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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. december hó 13. nap 14.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Oláh Gyárfás polgármester, 
Szabó Dániel képviselő 
Tranker Tamás alpolgármester 
Bárányos Gábor képviselő 
 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
 

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

1.1.1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

2.2.2.2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

3.3.3.3. Tájékoztatás Alcsútdoboz 2013. évi környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 

4.4.4.4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

5.5.5.5. Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 

 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

6.6.6.6. A Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 18. számú 
módosítása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

7.7.7.7. A József Nádor Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselő 
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delegálása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

8.8.8.8. A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve és jogalkotási programja 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

9.9.9.9. Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a folyamatban lévő 
településrendezési terv módosításához 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

10.10.10.10. Egyebek 
 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 4 fővel a képviselő-
testület határozatképes.  

Javaslom elfogadni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
3. Tájékoztatás Alcsútdoboz 2013. évi környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 
4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
5. Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
6. A Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 18. számú 
módosítása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
7. A József Nádor Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselő delegálása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
8. A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve és jogalkotási programja 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
9. Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a folyamatban lévő településrendezési 
terv módosításához 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 



3 

 
10. Egyebek 
 
 

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

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2013 (XII. 13.) 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 17 millió 279 ezer forint van a folyószámlánkon. 
- A Váli-vízzel kapcsolatos pályázatunk megvalósítása jól halad, jövő héten várható egy 3 
milliós utalás, 2014. március 15-ig még 5 millió.  
- Nem nyertünk a Sportcsarnok felújítására beadott pályázaton. 
- A Bem utcai saroktelek ügye múlt héten lezárult. Megvásároltuk az ingatlant. Homokcsapda 
kialakítását tervezzük oda, hogy nagy esőzések idején ne folyjon közútra az esővíz. 
- A szociális étkeztetésben résztvevők írásban kifogásolták az étel minőségét és mennyiségét. 
Észrevételeiket továbbítottuk Jegyző úr részére, aki kivizsgálta azokat, majd felszólította a 
szolgáltatót a szolgáltatás minőségi és mennyiségi korrekciójára. 
- Az idős göböli házaspár továbbra is kifogásolja szociális ellátását, különböző fórumokon 
tesz panaszt. Megvizsgáltam ügyüket és megállapítottam, hogy mintegy 300 ezer forinttal 
támogattuk őket az idén, valamint tűzifával. Válaszolni fogok az ügyükben érkezett 
megkeresésekre. Szeretném végre lezárni ezt az ügyet. Egyébként gyermekeinek felelőssége is 
felmerül az ügyben. 



4 

- December 5-én nyitott Nagytétényben az Autonómia Kiállítás. Létrejöttében nekem is 
szerepem van. Nálunk március 15-én lesz látható. 
- Elkészült a 2014. évi naptárunk. Az 1910-es évről készült alcsútdobozi fotók szerepelnek 
benne. 
- Megkezdődött a szociális célú tűzifa kiosztása a rászorulók részére. Eddig 13 fő részesült a 
támogatásból. 
Szabó Dániel képviselő::  
- Naptár elkészítése mennyibe került? 
Oláh Gyárfás polgármester:  
- 35 ezer volt a tervezés ára, 400 Ft/db a naptár előállítási ára. 600 db készül, 1000 Ft-ért 
adjuk darabját. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2013 (XII. 13.) 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: Tájékoztatás Alcsútdoboz 2013. évi környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 

 
Dr. Sisa András jegyző: 
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46.§ (1) 
bekezdése határozza meg a települési önkormányzatok számára a környezet védelme 
érdekében szükséges feladatait. A fenti bekezdés e) pontja kimondja, hogy az önkormányzat 
illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete Alcsútdoboz község 2013. évi 
környezeti állapotáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és elfogadja.  
 

  Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
4., napirendi pont:  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

 
Dr. Sisa András jegyző: 
A 2013. évi LXXV. törvény módosította az 1993. évi III. törvény (Szt.) és az 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) önkormányzati rendeletben szabályozandó segélyekre vonatkozó 
rendelkezéseit. 

A jogszabályváltozások miatt hatályon kívül kell helyezni Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) rendeletnek az átmeneti 
segélyre, temetési segélyre, valamint a gyermekek védelméről szóló rendeletnek a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Utóbbi rendelet tartalmi 
felülvizsgálata annak hatályban tartását a továbbiakban nem indokolja, mivel ezen ellátási 
forma megszüntetésével gyakorlatilag kiüresedett a rendelet. 

