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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült:  Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

  2012. március 30-án 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt 

  testületi üléséről. 

  

Helye:                         Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája 

(Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 

                                    

Jelen vannak:           Oláh Gyárfás polgármester, Bárányos Gábor, Dr. Hargitai László,  

                                   Szabó Dániel képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Petrin László körjegyző 

 

Vendégként jelen vannak: Tímár Péter, Szalóki Imre, az Online System Kft. képviseletében  

 

Hiányzik: Igazoltan Tranker Tamás alpolgármester, Dr. Gulyás László, Komáromi Gáborné  

képviselők 

   

Oláh Gyárfás: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, hogy 4 fővel a 

Képviselő-testület határozatképes.  

Köszöntöm Dr. Petrin László körjegyző urat, Tímár Pétert és Szalóki Imrét, az Online System 

Kft. képviseletében  

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjén változtassunk, az Online 

System Kft. informatikai eszközbeszerzéssel kapcsolatos szállítói szerződés-tervezetét 

vitassuk meg. 

Javaslom továbbá, hogy 10. napirendi pontként tárgyaljuk föld-haszonbérleti szerződés 

megkötését helyi lakossal. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Dr. Hargitai Lászlót és Szabó Dánielt. 

 

Oláh Gyárfás: Szavazásra teszem fel a kérdést: Elfogadja-e a testület kiegészítésemmel és 

plusz napirendi pont felvételével a meghívóban szereplő napirendi pontokat? 

  

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Komáromi Gábornét és Bárányos Gábort. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta Dr. Hargitai 

Lászlót és Szabó Dánielt. 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta: 

 

 

 

Napirend  

      Tárgy:          

1.) Informatikai eszközbeszerzés 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 
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2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről. 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

3.) Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb 

eseményeiről, intézkedéseiről. (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

4.) A helyi szociális rendelet elfogadása 

      Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 

5.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

6.) A 2012. évi ivóvíz- és csatornadíj pályázatban való részvétel 

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

7.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatására szolgáló  

pályázat benyújtása 

Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 

8.) A bicskei központú háziorvosi ügyeleti rendszerhez történő csatlakozás  

Előadó: Oláh Gyárfás polgármester 

 

9.) Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 

10.) Döntés föld-haszonbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelemről, és az 

Alcsútdoboz 140 és 141 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe-adására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

Előadó: Dr. Petrin László körjegyző 

 

11.) Bejelentések 

 

 

 

1. napirendi pont 

 

 

Tárgy: Informatikai eszközbeszerzés 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

 

Dr. Petrin László: A szolgáltatási szerződés lényeges elemi része, hogy alapkritériumként 

védi az önkormányzat érdekeit, garanciális feltételeket biztosít az eszközök tulajdonjogára. Ez 

vonatkozik a szervízelés kérdéseire is. 

Ugyanazon eszközökről van szó, melyek megvásárlásáról a januári testületi ülésen 

szándéknyilatkozatot fogadott el a Képviselő-testület. 

 

Tímár Péter: Az On Line System Kft. szolgáltatási szerződésének lényeges eleme, hogy 

oktatást is tartalmaz. Iktató programmal bővül a jelenlegi programcsalád. Nincsenek 

kompatibilitási problémák. A szerződés szerviz support, back up, 24 órás help desc 

szolgáltatást biztosít, amely folyamatosan figyeli a hálózatot, az esetleges hibát azonnal 

elhárítja. 
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Egységesítettük az e-mail rendszert, ebben a rendszerben a képviselőknek is van elektronikus 

elérhetősége. 

 

Szabó Dániel: A szerződést tanulmányozva úgy látom, hogy vannak adminisztrációs hibák, 

például a csatolt táblázatban a szünetmentes szolgáltatásra vonatkozó darabszám esetében. A 

múltkori ülésen felmerült vitás pont kikerült-e a szerződésből? 

 

Tímár Péter: Igen. A táblázat hibáit javítani fogjuk.  

Lízing-szerződést szerettünk volna megvalósítani. Négy szolgáltatót kerestem meg ez ügyben, 

mindegyik kedvezőtlenebb feltételeket tudott volna biztosítani. A futamidő sem volt 

számunkra kedvező. Az On Line Tellicom itt jött képbe. Voltak vitás kérdések itt is, de 

ezekben meg tudtunk egyezni. 

