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                                                       J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült:                        Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületének 2011.  
                                      december hó 29-én 08,00 órakor megtartott rendkívüli testületi  
                                      üléséről. 
 
 
Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal polgármesteri iroda Alcsútdoboz 
 
 
Jelen vannak:               Oláh Gyárfás                                polgármester 
                                       Dr. Gulyás László                        képviselő 
                                       Dr. Hargitai László                      képviselő 
                                       Komáromi Gáborné                     képviselő 
                                       Szabó Dániel                                képviselő 
                                       Tranker Tamás                             képviselő 
 
 
T o v á b b á:                 Tilli Józsefné                               megbízott jegyző 
                                        Pallagh Jánosné                          Általános Iskola igazgatója 
                                        Óvári Zsoltné                              Napköziotthonos Óvoda vezetője 
 
 
Igazoltan van távol:      Bárányos Gábor                          képviselő 
 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a meghívottakat, az ülést megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Kéri a képviselőket, hogy az alábbi két napirendi pontot szíveskedjenek felvenni a napirendek 
közé. 
 
1./ Folyószámlahitel szerződés módosítása. 
 
2./ Belső ellenőrzési intézkedési terv. 
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Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Nincs jegyzőnk. Az a véleményem, hogy az „Oktatási és nevelési intézmények fenntartására 
kötött társulási megállapodás felmondása” című napirend ne kerüljön megtárgyalásra. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A jegyző úr Tilli Józsefné főmunkatársat bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával a mai 
testületi ülésen. 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
A múltkori testületi ülésen a tiszteletdíjról volt szó. A választók többsége aggályát fejezi ki 
azért, hogy most a polgármester úr felveszi a tiszteletdíjat. Melyik alapítványnak kívánja 
átutalni a tiszteletdíja, erre kíváncsiak az Alcsútiak. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Egyik alapítványnak sem, hanem egy civil szervezetnek. Hogy most miért veszem fel a 
tiszteletdíjat, nem kívánom megindokolni. 
 
Aki elfogadja a napirendek felvételét, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Javasolnám, hogy pontonként szavazzunk. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
 
Csak együtt lehet megszavazni a napirendeket. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Javaslom, hogy akkor a testület szavazzon abban, hogy a napirendek külön-külön kerüljenek 
megszavazásra. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal – határozathozatal nélkül – a napirendek egyenként 
történő megszavazását elfogadta. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Egyenként teszem fel a kérdést a napirendekre. 
 
Aki az „Oktatási és nevelési intézmények fenntartására kötött társulási megállapodás 
felmondása” napirend megtartásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 3 igen 2 nem szavazattal – határozathozatal nélkül – a napirend 
megtárgyalása mellett döntött. 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Aki a „Folyószámlahitel szerződés módosítása” napirend megtartásával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal – határozathozatal nélkül – a napirend megtárgyalása 
mellett döntött. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Aki az „Étkezési térítési díjak megállapítása” napirend megtartásával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal – határozathozatal nélkül – a napirend megtárgyalása 
mellett döntött. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Aki a „Belső ellenőrzési intézkedési terv” napirend megtartásával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 3 igen 2 nem szavazattal – határozathozatal nélkül – a napirend 
megtárgyalása mellett döntött. 
 
 
A képviselőtestület az alábbi napirendek tárgyalásával értett egyet. 
 
1./ Oktatási és nevelési intézmények fenntartására kötött társulási megállapodás felmondása. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
2./ Folyószámlahitel szerződés módosítása. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
3./ Étkezési térítési díjak megállapítása. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
4./ Belső ellenőrzési intézkedési terv. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Komáromi Gáborné képviselő 08,15 órakor megérkezik az ülésre. 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Javasolja a testületnek jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölni Dr. Hargitai László és Szabó 
Dániel képviselőket. 
 
A képviselőtestület a polgármester javaslata alapján Dr. Hargitai László és Szabó Dániel 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte. 
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SzabóDániel képviselő: 
 
Kéri, hogy két perc szünetet engedélyezzen a polgármester úr. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Két perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Folytassuk a testületi ülést. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Oktatási és nevelési intézmények fenntartására kötött társulási megállapodás felmondása. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester:  
 
Az előterjesztésben kitértem az utolsó bekezdésben az állami tulajdonba kerülés feltételeire is. 
Ezzel kapcsolatban is van észrevétel. Minden esetre az előterjesztéssel kapcsolatban a vitát 
megnyitom. 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Véleményem szerint nincs előkészítve az anyag. December 31-ig kell dönteni. A többi 
társulati tagokat is értesíteni kell december 31-ig. A dolgozók  jogutódlása meg van. A 
gondom a következő. Most amit a polgármester úr is említett a jelenlegi információk szerint 
2013. január 1-től az állam átveszi az iskolákat. 2012. december 31-vel megszűnnek a 
kistérségek. A társulási megállapodás alapján az önkormányzat úgy dönt, hogy visszaveszi az 
iskolát, legkorábban július 1-től vagy augusztus 1-től kerülhet át az önkormányzathoz. Azt 
hiányoltam az előkészítésnél, hogy  gazdasági számításokat kellett volna végezni. Lehet, hogy 
megtörtént, csak minket nem értesítettek róla. A négy hónapról beszélek. Négy hónap alatt, ha 
visszajön az óvoda és az iskola, az iskola tekintetében 19 millió + a járulékok + a dologi 
kiadások 33 millió. Az óvoda esetében havonta fizettünk 500 ezer forintot. 5-6 milliós 
nagyságrendet számíthatunk az óvodára is a négy hónap alatt. Ez már 40 millió. 25 milliós 
önkormányzati költségvetést terhelő kiadás lesz. Egy fő óvónőt el kell bocsátani. Mínuszos a 
költségvetésünk. Ha ezt az összeget ki kell fizetnünk, az önkormányzat csődbe kerül. A 
társulásba beléptünk, előtte hónapokon keresztül tárgyaltunk a tantestülettel, a szülőkkel, 
fórumokat tartottunk, testületi ülésen átbeszéltük többször. Ezt is így meg kellett volna tenni. 
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Szabó Dániel képviselő 
 