A fenti segélytípusok helyett egységes, önkormányzati segélyt kell a helyi szociális 
rendeletben szabályozni.  

Az új szabályozás vizsgálata során megállapítottuk, hogy a korábbi átmeneti segélyre 
vonatkozó szabályozás jó része megfelel az önkormányzati segély szabályainak, ezért a 
jogosultsági feltételek az átmeneti segélyhez hasonló szabályozókkal kerültek rögzítésre. 

Az önkormányzat kizárólag az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait állapíthatja meg helyi 
rendeletben. Egyéb szabályokat az Szt. és a végrehajtásáról rendelkező 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet állapít meg. 

 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Az elfogadott döntés: 
 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013. ( XII.20.) önkormányzati rendelete  
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 

 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  
szóló 11/2012 (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

és a  
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (IV.01.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
5., napirendi pont: Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási 
megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
- A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítását az 
alábbiak tették indokolttá: 
- a társulás székhelyének módosulása, valamint 
- társult települések részéről érkezett megkeresés, 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosuló 
rendelkezései. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

147/2013. (XII.13.) sz. határozata 
a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  

Társulási Megállapodásának módosítására 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

I.  

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján a Bicske 
és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – Bicskén, 2012. március 29. napján kelt – Társulási 
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Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:  
 

11.11.11.11. A Társulási Megállapodás I/2.2. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
számra módosul.  

12.12.12.12. A Társulási Megállapodás I/2.4. pontjában az „1. számú melléklete” mondatrész „1. 
melléklete” mondatrészre módosul.  

13.13.13.13. A Társulási Megállapodás II/3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „A tagok 
hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosságszámával arányos. A II/3.3.3 pontja az 
alábbiak szerint módosul: „A kiegészítő hozzájárulás mértéke a lakosságszám arányában 
kerül meghatározásra, melyet a településenkénti lebontásban és összegszerűségében a 2. 
melléklet tartalmaz.” 

14.14.14.14. A Társulási Megállapodás II/5.7. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám „hat” 
ülésszámra módosul.  

15.15.15.15. A Társulási Megállapodás II./7.2. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” 
mondatrészt követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a „naptári év 1. napjával” 
mondatrészt követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel. Az abból kiválni mondatrész 
után „július 1. napjával és” kiegészül. 

16.16.16.16. A Társulási Megállapodás II./7.4. pontjában „a több mint fele” szövegrész hatályát veszti. 
17.17.17.17. A Társulási Megállapodás II/9. pontjának számozása 9.1. pontra módosul, és kiegészül az 

alábbi 9.2. ponttal: 
 

„9.2. A Társulási Megállapodás módosítása 2014. január 1-napján lép hatályba.”   
 

II.  
 

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt módosítással egységes 
szerkezetbe foglalja.  

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Bicske és Környéke Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának 
megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse.  

 
 Felelős:   polgármester 
 Határidő:  azonnal 

 
 
6., napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának 18. számú módosítása 
Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
- A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alábbiakban felsorolt tagi 
önkormányzatainak képviselő-testületei a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban Mötv. - 89. § (2) bekezdése alapján döntöttek a 
Társulásból 2013. december 31-napjával történő kiválásról: 

� Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2013. (VI.28.) 
határozatával, 

� Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2013. (VI.26.) 
önkormányzati határozatával, 

� Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.26.) önkormányzati 
határozatával, 

� Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2013. (V.29.) önkormányzati 
határozatával, 

� Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2013. (VI.26.) számú 



8 

határozatával, 
� Vál község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2013. (V.30.) határozatával. 

 
A társulás 16 tagjának létszáma ezáltal 10 főre változik, mely az Mötv. 94. § (4) bekezdése 
alapján az egyszerű többséggel meghozandó döntéseknél azon működési szabályváltozással 
jár, hogy a határozatképes ülésen jelen lévő tagok több mint a felének igen szavazata 
szükséges, melynél azonban a tagok által képviselt lakosságszámot nem kell figyelemmel 
kísérni. 
A 6 tag kiválása a Társulási Megállapodás 2014. január 1-i hatályú módosítását teszi 
szükségessé. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2013. (XII. 13.) sz. határozata 
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  

18. sz. módosítása 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítására 
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
I. 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. - 88. § (2) bekezdése alapján 
a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás – Bicskén, 2004. június 28-án kelt – Társulási 
Megállapodását 2014. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a 18. számú 
módosítás:  
 
1. A Társulási megállapodás I/1.6., 1.9., 1.11., 1.14., és 1.16 pontjai hatályukat vesztik, az 

1.5.   pontban az Önkormányzat megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata.  
 