 

Dr. Petrin László: A határozati javaslat elfogadására, valamint a szerződés aláírására csak 

akkor kerülhet sor, ha a szerződésben szereplő hibákat kijavítják, mert látom, hogy sok hiba 

van benne. A 6-os melléklet rossz! 

 

Szalóki Imre: A cég részéről gesztus értékű volt ez a szolgáltatás, az Intellicom számára 

fontos elem az áttérés az ő telekommunikációs rendszerére. Ez az áttérés fedezné a 

számítógépes rendszer havi díját. Más finanszírozó ilyen kedvező feltételekkel ezt nem tudná 

teljesíteni. 

 

Oláh Gyárfás: Árukapcsolásnak tűnik számomra ez az ügy, szeretném megtárgyalni külön a 

képviselő-testülettel, most azt javaslom, ne foglalkozzunk tovább  ezzel a napirenddel. 

 

Dr. Petrin László: Tájékoztató adatok volta eddig, most ezek is annak minősülnek. Napirend 

keretében egy más alkalommal kell beterjeszteni. Más, megfontolandó kérdések is 

felmerülnek, például az önkormányzat érvényben lévő hűségnyilatkozata a jelenlegi 

szolgáltatóval. 

 

Szalóki Imre: Közösen kidolgozzuk a vitás kérdéseket. 

 

Dr. Petrin László: Mikor kerülhet sor az 1. számú melléklet adminisztratív hibáinak 

javítására? 

 

Tímár Péter: 30 percen belül. 

 

Dr. Petrin László: Ha a testület az eszközbeszerzés kérdésében megszavazza a 

felhatalmazást, a javítás után létrejön az aláírás. Ez akkor döntést és elkötelezettséget jelent az 

On Line System részéről is? Arra nincs garancia, hogy a telefonhálózat kérdésében mi lesz a 

testület döntése! 

 

Szalóki Imre: Hát, azt gondolom…. 

 

Dr. Petrin László: Ez árukapcsolás! Felcsúton is azonnal leállítom ezt az előterjesztést, és 

minden kapcsolatot megszakítunk Önökkel. Vértesacsa, Tabajd is visszavonja ez ügyben már 

meghozott határozatát. Nem erről volt szó! 

Javaslom, hogy vegyük le napirendről ezt az előterjesztést! 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül levette napirendről az 

előterjesztést. 

 

 

2. napirendi pont 

 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

 

A Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 

lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolót. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület két ülése között eltelt időszak fontosabb 

eseményeiről, intézkedéseiről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

 

Oláh Gyárfás: Szeretném bejelenteni, hogy értesítést kaptam a NAV-tól, végrehajtási eljárás 

van folyamatban a Réz-Hegy Kft. ellen, mert 1 millió 327 ezer forint adótartozása van. Kiss 

Sándor ügyvezető igazgató úgy tájékoztatott, hogy ez ÁFA befizetési tartozás. A Kft. 

számláján lévő, a tartozásnak megfelelő összeget Kiss úr a saját egyszámlájára utalta, 

vélhetően azért, hogy ne lehessen behajtani az ÁFA tartozást. Kiss úr kérdésemre e-mail-ben 

tájékozatott arról, hogy a kérdés megtárgyalása személyesen nem lehetséges, mert trombózis 

gyanújával kórházba fog menni. Nem tudok eltekinteni ennek megtárgyalásától, elképzelhető, 

hogy rendkívüli testületi ülést is össze kell hívni ebben az ügyben. 

 

Bárányos Gábor: Fegyelmi eljárást kell indítani! 

 

Dr. Hargitai László: Meg kell hallgatni az ügyvezető igazgatót! 

 

Oláh Gyárfás: Az ártatlanság vélelme itt is fontos 

 

Dr. Petrin László: Egy bizonylat szükséges, kötelező adatot szolgáltatni az önkormányzat, 

mint tulajdonos részére. Ez egyszerűen sikkasztás. Az ügyvezetőt utasíthatja a tulajdonos, 

mert ő saját vagyonával felel a Kft. vagyonáért. 