A hátralévő idő kevés ezzel egyetértek. A számokra egy rövid válasz. Ketten vagyunk itt az 
Oktatási Bizottságból, akik nyáron átnéztük a szakértői jelentést, ami kimutatta, hogy a 
társulás létszáma sem éri el azt a létszámot, amiért a plusz normatívát megkapná a két 
önkormányzat. Ugyanakkor a nem társult önkormányzat részére elég volna. Megkapnánk a 
központi költségvetésből a teljes támogatást. Valóban egy plusz létszámos intézmény az 
óvoda. Valamelyest ennek az óvoda áldozatul esik. De nem biztos, hogy elbocsátásra kerül az 
óvónő, mert a létszám elég magas, és kiderülhet, hogy indokolt a létszám. Az, hogy a 2011-es 
évben megpróbáltunk több alkalommal egyeztetést, valamifajta együttműködést kialakítani a 
társulással, az oktatás vezetésével az iskola működtetésével kapcsolatban, ezek nem voltak 
sikeresek. Többfajta észrevételünket, tekintettel arra, hogy nincs beleszólásunk az iskola 
működésébe, tulajdonképpen lesöpörték a társulás asztaláról. Többször vett részt társulási 
ülésen és egyszer hallgatták meg a polgármester urat és megköszönték az észrevételeit. Nem 
tudjuk, hogy egy intézkedési tervbe hogyan építik be a javaslatainkat. Indokolt, hogy ezt a 
kapcsolatot ne tartsuk fenn. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Valami téves információ hangzott el. Én nem a kiemelt normatíváról beszéltem, mert azt 
eleve nem kaptuk meg az iskolára. Azért vittük be a társulásba az iskolát, mert nem volt meg 
a gyermeklétszám és utaztatni kellett volna a gyerekeket. A társulásba megkaptuk a 
normatívát. A kiemelt normatívát így sem kaptuk meg. Ha kilépünk a társulásból, nem fogjuk 
még a normatívát sem megkapni.  
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Az előterjesztésből azt hiányolom, hogy a Csabdi önkormányzat polgármesterétől nincs egy 
mondat sem leírva. Az sincs ide írva, hogy a társulás vezetésével egyeztettek volna, vagy az 
iskola igazgatójával, a tantestülettel megbeszélték volna ezt. Nincs leírva. A következő 
probléma a neveléssel és az anyagi kérdéssel kapcsolatos. Nevelési kérdéssel kapcsolatban azt 
szeretném tudni, mielőtt szavazok, hogy azok az előírások, ami a szakmára vonatkoznak, 
hogyan érvényesíthetők, ha kilépünk a társulásból, illetve milyen többlet költséggel járnak. A 
másik az, nem a plusz normatívát szeretném előhozni, hogy ez mennyivel kerül nekünk többe, 
ha kilépünk. Többe kerül, az biztos, embereket kell elbocsátani, illetve olyan béreket kell 
fizetni, aminek egy részét eddig máshonnan finanszírozták. Ha van olyan szaktanár, aki mind 
a két helyen oktat, az nemcsak az alcsúti költségvetést terheli. Ilyen apró dolgok, amik a 4 
hónapra vonatkoznak, ebbe az előterjesztésbe bele kellett volna venni, hogy tudjunk dönteni. 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Olyan szerencsétlen helyzet van az oktatási intézményekkel kapcsolatban, hogy most egy 
kicsit rosszabb helyzetben, vagyunk, mintha állami kézbe lennének az intézmények. Azért 
vagyunk rosszabb helyzetbe, mert az önkormányzattól teljesen függetlenül működik az iskola. 
A kistérség látja el működési a feladatot, úgy ahogy, viszont az önkormányzat fizeti. Ez most 
olyan szerencsétlen helyzet, és én a szerződéshez térnék vissza, hogy gyakorlatilag egy jogi, 
vagy politikai nonszensznek tartom, hogy 8-10 település polgármestere döntsön az alcsúti 
iskolával kapcsolatosan. Gyakorlatilag semmi közük hozzá, de a társulási szerződés 
feljogosítja őket erre. Ezt én egy rettentő kellemetlen és furcsa helyzetnek tartom.  
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 Valahogy üzemeltetni ezt a rendszert viszonylag könnyű volt. Ha valaki bármit szeretne tenni 
– a jó gazda gondosságával – ez most lehetetlen. 
Gyakorlatilag a társulásban Alcsútdoboz Önkormányzatának a szava a társulás tagjai közül 
egy. Teljesen független, itt gyakorlatilag az iskolával kapcsolatban az alcsútdobozi 
önkormányzat feje fölött dönt a kistérség. Hogy a mai kételyeinket, illetve a mi 
megfogalmazott gondolatainkat megfogalmazzuk azért volt szükség a szakmai vizsgálatra, 
aminek a megállapítására a szakterületben jártas kollégák egyetértettek és szerettünk volna, ha 
ebben elmozdulás történik. Hangsúlyozom, most jelenleg gyakorlatilag fizetjük a részvészt és 
semmiben nem dönthetünk. Egy olyan szervezet dönt az alcsútdobozi önkormányzat feje 
fölött az oktatási intézmények felett, illetve sok esetben nem is dönt, szerintem sem szakmai 
és sem fiskális szoros felügyeletet nem gyakorol a kistérség, legalábbis számomra. A 
szakértői vélemény, aminek a szakértő cégnek a hozzáértését a kistérség elismerte, az itt ülő 
kollegák elismerték,  megállapította, hogy gyakorlatilag hiányosságok vannak a kistérség 
részéről ezeknek az ügyeknek a felügyeletében. Én ezért gondoltam azt, hogy egyet lépni 
kellene és valóban egy stratégiai lehetőség, mert a kilépést követő fél év múlva állami kéz be 
szándékoznak venni az iskolákat vagy ingatlannal, vagy ingatlan nélkül. Nagy 
valószínűséggel újra felállítanák a felügyeleti rendszert és így működtetnék Én nem látok, 
eddig sem láttam a kistérség részéről semmiféle olyan motivációt, ami afelé mutatna, hogy az 
alcsútdobozi önkormányzat az oktatási intézmény üzemeltetésével, bár jog szerint nem a 
fenntartó, anyagilag mégis, bármilyen önkormányzati érdek abban érvényesüljön. Abban sem, 
hogy az átlépés az állami rendszerben a legszerencsésebben megtörténjen. Meg vagyok arról 
győződve, hogy akik itt ülnek ennél az asztalnál a legjobbat akarják Alcsútdoboz 
gyermekeinek. A gyermekekkel kapcsolatban azokról is szó van, akik olyan döntést, hoznak, 
hogy itt letelepednek Alcsúton, mert előnyösnek tartják az oktatást. Én nem vagyok arról 
meggyőződve, hogy Bicskén a kistérségben ott számunkra hasznos döntések születnek. Eddig 
sem így volt. A mi pénzükért a mi gyerekeinkről mások döntenek. Amikor arról kell 
beszélnünk, hogy menjünk át ebbe az állami rendszerbe, akkor még szerencsétlenebb  a 
helyzet. 
Ha nem választunk más lehetőséget, ha maradunk a társulásba, akkor azt a lehetőséget 
választjuk, hogy amit a kistérség dönt, mindent elszenvedjük. Az államosítással kapcsolatban 
ha a döntést meghozzák, azt szintén elszenvedjük. Amit ránk kirónak számlákat, azt meg kell 
fizetni. Az intézményvezetők illetve helyettes vezetők mit tudnak tenni az intézményért, az 
sem helyben dől el. Bármilyen kérést jóvá kell hagyatni. A legnagyobb jó szándékkal vezetett 
változtatásokhoz is gyakorlatilag el kell járni. Kalapolni kell, kérvényezni kell, hogy a saját 
pénzünkből mit tehetünk. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
 