2. A Társulási Megállapodás I/1. Pont utolsó bekezdése – miszerint „A Társuláshoz tartozó 

 települések lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.” - hatályát veszti, 
helyébe az  alábbi bekezdések lépnek:  

„A határozatképesség és a szavazás eredményének megállapítása során az Mötv. 146. § (3) 
bekezdése alapján: a „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztásáról” 
szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerinti, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot kell figyelembe 
venni. A 2010. január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot az 1. melléklet rögzíti.  
 Az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek viselése 
tekintetében  a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az 
irányadó. 
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3. A Társulási Megállapodás I/7. pontja „székhelytelepülése” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrész lép. 
4. A Társulási Megállapodás III/2.3. pontja és III/7. pontja hatályát veszti.  
5. A Társulási Megállapodás I/3. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök 

tere 4. számra módosul.  
6. A Társulási Megállapodás IV/1. pontja „a bizottságok (Pénzügyi és Költségvetési 

Bizottság, eseti bizottság), mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság” mondatrész lép, továbbá a IV/5.3. pontban a „bizottságai” 
mondatrész „Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” mondatrészre módosul.  

7. A Társulási Megállapodás IV/8. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám 
„hat” ülésszámra módosul.  

8. A Társulási Megállapodás IV/10. pontja „és a jelenlévő tagok által képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát” mondatrésze s a IV/11. pont c) pontja 
„fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrésze hatályát 
veszti.  

9. A Társulási Megállapodás a IV/16. pontjában a „kétszer” mondatrész helyébe az 
„egyszer” mondatrész lép, továbbá a IV/27. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe 
„A Társulási Tanács ülésén a tagi Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 
vehetnek” szövegezés lép. 

10. A Társulási Megállapodás V/1. pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló törvényben” mondatrész helyébe az „Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvényben” mondatrész lép V/1. pont szövegezése kiegészül „a Társulási 
Tanács évente külön határozatban állapítja meg a hozzájárulás arányát a Társulás 
éves költségvetése megállapításával egyidejűleg” mondatrésszel.  

11. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjában az „és 2.9.” pontra történő hivatkozás 
hatályát veszti.  

12. A Társulási Megállapodás a VIII/1.2. „a további intézmények alkalmazottai esetében” 
mondatrésze és a „közoktatási, közművelődési, avagy szociális, egészségügyi” 
mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe a „-köznevelési - „ mondatrész lép.  

13. A Társulási Megállapodás a IX/14.8 pont „közoktatási” mondatrésze helyébe a 
„köznevelési” mondatrész lép. A Társulási Megállapodás IX/14.8. Pontja szövegezése 
a „Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás” mondatrészt követően 
kiegészül a „kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrésszel. 

14. A Társulási Megállapodás X/1.1. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” 
mondatrészt követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a naptári év 1. 
napjával” mondatrészt követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel.  

15. A Társulási Megállapodás X/3. pont kiegészül az alábbi első bekezdéssel, mellyel 
egyidejűleg a 3. pont szövegezése a 3. pont második bekezdésévé válik, melyben a 
„kilépő” illet őleg a „kilépésig” mondatrészek helyébe a „kiváló” illetőleg a 
„kiválásig” mondatrészek lépnek:  

„A Társulásból kiválni évente június 30-napjával és december 31-napjával lehet, melyre 
vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell minősített többséggel meghozni, s 
arról a Társulási Tanácsot a határozat kivonat megküldésével értesíteni”.  

16. A Társulási Megállapodás XI/2. pontjában az 1. számú függelék megnevezésében a 
17. számú módosítás 18. számú módosításra módosul, míg a 2. számú és 3. számú 
függelék hatályát veszti.  

17. A Társulási Megállapodás XI/7. pontja kiegészül az alábbi 7.4. ponttal:  
„7.4. A Társulási Megállapodás 18. számú módosítása 2014. január 1. napján lép hatályba.” 

18. A Társulási Megállapodás 1. mellékletében szereplő táblázat helyébe az alábbi 
táblázat lép: 
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Önkormányzat 
megnevezése 

Lakosságszáma (fő) 
2010. január 01.  