 

Oláh Gyárfás: Van kimutatásom arról, hogy a Kft. részéről mely összegek, milyen címen 

kerültek kifizetésre. Ezt Kiss úrtól kaptam. Ezt a kérdést napirenden tartom, az ügynek lesz 

folytatása. 

Még egy dologról szeretnék beszámolni. A Bicske Városi Önkormányzat keresett meg azzal, 

hogy a tanuszodát nem vesszük igénybe. A hajdani megállapodás szerint az igénybe nem vett 

órák miatt az ebből adódó költségeket nekünk fogják kiszámlázni. A közölt adatok azonban 

nem valósak, mert a tanuszodát ismereteim szerint jelenleg is használja az óvodánk.  

 

Dr. Hargitai László: Annak idején heti egy órát kapott az önkormányzat, nem tudom, miből 

adódik ez a követelés. Ráadásul, ez a felmérés akkor készült, mikor a tanuszoda megépítése 

előtt felmérték az igényeket, vajon gazdaságos lesz-e megépíteni ezt a létesítményt. És 

kezdetben arról volt szó, hogy a Kistréség építi meg, ehhez kellettek ezek az igénybevételi 

adatok. A települések azonban visszaléptek, és a város építette meg az uszodát. Ezek a 

követelések nem jogosak Bicske városa részéről. 
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Oláh Gyárfás: Tűzvédelmi felmérés zajlott a két ülés között. Ezt a felmérést az 

önkormányzat rendelte meg, hogy képet kapjunk intézményeink állapotáról tűzvédelmi 

szempontból is. 

Valamint megtörtént az iskolakerítés pályázati elszámolása, valamint a munka és az 

elszámolás ellenőrzése. Az ellenőrzés megállapította, hogy 7,5 kg olyan anyag került 

beépítésre, melyet nem fogadott el az ellenőrző bizottság. Sikerült korrigálni ezt a hibát, igy 

megtörtént az elfogadás. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a két ülés között 

eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló beszámolót. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

 

Dr. Petrin László: A helyi rendelet véglegesítése a Kormányhivatal észrevételei alapján 

történt, ezt kérem most elfogadni a Képviselő-testület részéről. 

 

Dr. Hargitai László: Szeretném jelezni, hogy az idős lakosság körében elég nagy a zűrzavar, 

amiatt, hogy sok alternatív szolgáltató végez a községben házi segítségnyújtást. Kérem, hogy 

beszélgessünk el ezekkel a szolgáltatókkal, mert most már szinte zaklatják az időseket azért, 

hogy az ő szolgáltatásukat vegyék igénybe. Nincs is annyi gondozásra szoruló idős a 

községben, mint amennyit ezek a szolgáltatók el tudnának látni. 

 

Dr. Petrin László: Valóban fontos lenne ez a megbeszélés. A gondozási szükségletet 

törvényi előírás szerint kell megállapítani. (háziorvos igazolása, jövedelemigazolás alapján az 

önkormányzatnak kell megállapítania) 

A Kormányhivatal felé is jeleznünk kell ezt a tevékenységet, mert valószínűleg szabálytalanul 

történik, és az önkormányzat efölött nem gyakorol ellenőrzést, mindenki a saját feje után 

megy, követhetetlen ez a folyamat. Hosszú távon az idősek vesztesei lehetnek ennek a 

helyzetnek. 

  

Szabó Dániel: Helyi szervezet nem láthatja el ezt a feladatot? 

 

Dr. Petrin László: Adott önkormányzat feladata a házi segítségnyújtás. Jelenleg Vál 

községgel társultan, alcsútdobozi gondozónő végzi. Ha magunk látnánk el, egy 

közalkalmazottat kellene foglalkoztatni ezen a szakfeladaton. Felcsút jelenleg maga látja el, 

működési engedéllyel, szakmai programmal. Nyolc főt láthat el. 

Már csak jövő évre vonatkozóan hozhatunk döntést az ügyben, mert a társulásból ki kellene 

lépni, ha önállóan szeretnénk ellátni a feladatot. 

Aljegyző asszonyt fogom megkérni, hogy jelezze a Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatala felé a községben működő alternatív szolgáltatók okozta problémát. 