Szó volt az év folyamán arról, hogy hogyan vegyük más működtetés alá az iskolát. Szó volt 
egyházi vonalról. Szóba került egy tabajdi iskolarésszé válás. Ezeknek mind feltétele az, hogy 
ez az iskola az önkormányzat működtetésében legyen. Olyan helyzetről van szó, hogy egy 
gazdasági racionalitás diktálta lépés, ami nem teljesen átgondolt lépés volt. Amikor egy 
hosszú távú iskolaválasztásról van szó, mert ha ember beíratja a gyermekét az iskolába 
biztonságba akarja, tudni, azt akarja, hogy fejlődjön. Az alcsúti iskola alkalmas arra akkor is, 
ha az önkormányzat gyakorolja a fenntartói jogokat. Annyira nem kérdés az, hogy miért, hogy 
egyértelmű az a lépés, hogy nekünk ezt a döntést meg kell, hogy hozzuk. Az itt élő emberek 
igénye. A jó iskola közösséget jelent és erre van lehetőség. Addig, amíg a társulás szab erre 
feltételeket ez esetleges. Pontosan azért, mert a döntéshozók távol vannak ettől az iskolától. 
Nagyjából azt tudjuk, hogy nem alcsútdobozi emberek szavaznak. 
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Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Különböző dolgokról beszéltél a Tamás. Ha arról lenne szó, hogy nincs alternatíva, akkor 
most el kellene gondolkozni, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ezt az iskolát tudjuk 
működtetni. Akkor erről lehetne vitatkozni. Most nem erről van szó. A kistérség is 
megszűnik. Az iskolákat átveszi az állam és megint nincs miről beszélni. Ezt akkor lehetne 
végrehajtani, hogy nem adjuk oda az államnak, hanem mi akarjuk működtetni ezt az iskolát a 
feltételeknek meg kellene lenni. Nincsenek meg ezek a feltételek. Négy hónapért nem éri 
meg, hogy ingünk-gatyánk rámenjen, és csődbe menjen a falu. Amit elmondtál jó egy erős 
önkormányzatnak, de mi nem tudjuk ezt megoldani. 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Nem azt mondtam, hogy az államnak nem adjuk oda. Nem tudom, hogy lenne erre lehetőség. 
Most gyakorlatilag azt a lehetőséget dobjuk el magunktól, hogy akár társulni egy más 
önkormányzattal, akivel esetleg egy előnyös szerződést tudnánk kötni, mit ahogy az egyházi 
iskoláknál van. Ahol gyakorlatilag az a fajta testület, amely különböző döntéseket hozhat, 
illetve felelősséggel rendelkezik az iskola üzemeltetése felett, abban mindenki képviseltetve 
van megfelelő súllyal. Egy másik önkormányzattal léphetnénk ilyen kapcsolatban. De ezt 
most eldobjuk, mert, ha nem vállaljuk be a 4 hónapot, akkor az alternatíva, lehetőség semmis 
lesz. Azt gyanítom, hogy félévben nem lehet egy iskolában változtatást végrehajtani. Én is 
látom, hogy most a jelenlegi létszámmal gyakorlatilag az alcsúti iskola - lehetőségeit 
figyelembe véve hosszútávon - önálló üzemeltetése nagyon nehéz lenne. Gyakorlatilag ahhoz, 
hogy mi bárkivel bármilyen egyezséget tudnánk kötni, ahhoz az kell, hogy cselekvőképesek 
legyünk. Az a kérdés, hogy cselekvőképessé tesszük magunkat vagy nem. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Nem volt olyan önkormányzat, hogy egy ilyen társulást létre tudtunk volna hozni. Ez 
nemcsak tőlünk függ. Ha megkérdezünk olyan önkormányzatot, aki hasonló helyzetben van, 
mint mi, várják az elsejét, hogy bizonyos gondoktól megszabadulhassanak. Már 
körvonalazódnak dolgok, de még minden nem pontos. Én azt mondom, ha itt most nem lenne 
állami alternatíva, igen is olyan úton kellene elindulni, keresni olyan partnert, akivel társulni 
tudnánk. Örülnénk, ha január elsejétől az állam átvenné a gondokat.  
 
