégis megakad apríték 
hiánya miatt, hasábfával is üzemeltethető a kazán. A fa pedig még mindig olcsóbb, mint a gáz. 

Az emlékparkban kertész véleményének megkérdezése után végeztük a munkát. A sportcsarnok 
előtti park ritkítása esetében is felvetette képviselő úr ezt a problémát, akkor is kertész adta 
jóváhagyását, és látszik is az eredmény, szépek a növények a sportcsarnok előtt. 

Óvári Zsoltné óvodavezető: 

Az egészséges életmód kapcsán 10 milliós pályázati lehetőséget nyertünk a Faluvédő 
Egyesület segítségével. Januárban zárul a pályázat. Főzőnapokat szerveztünk ennek 
keretében, helyi újságban számoltunk be a pályázat végrehajtásáról. Sok nyers zöldség 
fogyasztására volt lehetőségük a gyerekeknek, megismerték a helyes táplálkozás 
alapanyagait. Sportprogramok voltak. Minden nap rostos ivólevet isznak a gyerekek. 

A 26 milliós pályázati forrást a halmozottan hátrányos gyermekek esélyeinek javítására 
nyertük. Kirándulás, előadóművészek meghívása, kulturális programok megrendezése 
lehetséges ebből a pénzből. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Minden étkezés vizsgálatát javaslom az önkormányzat részéről, nem csak a tízórai és uzsonna 
nyersanyagot. 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a következő évre tervezett feladatokról 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2. napirendi pont: Bejelentések, lakossági hozzászólások 

 

Oláh Gyárfás polgármester: 



Most várjuk a lakossági véleményeket, hozzászólásokat. Azt is szeretném elmondani, hogy 
más civil szervezet is nyert pályázatot, ennek a szervezetnek segítségével épült játszótér a 
református templom mellett. Jó a civil együttműködés a községben. Sínfelújítási program 
indul a térségben december 5-től. Jelentősen javul majd a közlekedés a Bicske-Balaton 
irányban. 

Váradi András göböljárási lakos: 

Felháborítónak tartom, hogy 278 ezer forint adót kellett befizetnem az idén. Nem tartom 
elfogadhatónak, és úgy gondolom, politikai üldözés áldozata vagyok. Az is felháborító, hogy 
az önkormányzat elhatárolódott a Millától. 22 éve vették meg a lakók a göböli ingatlanokat. 
Azóta nem került bejegyzésre a tulajdonjoguk. A saját önkormányzatomat is perelnem kell. 18 
peres ügyem van. Ez Orbán és Mészáros hadjárata ellenem. A kifüggesztések sem voltak 
megfelelőek. 

Dr. Sisa András jegyző: 

Úgy vélem, a közmeghallgatás nem a politikai kampány színtere. Az adó kivetése és 
meghatározása törvényben előírtak szerint történt. A hátralékok behajtására végre megfelelő 
munkatársunk van, aki szigorúan ellenőrzi és behajtja azokat. A kifüggesztések szabályosan 
történtek. Önnel szemben jogos adóhátralék követelése van az önkormányzatnak. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

A helyhatósági választások idején a mi csapatunkat erősítetted. 

Váradi András göböljárási lakos: 

Igen, és csak addig voltam jó, amíg felhasználhattatok. 

Cseszár István alcsútdobozi lakos: 

A Polgárőr Egyesület is indult pályázatokon. A jelzőrendszeres segítőszolgálatot szeretnénk 
visszaállítani. A pályázat értékelése áthúzódik a 2014. évre. 

Alcsútdobozon a hivatalos álláspont szerint nincs hajléktalan lakos. A napi tapasztalat azonban nem 
ezt mutatja. 

Jelzem, hogy a rézhegyaljai út kátyújába jelzésként betett faág kilombosodott, nem történt javítás. A 
Dózsa György utca évek óta szinte járhatatlan. Az iskola kerítésének állapota változatlan, korábbi 
jelzések ellenére. 

Javaslom urnafal kialakítását a temetőbe. A köztemetés költsége jelentősen csökkenne a hamvasztás 
lehetőségének kihasználásával. 

Dinnyés János alcsútdobozi lakos: 

Temetőgondnokként jelzem, hogy a Béke utca felől két bejárat van a temetőbe. Csak az egyik 
használható, a másik siralmas állapotban van. Jó lenne tenni valamit ebben a kérdésben is. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Pályázati lehetőség kérdése az utak javítása. Jelenleg annyi saját forrásunk van, amiből felújítjuk a 
sportcsarnokot, állagmegóvást végzünk az önkormányzati ingatlanokon. 