Addig is helyi média segítségével tudatosítani kell a lakosságban, hogy községünkben a házi 

segítségnyújtás önkormányzat által megoldott. Bármilyen más szolgáltatásért nem tudunk 

felelősséget vállalni, és nem is támogatjuk azt. Problémáikkal fordulhatnak az 

önkormányzathoz.  
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A Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta 

el: 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról 

 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a hirdetőtáblán történő 

kifüggesztéssel kihirdeti. 

 

 

5. napirendi pont 

 

 

Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

 

Dr. Hargitai László: Vis maior kérdése nem világos a 2. számú melléklet 7. pontjában. 

 

Dr. Petrin László: Valóban, ezt javítani fogjuk. 

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 2. számú melléklet 7. 

pontjának javítása mellett az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Polgármester szünetet rendel el és a Körjegyző a rendeletet  a hirdetőtáblán történő 

kifüggesztéssel kihirdeti. 

 

 

6. napirendi pont 

 

 

Tárgy: A 2012. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 
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Dr. Petrin László: Törvénymódosítás vette el az ármegállapítás jogát az önkormányzatoktól. 

Pályázatot benyújtani azonban csak egyetértő határozatunkkal és nyilatkozatainkkal 

lehetséges a Fejérvíz számára. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

27/2012. (III. 30.) számú határozata 

 

a 2012. évi ivóvíz és csatornadíj pályázatban való részvételről 

   

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván 

venni a 2012. évi ivóvíz- és csatornadíj támogatási pályázaton. 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénylését és a technikai feladatokat Igar Település 

Önkormányzata lássa el. 

 

Határidő: 2012. április 2. 

Felelős: Körjegyző 

 

 

7. napirendi pont 

 

Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása 

 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

 

Dr. Petrin László: A határozati javaslat kötött forma, abban látszik a konkrét, forintális 

összeg. A költségvetésünkben szereplő működési hiány erejéig pályázhatunk a támogatásra. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

  

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

28/2012. (III. 30.) számú határozata 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

   

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 

(a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
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2. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

   I.  a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy 

a feletti. 

 

 

   II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 21.370. ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

  

   III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 15.098. ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

Határidő:  

Felelős: Körjegyző 

 

 

8. napirendi pont 

 

 

Tárgy: A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozásról 

Előterjesztő Oláh Gyárfás polgármester 

 

Dr. Petrin László: Összesen 11 település venne részt a társulási megállapodás szerint. OEP 

finanszírozásból 40 millió forint illetné a társulást. 15 millió forint működési költséget kell 

elosztani 11 település között. Működtetése tehát gazdaságos lenne, modern diszpécser 

szolgálattal, hívószámmal működhetne. Felcsút jelenleg évi 600 ezer forintot biztosít a 

háziorvos számára az ügyeleti feladatok ellátásához. Most 1 millió forintnál is többet kell 

majd fizetni a társulásnak, de lesz egy előírásoknak megfelelő ügyeleti rendszerünk, amely 

megfelel minden szakmai elvárásnak. 

 

Oláh Gyárfás: Alcsútdoboz vonatkozásában ez évi 1 millió 300 ezer forint kiadást fog 

jelenteni. Közbeszerzési eljárás fog indulni a szolgáltatás odaítélése tárgyában. 

 

Dr. Hargitai László: Bár drágább lett volna, de a tervezett felcsúti központú ügyelet 

célszerűbbnek látszott. Bármilyen modernek is lesznek az eszközök, 35 km-es távolságról 

beszélünk, 1 orvos lesz az ügyeleti szobában, egy fog mozogni a települések között. Eleinte 

biztosan akadozni fog az ellátás. 

 

Dr. Petrin László: Az önkormányzat használja fel a felettes szervek (ÁNTSZ, OMSZ, Orvosi 

Szakmai Felügyelet) szakvéleményeit, hogy a lakosság felé megfelelően tudja közvetíteni ezt 

az önkormányzati döntést. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

29/2012. (III. 30.) számú határozata 

 

a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz történő csatlakozásról és a Társulási 

Megállapodás jóváhagyásáról 
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1.) Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti 

háziorvosi ügyeleti tevékenység kötelező feladatellátásának biztosítása érdekében 

2012. szeptember 1-jei hatállyal csatlakozik a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti 

Társuláshoz.  