Szabó Dániel képviselő: 
 
Ez csak feltételezés, hogy 2013. január 1-től így lesz. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Ez már mindenhol így szerepel. Az biztos, hogy december 31-ig megszűnik a kistérség. 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
A mi döntésünk, a kilépésünk esetén 6 hónap alatt még mindig meg tudunk egyezni valakivel, 
hogy így működjünk tovább. Itt van a környékben egy-két olyan iskola, akik a létszám miatt 
két lábbal tudnak állni a talpukon. Fizikailag vannak problémáik. 
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Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Egyenlőre szó sincs arról, hogy Alcsúttal valamilyen közösködés lenne. Ez most a jelen 
pillanat. Hallottam rengeteg szóbeszéd volt, mind nem igaz. Nem akarom ezt részletezni, de 
szóbeszédről van szó. 
 
Dr. Gulyás László képviselő. 
 
Én a csabdi polgármester véleményét úgy szerettem volna látni A Szabó Dani felvetette a 
tabajdi református iskolával való kérdést, azt mondtam, hogy az egyházaknál meg van az 
iskola alapításnak a különböző feltétele, ami tanulói létszámot ír elő. Az Alcsúti Református 
Egyház iskolát alapítani nem tud, de egy társulásba belépni be tud. Ez a dolog itt el is halt. Én 
nem vagyok ellene, de mellette sem, mint egy lehetőséget említettem meg. Továbbra is én azt 
hiányolom, hogy vannak olyan információk, ami alapján ez az előterjesztés elkészült, amit én 
nem ismerek, mert nincs leírva. Ha beleszólunk az iskola ügybe, mint önkormányzat vagy 
nem szólunk bele, akkor, amikor van egy intézménynek egy kinevezett vezetője, ő az iskola 
vezetéséért egy személyben felelős. Nevelés szempontjából és anyagi szempontból is. Azt a 
kérdést nem nagyon értem, miután van kinevezett vezetője az intézménynek, utána hogyan 
tudunk abba a szakmai munkába beleszólni. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
 
Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy ki nevezi ki. Egy faluban három fontos személy van a 
pap, az igazgató és az orvos. Ezek voltak azok, akikre a falu támaszkodott. Az a fontos, hogy 
ezeket ki nevezi ki. Vagy az ebbe a faluba el sem látogató kistérség nevezi ki. Akkor, amikor 
az önkormányzatnak infrastrukturális okokból fenn kell tartani egy intézményt, és még sincs 
beleszólási joga a működésbe. Én az együttműködésre gondoltam. És amikor a társulás nevezi 
ki a vezetőt, akkor te semmit nem tudsz mondani és kénytelen vagy a társulással beszélni. 
 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Másról beszélünk, de a Daninak annyiba tudok igazat adni, hogy ki nevezi ki az fontos. De 
most nem erről van szó. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Itt a kistérséget úgy szidjátok, hogy nem igaz. A kistérség vezetősége leült velünk, mint 
önkormányzattal, és megbeszéltük, hogy kik a javaslatok a vezetőkre. Elmondtuk a két 
vezetőt, és szó nélkül minden önkormányzat megszavazta. Olyan dolgokról beszéltek, hogy 
nem tudjuk végrehajtani ezt. Beszéltetek a kistérséggel, hogy ő is partner legyen ebben. 
 
Szabó Dániel képviselő: 
 
Próbáltunk velük egyeztetni, de erre nem voltak hajlandóak. 
 
Komáromi Gáborné képviselő: 
 