Költségvetési működési hozzájárulás aránya 
(%) 2013. január 1-jei lakosságszám alapján 

Alcsútdoboz 1480 1461 5,45 

Bicske 12078 12238 45,64 

Bodmér 244 250 0,93 

Csabdi 1232 1240 4,62 

Csákvár 5282 5250 19,58 

Felcsút 1815 1894 7,06 

Gánt 837 821 3,06 

Óbarok 780 836 3,12 

Tabajd 1005 996 3,71 

Vértesacsa 1787 1831 6,83 

Összesen:  26540 26817 100 
 
  

19. A Társulási Megállapodás 2. mellékletében a 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás, a 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a 910123 Könyvtári 
szolgáltatások és a 911501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
szakfeladatok hatályukat vesztik.  

 
II. 

 
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt 18. sz. 

módosítással egységes szerkezetbe foglalja.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás 18. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, 
hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Elnökét a Határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről 
értesítse.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
7., napirendi pont: A József Nádor Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati 
képviselő delegálása 

 Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 

Oláh Gyárfás polgármester: 
A József Nádor Általános Iskola jogszerű működéséhez intézményi tanácsot kell felállítania,  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. §-a alapján. 
 
Az intézményfenntartóval és az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján Alcsútdoboz 
Település Önkormányzata Képviselő-testületének egy főt szükséges delegálni az intézményi 
tanácsba, akinek a megválasztása képviselő-testületi kizárólagos hatáskörbe tartozik. 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46.§ (2) 
bekezdésének b) pontja szerint a választást zárt ülésen akkor kell tárgyalni, ha az érintett 
személy ezt kifejezetten kéri. Ennek a döntésnek az elrendeléséhez minősített többség 
szükséges. Ugyanezen jogszabály 42.§ 2. pontja alapján a delegált ta megválasztása a 
képviselők minősített többségű szavazatával történik. 
Az iskola intézményi tanácsába Szabó Dániel képviselőt javasolom delegálni. 
Szabó Dániel képviselő: 
- Köszönöm, megtisztelő számomra a jelölés, szívesen vállalom a feladatot. 
Tranker Tamás alpolgármester: 
- Kérem a Képviselő urat, hogy a tanácsban mindig az önkormányzat álláspontját képviselje, 
illetve a település hosszú távú terveihez igazodva hozza meg döntéseit, tegye meg 
nyilatkozatait. 
Szabó Dániel képviselő: 
- A testületi döntések függvényében kell megnyilatkozni a tanács ülésein. A tanácsban 
egyébként az önkormányzati tag személye változhat leginkább, a többi szereplő többé-kevésbé 
állandó. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Továbbra is támogatjuk az iskolát lehetőségeink szerint. Például színházjegyek 
vásárlásával, kirándulás költségeinek finanszírozásával. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2013. (XII.13.) számú határozata 

A József Nádor Általános Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati tag 
megválasztásáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Nádor 
Általános Iskola intézményi tanácsába a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121.§ (3) 
bekezdés d) pontja alapján Szabó Dániel képviselőt megválasztja és delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
8., napirendi pont: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve és jogalkotási programja 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Tranker Tamás alpolgármester:  
- Kérem, hogy minden hónap 3. szerdáján legyen a testületi ülés.  
Dr. Sisa András jegyző: 
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- A munkaterv fő szabályként határozza meg a szerdai napot testületi ülésre. Ettől időnként el 
lehet térni, ha a testületi feladatok ezt szükségessé teszik. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2013.(XII. 13.) sz. határozata 
a 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról  

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
2014. évi munkatervét és a 2014. évi jogalkotási programot elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
9., napirendi pont: Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása a folyamatban lévő 
településrendezési terv módosításához 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
A településrendezési tervek módosításával összefüggésben 2012. november 8. napjával a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
hatályba lépett, mely új fogalomként bevezeti a partnerségi egyeztetés szabályainak előírását 
és alkalmazását. Ezek a szabályok az érintett személyek és szervezetek betekintési módját, 
értesítésüket, a beérkezett – elfogadott és elutasított – javaslatok kezelését határozzák meg, 
melyről a települések önkormányzatai a tervezési folyamat megindítása után kötelesek 
határozatban dönteni.  
 
Folyamatban lévő rendezési terv-módosításunk során alkalmazni kell a jelen előterjesztés 
szerint elfogadásra javasolt egyeztetési szabályokat, melyeket a tervező céggel történt 
egyeztetést követően a tervezett módosítással érintett területek szomszédos ingatlanokra 
terjesztettünk ki. 
  