2.) A Képviselő-testület a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 

Bicske, Kossuth tér 14.) Társulási Megállapodását egységes szerkezetben a határozat 

1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

3.) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármester és a Körjegyzőt a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Polgármester, Körjegyző 

 

 

9. napirendi pont 

 

 

Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében  létrehozott 

„Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási Megállapodásának 7. 

számú módosítása, valamint a közösen fenntartott intézmény Alapító Okiratának 

módosítása  

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

 

 

Dr. Hargitai László: Sajnálattal láttam, hogy a jelzőrendszeres segítőszolgálat nincs a 

módosított anyagban. 

 

Oláh Gyárfás: 1 fő kivételével minden érdekelt úgy nyilatkozott, hogy nem szükséges. 1 fő 

számára továbbra is önkormányzati költségen nyújtjuk a szolgáltatást. 

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

30/2012. (III. 30.) számú határozata 

a 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében  létrehozott „Etyek, 

Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási Megállapodásának 7. számú 

módosításáról   

 

I. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2011. (IX. 15.) számú, 

Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és 
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Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása 7. számú 

módosítása tárgyában hozott határozatát visszavonja.  

II. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes 

Többcélú  Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, 

Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

1.  A Megállapodás 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Társulás elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény Fenntartó  Társulás (továbbiakban: 

Társulás). 

2. A Megállapodás 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti irányítási jogokat: 

Alapító és megszüntető okirat kiadása, módosítása. Az alapítói és megszüntető okirat 

kiadásához, módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

jóváhagyása kell. 

Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása; 

A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjével kapcsolatos munkáltatói 

jogokat a megállapodás 6.2. és 6.3. pontja szerint. Az egyéb munkáltatói jogokat Etyek 

község polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi utasítás adását feladat elvégzésére, 

illetve mulasztás pótlására. 

-A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítmény 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokról a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre 

útján gondoskodik. 

- Az intézményvezető minden év május 31-ig „a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről" szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásai szerint beszámol 

Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társulásban ellátott gyermekjóléti 

feladatokról. A beszámolót a társulási tagok részére az elfogadást követő 15 napon belül meg 

kell küldeni. 

3. A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Ugyanezen cél által vezérelve a Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény elnevezésű szociális, 

családsegítő- és gyermekjóléti intézmény (a továbbiakban: Intézmény) szervezetén belül, 

szakmailag elkülönült egységként működtetik a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti szolgáltatást. 

 

4. A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A 2.1 pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Mány, Szár, 

Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63 §-aiban meghatározottak alapján a házi 

segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

5. A Megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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A 2.1 pontban felsorolt társult települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Mány, 

Szár, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 65 §-aiban meghatározottak alapján a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

6. A Megállapodás 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézményvezetői álláshely betöltésére érkezett pályázatok bírálati szempontjaira a 

társulásban részt vevő települések polgármesterei javaslatot tesznek.  

7. A Megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A közös fenntartású intézmény elkülönült, önálló, elemi költségvetéssel rendelkezik és 

önálló zárszámadást készít. Az intézmény költségvetésének elfogadásához, illetve évközi 

módosításához a társult képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges. A 

fenntartói jogokat Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

8. A Megállapodás 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

A Társulás feladatait ellátó intézmény előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel 

rendelkező önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi –gazdasági feladatait Etyek 

Község Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

9. A Megállapodás 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A „Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény” vezetőjének a megbízása, a megbízás 

visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése 

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

 

10. A Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása, összeférhetetlenség kimondása, 

felmentése előtt a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét e 

munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testület köteles kikérni. 

 

III. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, 

Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az 

előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 7. 

számú társulási megállapodás módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el. 
 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

31./2012. (III. 30.) számú határozata 

a 

Segítő Kéz  Intézményfenntartó Társulás  Alapító Okiratának módosítása 
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Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testülete a Segítő Kéz Intézményfenntartó 

Társulás Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

I. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz 

Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratát az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, 

Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás társulási megállapodásának 1.5. pontjában kapott alapítói jogkörében eljárva 2012. 