Arra lennék kíváncsi, hogy nekünk ez a 4 hónap mennyibe kerül.  
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Válaszolnék egy-két kérdésre, és utána megadnám a szót az intézmény vezetőknek, hogy 
elmondják ők is a véleményüket.  
A Hargitai képviselő úr csinált egy költségvetést hirtelen, de nem tudom, hogy honnan veszi 
az adatokat. Semmivel nem jövünk ki sem jobban, sem rosszabbul, ha jövő év szeptembertől 
az iskola önállóan kezdi az évet. A durván 50 millió forint, amit a két oktatási intézmény 
részére továbbítunk a kistérség részére az nem változik. Az önkormányzat irányában 
negatívan nem változik, pozitívan változhat.  A két intézmény vezetői pótlékát fizetik és fel 
kellett venni az óvodába egy óvónőt. Ha csak ezt a három tételt vesszük az éves 
költségvetésben kb. 3 millió forint nyereség van. Azon kívül, amit mindenképpen el kell 
mondanom, semmiben nem fog változni az iskola világítási, fűtési költsége. Ezt mind az 
önkormányzat fizeti oly módon, hogy az állami normatívákat a kistérség lehívja, és ami az 
iskola óvoda fenntartásához különbözet ezt fizeti meg az önkormányzat.  
Tehát a költségeinknek a csökkentését  és növelését semmilyen módon nem fokozza az, hogy 
kilépünk a társulásból. A kistérségi oktatási intézménnyel foglalkozó kollégával, vezetőkkel 
messzemenően jó a kapcsolat. Ebben az évben többször is kértem gazdasági számításokat.  
Minden esetben teljes pontossággal és őszinteséggel kaptuk meg ezeket a számokat. 
Semmiféle negatív felhang az oktatási társulás vezetésével és a két kollégával kapcsolatban 
nincs, sőt messzemenően meg vagyunk a munkájukkal elégedve. Nincs szó egy percig sem 
ebben az ügyben arról, hogy az etyeki polgármester fog abban dönteni, hogy ki lesz az iskola 
vagy óvoda vezetője. Az oktatási tervbe semmilyen formában nem szeretnénk beleszólni. 
Egyedül gazdasági kérdésekben szeretnénk dönteni, mert akármennyire is jól hangzik, hogy a 
kormány majd elviszi az iskola fenntartásnak az egy részét és ezt most nem tudjuk 
megmondani, hogy a pedagógusok fizetését fogja átvállalni, vagy átvállalja a fenntartásokat, 
pillanatnyilag erről semmilyen pontos utalás nincs. A végrehajtási utasítás január-február 
hónapban fog létrejönni. Az alap megállapodás erre utalt. 
Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Annyi már bizonyos az előterjesztésben 
leírt és a parlamenti közvetítésekben végig hallgatott adatok alapján az oktatási intézmény 
fenntartója nem lehet önkormányzat. Azt gondolom, hogy amikor a törvény kijön és tudjuk, 
hogy a saját kezünkben van az iskola, sokkal egyszerűbb döntési mechanizmusokat kell 
meghozni ahhoz, hogy olyan módon alakítsuk át az iskola fenntartását, ami nekünk a 
legkényelmesebb. Ezeknek az információknak a birtokában szeretném kérni a két oktatási 
intézmény vezetőjét, hogy mondja el a véleményét. 
 
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: 
 
Ha az önök helyében lennék, mint döntéshozó, akkor én most kivárnék. Megszületett egy 
köznevelési törvény. Mindaddig, amíg a végrehajtási rendelet ebből nem lesz meg, addig én 
kivárnék. Természetesen ebben a társulási megállapodásban, ami 2009. augusztus 1-én lépett 
életben, ebben az alcsútdobozi önkormányzat kilépési moratóriuma 2011. június 30-ig tartott. 
2011. december 31-ig bármelyik önkormányzat kiléphet. Ma december 29-e van, és azt 
mondom, hogy magát ezt a társulást is irtózatos nagy munka volt végig csinálni. Évek 
munkája volt. 2006-tól folytak a tárgyalások a környékbeli települések között. Hiszen az 
akkori financiális okokból következően a 7-8. évfolyamunk, mivel nem volt meg a létszám, 
megszűnt volna. Az alcsúti gyerekeket valahova kellett volna utaztatni. Valóban kényszer 
lépés volt ez a társulás. Végül sikerült Csabdival ezt a házasságot összehozni.  
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Maga a társulási folyamat nagyon hosszú volt és nagyon sok indulatot gerjesztett szülőkben, 
pedagógusokban, önkormányzatban egyaránt. Nagyon fontoljuk meg ezt a lépést. Mindaddig, 
június 1. és augusztus 31. között kell az alcsútdobozi önkormányzatnak, mint fenntartónak 
visszavenni az intézményét, aminek komoly költségvonzata lesz. Rengeteg sok adminisztratív 
munkával jár. Meg kell azokat a lépéseket tenni, hogy az átadás-átvétel jogszerű legyen, amit 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pontosan leszabályoz. Szülői szervezetekkel 
való egyeztetések és tárgyalások sokasága, jegyzőkönyvezés, és komoly költségek. A 
véleményemet kérték, próbáltam egy kicsit a szakmait is belevinni. Meghozhatja az 
önkormányzat a mai nappal azt a döntést, hogy nem marad a társulás tagja, de amíg nincs 
végrehajtási rendelet és az önkormányzati törvénynek sincsenek végrehajtási rendeletei, 
megfontolnám ezt a döntést. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Egy dolgot szeretnék megjegyezni. Arról volt szó, hogy Bicske-Csabdi- Alcsútdoboz hozza 
létre a társulást. Nem így lett. Azok a költségek, amiket mondott a Marika, ha megszűnik a 
társulás, akkor is felmerülnek. Ezek nem olyan magas költségek. A társulás megalakításakor 
sem voltak ezek nagy költségek. 
 
Óvári Zsoltné Háromhárs Napköziotthonos óvoda vezetője: 
 
