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Megújult, megszépült az óvoda, 
amely új tetőt is kapott!

A munkával kapcsolatos bővebb magyarázatot 
lásd a Gráf Mihály bizottsági elnökkel készített 

interjúban, az 5. oldalon.

Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

Ingyenes!

FÓTI HÍRNÖK
3. évfolyam 3. szám • 2013. március

Több mint 1,5 milliárd Ft tőketartozást 
vállalt át az állam Fót városától

Közös Önkormányzati Hivatal jött 
létre Fót és Csomád életében

Új önkormányzati képviselőnk:
Merkwart Krisztián

Elkészült a kisalagi ravatalozó

Húsvéti piaci nap: március 23.

Székely zászló a
Polgármesteri Hivatal előtt

Az iskolai beiratkozások menetrendje
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Fáklyás
felvonulás
MEGHÍVÓ

Az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz híven fáklyás fel-
vonulás és koszorúzási 
ünnepséget tartunk az 
1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hősei 
tiszteletére, 

2013. március 
14-én este 18 órai 

kezdettel.
A fáklyás felvonulást gróf 
Károlyi László indítja el a 
Károlyi kastélytól. Az ünnepi 
menetet Károlyi és Sándor 
lovas huszárok kísérik a re-
formátus temetőig, ahol a 
48-as emlékhelyen, Sipos 
Pál  sírjánál koszorúzási ün-
nepségre kerül sor. Az ün-
nepi beszédet Koncz Zoltán 
református lelkész mondja.

Szeretettel várunk minden-
kit, a 48-as eszmék mai hí-
veit és sok fiatalt is a fáklyás 
felvonulásra!

Kérjük nemzeti ünnepünk 
tiszteletére lobogózzák fel 
házaikat! 
   

A Fóti Németh Kálmán
Magyar Út Kör tagjai

A rendezvény hangulatát az 
alábbi, tavalyi képekkel sze-
retnénk feleleveníteni.
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Tavaszi zsongás az önkormányzatban
Itt a tavasz, felgyorsult az élet, s ez Fót Önkormányzatára talán még inkább vonatkozik. Minden változik 
körülöttünk, s reméljük, hogy jó irányba.
Beindultak a beruházások, fejlesztések. Ezekről és az eddig lezajlott előzményekről tudósít minket  
Gráf Mihály bizottsági elnök úr a következő két oldalon.
A képviselő-testület tagjai egyre több időt töltenek a Polgármesteri Hivatalban. Február hónapban 
négy képviselő-testületi ülést tartottak: rendkívüli ülés zajlott február 13-án, február 25-én és február 
27-én, valamint rendes ülés február 20-án. S akkor még nem említettük az azokat megelőző bizottsági 
üléseket és a Hivatal munkatársaival történő számtalan egyeztetést, felkészülést. 

Tavaszi újdonságok:
• Elindult a TV közvetítés a rendes képviselő-testületi ülésekről, sőt február 20-án a Fót TV mellett a Pest 
megyei KözTV is készített műsort.

• Az Önkormányzat új intézményt hozott létre GESZ (Gazdasági Ellátó Szervezet) néven, mely az intéz-
mények önkormányzati alkalmazásban maradt, nem pedagógus dolgozói alkalmazását, munkaügyi 
feladatait intézi, továbbá a gazdasági feladatok ellátásáért felelős.

• Kitűzték a székely zászlót a Hivatal előtti zászlótartóra.

• A képviselők egy csoportja kiutazott Balavásárra, hogy részt vegyenek a testvértelepülés ünnepén, a 
Küküllő-vidéki Bornapon.

• Bukta András helyét a képviselő-testületben Merkwart Krisztián foglalta el.

• Igen jelentős változás Fót és Csomád közös Önkormányzati Hivatalának létrejötte, mely önmaga is 
számos további változást okoz a Hivatal életében. (Ennek indoka, hogy a 2000 lélekszám alatti települé-
sek nem tarthatnak fönn önálló Polgármesteri Hivatalt az új szabályozás szerint.)

• A legörvendetesebb hír pedig az, hogy az állam Fót város adósságának 40%-át magára vállalta. 

Zelk Zoltán
Hóvirágok, ibolyák

“Jó reggelt, Nap, ég, hegyek,
aludtunk egy éven át.”
Így köszönnek a kibújó

hóvirágok, ibolyák.

“Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!”

Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.

“Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?”

“Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát...”
Jő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.

Tévések a februári rendes képviselő-testületi ülésen

Szeretteink méltó búcsúztatására ad lehetőséget az elkészült ravatalozó 

FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR I.  
Telefon: 27/ 535-365, 535-375 102 mellék
Fax: 1211 358-232 E-mail: jegyzo@fot.hu

TÁ J É K O Z TATÁ S
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csomád Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületével az Mötv. 84.§ (1), 85.§ (4), (7) bekezdései alapján 2013. március 
1. napjától Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre, Csomád településen állandó 
jelleggel működő  Csomádi Kirendeltséggel.