április 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító okirat 1. pontja a következően módosul: 

1. Az intézmény  adatai : 

Megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény 

Az intézmény szakágazati besorolása: 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális 

ellátás bentlakás nélkül 

A szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója: S0061749 

Törzsszáma :               638870 

Székhelye, címe:         2091 Etyek, Magyar u. 1.  

Adószáma:                 16695849-2-07 

Statisztikai számjele:    16695849-8899-322-07 

Telefon/fax:                 22/597-000, 597-001 

 

2. Az Alapító okirat 3. pontja a következően módosul:  

 

3. Az integrált intézményegységek szakfeladat száma és megnevezése:  

- 889924 családsegítés 

- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás  

- 889922 házi segítségnyújtás 

- 889923  jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás  

- 881011 idősek nappali ellátása 

- 889921 szociális étkeztetés  

 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja a következően módosul. 

 

4. Az intézmény telephelyei:  

1. telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5. 

2. telephely: 2065 Mány, Rákóczi út 67. 

3. telephely: 2066 Szár, Rákóczi út 68. 

4. telephely: 8088 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. 

5. telephely: 2066 Újbarok, Fő út 3. 

 

4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5. Az integrált intézményegységek működési területe: 

Házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek 

közigazgatási területe 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, 

Újbarok községek közigazgatási területe 

 

Családsegítés esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok 

községek közigazgatási területe 
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Gyermekjóléti szolgáltatás esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, 

Újbarok községek közigazgatási területe 

 

Szociális étkeztetés esetén: Etyek Község közigazgatási területe 

Idősek nappali ellátása esetén: Etyek Község közigazgatási területe  

 

5. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

6. Az intézmény közvetlen jogelődjei 

Segítő Kéz Szociális Központ 
Alapító Okirat kelte: 1994. 

száma: 85/1994. (V. 16.) Önk. határozat 

Alapítás időpontja: 1994. 05. 16. 

Alapító: Etyek Község Önkormányzata 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ  

Alapító Okirat kelte: 2000.  

száma: 113/1999. (XI.24. ) Önk.határozat 

Alapítás időpontja : 2000.01.01.  

Alapító: Etyek, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa községek.  

 

6. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

7. Az intézmény alapítója. az alapítás éve:  

Alapító: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Alapító Okirat kelte: 2006. (371/2006 (XI1.21.) Önk. határozat) 
 

7. Az Alapító okirat 9. pontjából törlésre kerül a 4. és 5. alpont. 

8. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

10. Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. Az integrációban részt vevő intézményegységek szakmailag 

önállóak. 

9. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  

11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 

Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 

rendelkező közintézmény. Gazdálkodásának megszervezésére tekintettel önállóan működő 

költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Etyek Község Polgármesteri Hivatala látja el.  

10. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

12. Az intézmény-vezető megbízás rendje: 

Az intézményvezető magasabb vezetői megbízására a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak és a 257/2000 XII.26. Korm. rendelet 3§.(1) 

bekezdése vonatkozik.  

 Az intézményvezető megbízása a megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, 

összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek község Önkormányzat Képviselő –

testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető megbízása, megbízás 

visszavonása, összeférhetetlenség kimondása, felmentése előtt a társult önkormányzatok 
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polgármestereinek véleményét ezen munkáltatói jogokat gyakorló község polgármestere 

köteles kikérni. Egyéb munkáltatói jogokat  a polgármester gyakorolja. 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

13. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszonyok: 

Az intézmény által – az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat ellátó- 

foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A 

foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXII. törvény az irányadó, munkavállalói, melyre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó, illetve egyéb 

foglalkoztatásra irányuló, megbízásos jogviszony, melyekre a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó. 

 
12. 12. Az Alapító Okirat az alábbi 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az intézménynek a feladat-ellátást szolgáló ingatlanvagyona nincs. A működéshez szükséges 

ingatlan vagyont (központi épület, területi irodák) használatra az illetékes települési 

önkormányzatok biztosítják. A feladat-ellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény eszköz leltára 

szerint biztosított.  

Az intézmény a használatra kapott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

II. Alcsutdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézmény módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

Alapító Okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okirat aláírására. 

IV. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál 

kezdeményezze a módosítások átvezetését a törzskönyvi nyilvántartásban. 