Elsőnek azt szeretném mondani, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a kistérségi munkatársakkal. 
Szinte mindennapi kapcsolatunk van, és segítették a munkámat mióta együtt vagyunk. Úgy 
gondolom, hogy az önkormányzatnak is jó a kapcsolata. Azon gondolkozom, hogy a 2013. 
évtől az önkormányzat lesz a fenntartó. Arra gondoltam, amikor jöttem és gondolkoztam 
azon, hogyan is kell ezt a kérdést megközelíteni, mi nem költségvetési évben gondolkozunk, 
hanem tanévben. Ha az óvoda érdekeit veszem figyelembe, akkor azt gondolom, hogy nekem 
egészségesebb lenne úgy indulni szeptemberben, hogy melyik csoporthoz melyik óvónőt kell 
adnom. Ha megvárjuk a januárt, akkor félévkor kell ezen gondolkodnom. A számokat annyira 
nem látom, hogy mi lenne a különbség, akkor, ha augusztus 31-től megszűnne a kistérségi 
társulás. Szakmailag nekünk könnyebb lenne a szeptemberi indulás. 51-52 gyermek kezdi az 
évet. Mindenképpen nálunk egy óvónőt el kell küldenünk, így megváltozik az óvónők 
személye és át kell szervezni a csoportokban dolgozó óvónőket.  
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Én azért egy valamit most visszakérdeznék, hogy mit gondol, hogy vajon ha bent maradunk a 
kistérségben és most folyamatosan sopánkodunk azon, hogy mi lesz a felső tagozattal, akkor 
lesz egyfajta szorosabb kényszerhelyzetben a testület az ügyben, hogy nagyon gyorsan 
találjunk egy együttműködést valakivel, amikor tudjuk, hogy saját lábunkon kell állni. Én 
akkor leszek jobban elkötelezve azért, hogy mindent megtegyek az iskoláért, hogy 
megmaradjon a felső tagozat 2013. után is, hogy gyakorlatilag nemcsak a kötelezettség, 
hanem a jog is itt lesz helyben. Inkább, mint most szemléljük és várjuk, hogy ott milyen 
változások lesznek és mikor hogyan kerül át a kistérségtől az iskola. Szerintem, akkor lenne 
nekünk nagyobb sanszunk arra, hogy 2013-ra ismerve már a jogszabályokat, pontosabban, 
korrektebben, tárgyalások után megállapodásra tudjunk lépni. Ha azzal jár az államosítás, 
hogy megszűnik a felső tagozat, akkor mindegyikünknek az lenne a célja, hogy megmaradjon 
a felső tagozat és találjunk egy olyan iskolát, aki hajlandó együttműködni velünk. 
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Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Vannak még joghézagok, nem tiszták ezek a dolgok. Azok a jogszabályok még élnek, amit 
elmondtam. 
Ha változnak a jogszabályok, akkor te belemész valamibe, ami egy kamikáze akció. 
Most nem társult iskoláról van, ahol nincsenek meg azok a létszámok, amit a törvény előír, 
nem kapják meg a normatívákat. A kistérségben a normatívákat megkapjuk, de a kiemeltet 
nem. 
 
 
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: 
 
Bizonyos évfolyamokon tudjuk hozni a  rátát, amiért a kistérség le tudja hívni a plusszokat is. 
Bizonyos évfolyamokon nem.  
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Semmiképpen nem lesz mínuszos az anyagi helyzetünk az oktatási társulásból való 
kilépésünket követően. 
 
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: 
 
A személyi juttatások egy évre több mint 60 millió forint. Az utolsó negyedévben megillette 
az intézményt 19 millió forint bérköltség. Jövő szeptemberben is ezek a bérek lesznek, és itt 
fognak jelentkezni. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Az állami normatíva az önkormányzathoz is lejön, úgy, mint a kistérséghez. 
Amit az önkormányzat fenntartásra átad a kistérségnek, az pozitívba megy át ha az 
önkormányzat önállóan csinálja az iskolát. A megalakulástól kezdve az önkormányzatnak 
nem került kevesebbe, némileg többet is fizettünk, mert a költségek megnövekedtek. 
Pillanatnyilag semmilyen olyan gazdasági mutató nem mutat arra, hogy fenn kellene tartani 
ezt a rendszert, mert több pénz nem jön csak kevesebb. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Egy pár osztályban nem lesz meg a létszám, akkor nem kapjuk meg a normatívát. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A normatíva kb. 300 ezer forinttal lesz kevesebb egy hónapban, ha kilépünk a társulásból. 
Egyébként a bérköltségben megtakarított összeg ennek a duplája lehet. 
 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Én azt szeretném tudni, hogy bekalkuláltuk-e, hogy mennyi szaktanárunk van, aki Alcsúton 
tanít és utána csak mi fogjuk fizetni ezeket.  
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Eddig is mi fizettük. Mi fizettünk minden többlet költséget. Arról van szó, hogy Csabdiról 
átjár a szaktanár, akkor annak az úti költsége megmarad. Az ilyen jellegű költségek ugyan 
úgy megmaradnak. 
 
Pallagh Jánosné József Nádor Általános Iskola igazgatója: 
 
Nem tudok adatokat mondani, amíg nincs végrehajtási rendelet. Nincs a törvényben pontosan 
rögzítve az óraszám. Számolni sem tudunk. Nem tudjuk, hogy a végrehajtási rendeleteket 
mikor adják ki. 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Nem tudunk számolni, azt sem tudjuk, hogy mi mibe kerül,  akkor honnan tudjuk, hogy mit 
mondunk fel. 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Nehogy azt gondoljátok, hogy Alcsútdobozon van csak ilyen probléma.  
 
Komáromi Gáborné képviselő: 
 
Most tudjuk, hogy mibe vagyunk, mi az, amit csinálunk. Minden összes dologról azt tudjuk, 
hogy ha. A négy hónapra semmiképpen nem változtatnék, az biztos. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Egy szeptemberi oktatási évvel való kezdés lenne jó. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban 
meg tudjuk az elképzelésünket valósítani. 
 
 
Szabó Dániel képviselő: 
 
Vannak olyan iskolák, akik nem társulásban működnek és nem egyházi vonalon. Egy ilyen 
típusú változtatásnak az ügyrendje, azt remélem, hogy december 31-ig eldől. Én azt 
gondolom, hogy egy év múlva hasonló helyzetben leszünk. És az a lehetőség, ami előttünk 
van a jelenlegi szabályok értelmében egy lehetőség, amikor nem drágábban, hanem ugyan 
azon az áron ki tudnánk lépni a társulásból. 
 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Ha döntünk a kilépésről, akkor elmehetünk tárgyalni másik iskolához. Az igazgatók rémálma, 
hogy év közben váltsanak. Akkor le lehet tárgyalni egy tanévet. Ha nem lépünk ki, akkor 
elkezdhetünk tárgyalni arról, ami nincs. Egy gyereket át lehet vinni január 1-től, de egy 
tanévet nem. 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A törvényből az már bizonyos, hogy csak az önkormányzatok nem lehetnek a működtetői az 
iskolának. Akkor tudja megtartani egy önkormányzat az iskoláját, ha egy szomszédos 
település valamelyik iskolájával nyitott társulásra lép. December 31.-vel felmondjuk a 
szerződést ez az, ami engem motivált. 
Tisztelettel kérem a képviselőket, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 3 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
171/2011.(XII.29.) Alcsútdoboz Település Képviselőtestületi határozata 
 
Alcsútdoboz település Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy nem mondja fel 
a Vértes Többcélú Kistérségi Társulással a József Nádor Általános Iskola és a Háromhárs 
Óvoda oktatási és nevelési intézmények fenntartására kötött társulási megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  jegyző 
 
 
 
2./ Folyószámlahitel szerződés módosítása. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést. 
 