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2013. (XII. 13.) önkormányzati határozata 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29. §-a alapján a folyamatban lévő településrendezési terv partnerségi egyeztetési szabályait 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Az egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: partnerek) köre tervezési területenként: 
 

A volt Petőfi Laktanya területének övezeti besorolás a jelenlegi, illetve múltbeli tényleges 
használatnak megfelelően (a jelenlegi „védett rendeltetésű erdőterületből” „vegyes 
használati módú beépíthető területté” és „erdőterületté”. A módosítás a 
területfelhasználás-változás miatt a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet 
(továbbá a HÉSZ-t is) érinti. Szükséges a telekalakítás lehetőségének kimondása, a lakó és 
szolgáltató funkciók kialakíthatósága a volt lakótelep területén. 

 egyeztetéssel megkeresendők:  050. hrsz – szomszédos ingatlan 

        
 

2. A tájékoztatás módja és eszközei: 
 
II.1. Az egyeztetésben részt vevő I. pont szerinti partnerek a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm. r.) 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott 
meghatározott tartalommal levélben előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezés eszköz 
készítéséről, módosításáról. 

 
II.2. A Korm. r. 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott 
meghatározott tartalommal hirdetmény útján (Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
honlapja és hirdetőtáblája felületén) a település lakói előzetes tájékoztatót kapnak a 
településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról. 
 
II.3. Azok a II pont szerinti partnerek, amelyek a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül 
írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, elektronikus adathordozón véleményezési 
anyagot kapnak. 
 
II.4. A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt 
legalább 30 napig közzé kell tenni Felcsút Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Felcsút 
Község honlapján. 
 

3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja 
III.1. Az I. pont szerinti partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. r.-ben 
meghatározott határidőn belül véleményében kifejtheti előzetes javaslatait és a 
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településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelölheti az eljárás további 
szakaszaiban való részvételi szándékát. 
 
III.2. Amennyiben a partner a megkeresésére részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás 
további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. 
 
III.3. A partner a megkeresésére indokokolással alátámasztott módon jelezheti, hogy az 
eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ebben az esetben a későbbiekben 
papír alapon kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját. 
 
III.4. A partner a megkeresésre a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül kifejezheti a 
dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, 
jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli. 
 
III.5. A közzétett hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli 
tájékoztatást kérhet a főépítésztől 
 
III.6. A közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt bármely lakos véleményt adhat a 
főépítésznek címezve, amelyet postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben 
megadott e-mail címre juttathat el. 
 
III.7.Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és 
azokat a főépítész a tervező felé továbbítja. 
 
III.8. Valamennyi véleményt a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés 
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 
 
 

4.4.4.4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 

 
IV.1. A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a 
főépítész a tervező közreműködésével összeállított főépítészi válaszokban javaslatot tesz, 
amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 
 
IV.2. A főépítészi válaszokról a Képviselő-testületet a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében 
meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt. 
 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát 
biztosító eszközök 

 
V.1. A jóváhagyott tervezési program alapján készülő véleményezési anyag közzététele a II.4. 
pontban meghatározott módon történik. 
 
V.2. A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történő elfogadását követő 20 napon 
belül a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
  Műszaki ügyintéző 
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10., napirendi pont: Egyebek 

 
Tranker Tamás alpolgármester: 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2014. év I. negyedévében számolhasson el az önkormányzati támogatással. Járművet 
kaptunk, aminek honosítása áthúzódik a jövő évre. Azon kívül még egy eszközbeszerzés is 
folyamatban van. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2013. (XII.13.) számú határozata 

az alcsútdobozi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatásának 
2014. évben történő elszámolásához 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
alcsútdobozi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évben kapott önkormányzati támogatásának 
felhasználását 2014. június 30. napjáig számolja el. 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 

 
Szabó Dániel képviselő: 
- Nem látom az előterjesztések között az újságszerkesztés szerkesztői díjainak 
meghatározásáról szóló javaslatot. 
Oláh Gyárfás polgármester: 
- Még folynak a megbeszélések. Januárban döntünk a kérdésben. 
Bárányos Gábor képviselő: 
- Megkeresett a közmeghallgatáson nem megfelelő tárgyban és hangnemben hozzászóló 
Váradi András. Kéri, hogy tolmácsoljam jegyző úr felé: elnézést kér tőle a 
közmeghallgatáson elhangzottak miatt. 
Dr. Sisa András jegyző: 
- Köszönöm és elfogadom. 
 
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 15.30 órakor 
bezárta. 

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