Az iskola kerítésének javításához minden eszköz rendelkezésre áll, köszönjük a jelzést, meg fogjuk 
oldani. 

Urnafal kialakítása költségesebb, mint sírhelyet váltani és abba helyezni az urnát. 



Lakatos Lászlóné alcsútdobozi lakos: 

A temető egyházi tulajdon, ott kell felvetni ezt a kérdést. A sírhelyeket 20 évente meg kell váltani. 

Csányi Imréné alcsútdobozi lakos: 

Az urnahely 15 évre szól. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Ha a két egyház megegyezik a kérdésben, az önkormányzat lehetőséget teremt a támogatásra. 

Lakatos Lászlóné alcsútdobozi lakos: 

Az óvodát ismét önkormányzati működésbe vonják. Az iskola esetében is jó lenne ez a döntés. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Nincs erre lehetőség, de, ha lenne, sem tudnánk élni vele, mert nincs pénzünk a működtetésre. 

Béndek László iskolavezető: 

Kötelező intézményi tanácsot létrehozni az iskola működéséhez. A szülői oldal képviselete 
nyitott. Ide várjuk azt a szülőt, aki segítségünkre van az iskola minél jobb, hatékonyabb 
működtetésében. Az intézményi tanács felé beszámolási kötelezettsége van az iskolának, a 
tanács javaslatot tehet, véleményezhet az iskolát érintő kérdésekben. 

Jelzem, hogy az erkölcstan és a hitoktatás kötelező lett az iskolákban. 

Azt is szeretném elmondani, hogy vezető-helyettesként a jelenlegi iskolaigazgatótól sokkal 
több segítséget, támogatást kapok, mint elődjétől. 

Ángyás Tiborné alcsútdobozi lakos: 

Mi a véleménye az iskolának az aprítékos sátor sportpályán történő elhelyezéséről? 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Nem helyeslik, és nem is végleges az elhelyezés. Márciusban elkerül onnan. 

Szalai Lajos alcsútdobozi lakos: 

Nagy esőzések idején a kertemben több a sóder, mint a termőföld. A teherautók mind odaverik 
az útpadkán felhalmozott sódert. Véleményem szerint a csapadékvíz elvezetésének 
hiányosságai a probléma okozója. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Egyeztessünk időpontot, személyesen fogom ellenőrizni a panaszt. 

Cserna Lajos alcsútdobozi lakos: 

Ugyanez a problémám az alszegi buszmegálló miatt, amely a házam előtt helyezkedik el. A 
telkemre fröcsögő víz a házam falát áztatja. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

Visszatérve az apríték kérdésére elmondom, hogy annak fűtőértéke igen alacsony. Ezek a 
kazánok pellettel is működhetnek, tehát, ha nincs apríték, ezzel is olcsóbban megoldható a 
fűtés, mint a gázzal és a fával. 



Sátor elhelyezése ideiglenes, nem vesszük el a szabadban történő sportolási lehetőséget, sőt, 
műfüves pálya kialakítására szeretnénk forrást szerezni. 

Pénzügyek terén továbbra is a takarékos és jó gazdálkodás a cél. Kultúra tekintetében 
folytatjuk és ápoljuk a hagyományokat, például a falukarácsonyt. Sport terén is van feladat, 
például nincs jelenleg foci csapata a községnek. A sportcsarnokban komoly sportélet folyik. 
További feladat az önkormányzati vagyon gyarapítása, állagmegóvás, modernizálás. A 
rézhegyaljai hosszanti utat lezárjuk, a felfelé vezető utat pedig javítani kell. Rézhegy Kft. 
projektből szeretnénk kilépni. Tehát a feladat igen sok. 

Tranker Ferencné alcsútdobozi lakos: 

Új szolgáltató van szemétszállítás terén. Hogyan lesz ezután a lomtalanítás? 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Évi egy lomtalanítás lesz. Mivel ezt az előző szolgáltató elvégezte, az új az idén már nem 
tervez lomtalanítást. Bejelentés és egyéni megrendelés lehetséges, ezt a lakó fizeti. 

Béndek László iskolavezető: 

Kiegészítem hozzászólásomat azzal, hogy törvényi előírás lesz a portás alkalmazása az 
iskolában. Az épületet a jelenlegi technika terem egy részének elcsatolásával fogjuk 
megoldani, melyhez megkaptuk az önkormányzat támogatását. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Úgy látom, nincs több hozzászólás. Boldog, békés karácsonyt és szerencsés újesztendőt 
kívánok Alcsútdoboz lakosságának! 

 

  

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a közmeghallgatást 18.45 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Oláh Gyárfás        Dr. Sisa András 

polgármester              jegyző 

 
 