 

Határidő: 2012. március 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

10. napirendi pont 

 

 

Tárgy: Döntés Ács Gyula Alcsútdoboz, Szabadság u. 1/16. szám altti lakos föld-

haszonbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelméről és az Alcsútdoboz 140 és 

141 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

 

Dr. Petrin László: Nem termőföld, hanem belterületi, kivett a művelési ága a szóban forgó 

területeknek, ezért csak haszonbérleti szerződés jöhet létre. Pályázatot kell kiírni az 

előterjesztés mellékletét képező Pályázati Hirdetmény szerint. Lehetséges, hogy nem lesz más 

pályázó, de törvény szerint kell eljárnunk e tekintetben is. 

 . 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el: 
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

32/2012. (III. 30.) számú határozata 

Ács Gyula Alcsútdoboz, Szabadság u. 1/16. szám alatti lakos föld-haszonbérleti 

szerződés meghosszabbítása iránti kérelméről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Ács Gyula 

Alcsútdoboz, Szabadság u. 1/16. szám alatti lakos föld-haszonbérleti szerződés 

meghosszabbítása iránti kérelmét elutasítja. és a 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 

20.§ (2) bekezdésének megfelelően a 140 hrsz.-ú kivett művelési ágú 1652 m², valamint a 

141 hrsz.-ú kivett művelési ágú 1926 m² nagyságú földterületek bérbeadásáról az 

előterjesztés mellékletét képező pályázatot írja ki. 

 

Határidő: 2012. 04. 03. 

Felelős: Polgármester, körjegyző  

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

33/2012. (III. 30.) számú határozata 

 

az Alcsútdoboz 140 és 141 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbeadására vonatkozó  

pályázat kiírásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás, szabályairól, valamint a nem lakáscélú helységek 

bérletéről szóló a 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdésének 

megfelelően a 140 hrsz.-ú kivett művelési ágú 1652 m², valamint a 141 hrsz.-ú kivett 

művelési ágú 1926 m² nagyságú földterületek bérbeadásáról az előterjesztés mellékletét 

képező pályázatot írja ki. 

 

Határidő: 2012. 04. 03. 

Felelős: Polgármester, körjegyző  

 

 

 

11. napirendi pont 

 

 

Tárgy: Egyebek 

 

Bárányos Gábor: Közúti forgalom korlátozása ügyében a megbeszéltek szerint kértük-e a 

környező községek véleményét, segítségét? 
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Oláh Gyárfás: Közútkezelőtől, érdekeltektől véleményt kértem, a jelenlegi szabályozók 

szerint nem sokat tehetünk ebben az ügyben. 

 

Bárányos Gábor: Elég baj ez, nagy terhet ró a lakosságra a községen áthaladó teherautó 

forgalom. 

 

Szabó Dániel: Próbálkozhatnánk megegyezni a fuvarozókkal vagy természetvédelmi okokra 

is hivatkozhatnánk. És kellemetlenné is tehetnénk az átjutást községünkön. 
 

Bárányos Gábor: Mivel határozatot hoztunk ebben az ügyben, kérem az abban foglaltak 

végrehajtását. 
 

Oláh Gyárfás: Ökológiai folyosó a Váli-víz, de sajnos nem jelent megkülönböztetett 

bánásmódot ez a megállapítás. 

 

Szabó Dániel: Szeretném, ha beszélnénk a dobozi működő C4-es hrsz.-ú önkormányzati út és 

árok kérdéséről, mert nagy feszültséget okoz a hiányuk. Ezt beszántotta ugyanis a művelője, 

ezért az ott lakók nem juthatnak be kertjeikbe ezen az útvonalon.   

 

Oláh Gyárfás: Jelenlegi gazdasági helyzetünkben nem tudjuk vállalni a helyreállítás 

költségeit. A lakók és a vállalkozó közötti békés megegyezést látom célravezetőnek. 

 

Szabó Dániel: Képviselői hatáskörben megbeszélést kezdeményezek az érintettekkel. 

 

 

Több hozzászólás nem volt. Oláh Gyárfás polgármester 10. 50 perckor az ülést bezárta. 

 

 

   

K.m.f. 

 

      Oláh Gyárfás    Dr. Petrin László 

       polgármester          körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hargitai László                             Szabó Dániel 

 

jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 