Kérem, hogy aki egyetért az előterjesztéssel,  kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
172/2011.(XII.29.) Alcsútdoboz Település Képviselőtestületi határozata 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Oláh Gyárfás 
8087 Alcsútdoboz, József A. u.10. szám alatti lakos polgármestert és Magyar Judit 8088 
Tabajd, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti lakos pénzügyi előadót, a fennálló folyószámlahitel 
szerződés módosítás együttes aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  polgármester 
 
 
 
3./ Étkeztetés térítési díjainak megállapítása. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Az étkezési térítési díj megállapítására azért volt szükség, mert 2012. január 1-től változik az 
ÁFA. Semmi más oka ennek nincs. 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Az önkormányzat a 2 %-ot nem tudja átvállalni. Nem ezzel van a gondom. Az a helyzet, hogy 
az étkezők 50 %-át teljes áron támogatja az önkormányzat, egy pár gyermeket pedig fele áron. 
8 gyerek fizet csak teljes étkezési térítési díjat. 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
2009-ben és 2010-ben egy hibás jegyzői számítás miatt kellett a szülőknek többet fizetni. 
Ezeket az összegeket most vissza kell fizetni, ami kb. 800 ezer forintot jelent az 
önkormányzatnak. Nemcsak ebben kell gondolkodni, hogy feltételezhetően ez a rendszer nem 
változik, viszont az ÁFA-val kapcsolatosan rendeletet kell alkotnunk. 
 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Az van leírva, hogy nem várható el a szolgáltatótól, hogy a 2 %-os emelést érvényesítse. Azt 
szerettem volna látni, hogy tárgyaltunk a szolgáltatóval, és ezeket az árakat tudjuk elképzelni. 
Ez a szolgáltató, aki ennyiért hozza az ebédet, mennyi pénzt fizetnek januártól azok, akik 
étkeznek. Az viszont itt nincs, hogy ezt a szolgáltató, mint árajánlatot megadta volna nekünk. 
Abban sem vagyok biztos, hogy ezt a szolgáltató elfogadja. 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Szerződésünk van a szolgáltatóval, jelen pillanatban érvényes, szerződés módosítására nincs 
lehetőség. Nettó összeg szerepel a szerződésben. Nincs lehetőségünk arra, hogy a 8 embert 
mentesítsük a 2 % fizetése alól. 
 
 
Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a rendelet tervezetet rendeletté emelte. 
 
 
                         
 



 16 

                         Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületének 
                                                      20/2011.(XII.29.) számú 
                                                       önkormányzati rendelete 
                                                az étkezési díjak megállapításáról 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az étkeztetési térítési díjakat az alábbiakban állapítja meg. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 
 
 
                                                                    
4./ Belső ellenőrzési intézkedési terv. 
     Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Ami lényeg, hogy a felelősöket meg kell jelölni, a pontos határidőket. Nem tudom, hogy mi 
van a jegyzőkönyvekben. Komoly intézkedési tervet kell csinálni, hogy ki a felelős és a 
határidőket kell meghatározni. 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Valószínű, hogy két hónap múlva meglesz a pontos intézkedési terv. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Én egy dolgot hozzátennék a megjegyzéshez. Ezeket a pénzkezelési szabályokat, illetve ami 
az intézkedési tervben összefoglalva van, ezeket nem ez a képviselőtestület hozta. Akkor sem 
volt megnevezve felelős. Azzal egyetértek, hogy ennél pontosabbat is lehetett volna csinálni. 
Az ellenőrzést végignéztem. Én azt láttam, hogy minden dokumentumot átnéztek. Valóban 
nincsen olyan, hogy csalás hamisítás esetén milyen dolgot le lebonyolítani, de véleményem 
szerint az már rendőrségi eljárás. Amit ezzel kapcsolatosan el lehet mondani, hogy a 
kistérségi társulás a következő évben is ezzel a belső ellenőrzési társulással kötött szerződést. 
Jelen pillanatban a helyzet az, hogy azt kéri tőlünk a kistérség, hogy fogadjuk el ezeket a 
megállapításokat és az intézkedési tervet a körjegyzőség fogja megcsinálni. 
 
Dr. Gulyás László képviselő: 
 
Akkor most miről fogunk szavazni. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
A jelentésről, hogy elfogadjuk. 
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Kérem a képviselőket, hogy aki a mellékletben közreadott belső ellenőrzési jelentést el tudja 
fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
173/2011.(XII.29.) Alcsútdoboz Település Képviselőtestületi határozata 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a belső 
ellenőrzés folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére készített jegyzői intézkedési tervet 
a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  jegyző 
 
 
 
5./ E g y e b e k. 
 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
A Rézhegy Kft. a Felügyelő Bizottsági ülését megtartotta, ahol az ügyvezető beszámolt a 
jelenlegi helyzetről. Ahogy a jegyzőkönyv elkészül és mindenki aláírta, minden képviselőnek 
megküldöm. A nagy kérdéseket tekintve, hogy az ingatlanok hasznosítására jelenleg most a 
látókörben nincs komoly lehetőség. Nincs jelentkező befektetőként. Az ügyvédünk fogja a 
továbbiakat intézni. Egy magánszemély adóssága 180 millió forintra tehető és lejárt. Nem 
terheli ez a Réz-hegy Kft-nek a vagyonát. Az OLAJTERV Kft.-vel kapcsolatos problémák 
rendezésére is erőfeszítéseket teszünk. Igen furcsa állapot történt, hogy gyakorlatilag a 
sportegyesület részére lett a sportcsarnok átadva. A sportcsarnok felépítésével ennek a 
vagyontárgynak a kivitelezéséért az önkormányzat tartozik most még a mai napig is.  
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Az iskola karbantartó nyugdíjazása kapcsán szükségessé vált egy új személy felvétele. 
Pályázati felhívást fogunk kiadni erre az állásra. Egy kérdés van, amit tisztázni szeretnék, 
hogy munka törvénykönyves szerződést kössünk, vagy közalkalmazotti jogviszonyt 
létesítsünk. 
 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Milyen kritériummal és milyen végzetséggel fogjuk kiírni ezt a pályázatot. 
 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Nem az iskolához tartozik ez az álláshely? 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Praktikus okok miatt az önkormányzathoz szeretnénk ezt a feladatot áttenni. Egyetlen olyan 
kitétel van, hogy kazánkezelői végzettség legyen a pályázónak.  
 
 
Tranker Tamás képviselő: 
 
Azzal is tartozunk a lakosságnak, hogy helyi jelentkezőt veszünk fel. Több szakmai 
képesítéssel rendelkező, ha jelentkezik, még úgy is megéri, hogy elküldjük kazánkezelői 
tanfolyamra. 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
 Ma reggel írtam meg a pályázatot. A feltételek között szerepel, hogy alcsútdobozi lakos 
legyen és szakmai végzettséggel rendelkezzen. 
A helyettesítésre vonatkozóan, amíg az új munkaerőt nem találjuk meg, megállapodást 
kötöttünk a Szente Lajossal, hogy január 1-től helyettesíti a karbantartót. Az Ángyás Tibor 
tett egy olyan gesztust, hogy amíg nem lesz új munkatárs, ha valami probléma lesz a 
kazánnal, ő szívesen bejön és segít. 
 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
A Fejér Megyei Hírlapban volt egy cikk, nem olvastam, hogy a körjegyzőség vásárol egy 
hókotrót. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Volt róla megbeszélés, hogy a Felcsúti Önkormányzat vásárol egy hókotró vagy hómaró 
gépet, ami közös használatban lesz. 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Nekem ezzel kapcsolatban az a problémám, hogy ha leesik a hó, hajnalban, és ezzel a 
kotróval elkezdik a hó eltakarítást, az nagyon sok ideig tart. Egy hókotróval nem tudják 
megcsinálni. Kellene egy köztes megoldás. 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Ezt úgy gondolom, hogy át tudjuk hidalni. Van már szerződésünk erre az évre. 
 
Tranker Tamás képviselő. 
 
A gazdasági számításokat jól el kell végezni. Ha  jól akar kijönni a költségekkel, erre a 
hókotróra kb. 10-12 napra van szükség. Ebbe benne van a síkosítás elhárítása is. Erre egy 
gépet fenntartani, nagyon költséges. Ha reggel elkezd dolgozni, ha hivatalosan be van 
jelentve, nem is dolgozhat annyit, amíg végezne az öt településen a hó eltakarítással. 
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Szabó Dániel képviselő: 
 
Nagyon sajnálom, hogy az első napirendi pontot nem támogatta a testület. Az ellenzék 
frakciónak szeretnék gratulálni, hogy sikerült áthúzniuk egy fontos döntést. Jegyző választás 
esetén is másképpen szavaztak. Most is itt volt egy fontos lehetőség, tanúi voltunk, hogy 
hogyan viselkednek nyíltan, akik az önkormányzat ellen acsarkodnak. 
 
 
Komáromi Gáborné képviselő: 
 
Erről a négy hónapról van szó, nem tudom, hogy a négy hónapra érdemes-e. 
 
 
Tranker Tamás képviselő. 
 
Nem biztos, hogy négy hónapról van szó. 
 
 
Komáromi Gáborné képviselő. 
 
A jegyző választásnál az volt a probléma, én kérdeztem meg, hogy miért nem kell próbaidő a 
jegyzőnek. Azt mondtam, hogy még egy boltba is próbaidővel vesznek fel dolgozót. Azt 
mondtam, hogy ha próbaidő lesz, akkor megszavazom. 
 
 
Oláh Gyárfás polgármester: 
 
3 hónap próbaidő volt és felemeltük 6 hónapra a Lidike javaslatára. 
6 hónap után nem kellett szavazni, mert ő állt fel, a próbaidő alatt. 
 
 
Tranker Tamás képviselő. 
 
Amikor a testületi ülésen a Laci véleményt formál egy polgármester döntéséről, akkor nekünk 
is személy szerint jogunk, hogy véleményt formáljunk a másik képviselő döntéséről.  
 
 
Szabó Dániel képviselő. 
 
Majd akkor lesz gond, hogy a döntésük miatt szembe kell nézniük a lakossággal. 
 
 
Dr. Hargitai László képviselő: 
 
Minden nap szembe nézünk a lakossággal. 
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Oláh Gyárfás polgármester: 
 
Amennyiben nincs több bejelentés, megköszöni a részvételt, az ülést 10,00 órakor bezárja. 
 
 
 
                                                                K.m.f. 
 
 
 
Oláh Gyárfás                                                                                                   Tilli Józsefné 
polgármester                                                                                                    megbízott jegyző 
 
 
 
                                    Dr.Hargitai László                Szabó Dániel 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 
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