Új neve:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telephelyei neve, címe:
• Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2151 Fót, Kossuth L. u. 1.
• Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség
2161 Csornád, Kossuth L. út 69.

Fót, 2013. március 1.
Chrobák Zoltánnéfor. jegyző

Közmeghallgatás
A képviselő-testület április 4-én közmeghallgatást tart, 17 órai 
kezdettel. A közmeghallgatás helye a József Attila Művelődési 
Ház nagyterme.

Minden fóti lakost szeretettel várunk!
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Igen, látják a fótiak, hogy a beruházások még csak most indultak el, a 
működésünknek eddig kevés látványos eredménye volt. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy nem dolgoztak a fóti képviselők. Azt mondhat-
nánk, már csak azért is többet kell dolgozni, mert a korábbi képviselő-
testület 18 fős létszámához képest most csak 11-en vagyunk, így egy 
főre eleve több feladat hárul, miközben a város pedig nőtt. A bejelen-
tett lakók száma már 19.000 felett van. 
Dolgoztunk tehát és vannak is eredményeink, csak ezek nem voltak 
látványosak, de mégis igen fontosak a város életében, amelyek meg-
alapozzák a jövőt. 
Az előző önkormányzat sok dolgozót szabálytalanul bocsátott el, és 
ezek az emberek perre mentek. Emiatt nagyon komoly összegeket 
kellett kifizetnünk, összesen több mint 60 millió forintot. Mostanra 
végre valamennyi munkaügyi pert le tudtuk zárni. Hasonlóan sok gon-
dot okozott a volt Kht. ügye, amit mondjuk úgy, rosszul menedzseltek 
elődeink. A Kht.-t át kellett alakítani a jogszabályi előírás szerint Kft.-vé,  
vagy meg kellett szüntetni. Ezt az országban mindenütt simán meg 
tudták oldani a törvény által előírt időben, egyedül Fóton nincs még a 
mai napig sem befejezve a folyamat. Mivel nem lett időben elkezdve, 
kényszer végelszámolás lett belőle, ahol nekünk már sokkal kisebb a 
mozgásterünk. Lassan azonban a végére érünk, sajnos ez a feladat már 
közel 20 millió Ft költséget okozott. Ezt 2008-ban még egy tollvonással 
meg tudták volna oldani, erre is teljesen feleslegesen megy el ennyi 
pénz. Azt is hozzá kell tenni, hogy még nagyobb káosz lett volna, ha 
nincsenek nagyon jó ügyvédeink, mind a munkaügyi pereknél, mind 
az elszámolásnál. 
Azzal is szembesültünk, hogy Fóton 21 éve nem történt átfogó intéz-
ményi vizsgálatat. Nos, mi ezt elrendeltük, a legszerteágazóbb tevé-
kenységet végző ESZEPSZ-nél látszott a legszükségesebbnek. Sajnos 
jól sejtettük, a külső szakértői vizsgálat számos gazdasági visszásságot, 
sőt visszaélést tárt fel. Emiatt még 2011 decemberében feljelentést 
tett a Hivatal. A nyomozás elindult, két szálon fut, egyrészt rendőrségi, 
másrészt adóhivatali síkon. Folynak a kihallgatások, tanúmeghallgatá-
sok. Az igazgató fegyelmi eljárással távozott, és az új igazgató leváltot-
ta a gazdasági vezetőt, valamint az asszisztensét is. Két példa a feltárt 
hiányosságok közül: a cég 2006 óta nem fizetett Áfát, holott Áfa-kö-
teles volt, valamint nem nyitottak ügyfélkaput, holott azon keresztül 
kellett volna elszámolni az APEH felé.

Fóton sokan várnak feljelentést, de legalábbis elszámoltatást a volt 
„10-ek” ellen...
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert csak akkor léphetünk, ha biztos jogi 
megalapozottságunk van. Nekik vannak jogászaik, s minden betűbe 
bele tudnak kapaszkodni. Készült már egy feltáró joganyag, amit azon-
ban még pontosítani kellene. A vizsgálatot elindítani csak 100%-os 
jogi háttérrel szabad. Szerintem egy rátermett ügyvédi irodát kellene 
fölkérni. 
Nagyon örülnék, ha ilyen dolgokkal már nem kellene foglalkoznunk, 
hanem a fejlesztésekre lehetne fordítani minden erőnket. 

Beszéljünk akkor a fejlesztésekről. Ezekről mit kell tudni olvasóink-
nak?
Első alkalommal vagyok képviselő, a ciklus elején még nem ismertem, 
hogyan működnek ezek a rendszerek. A hivatalnak nagyon komoly 

szerepe van abban, hogy a képviselők által megalapozott döntések ér-
vényre jussanak. Most már beletanultam, és azt látom, hogy csak egy 
nagyon jól szervezett, ütőképes hivatal képes ezeket az önkormányza-
ti elhatározásokat, döntéseket végrehajtani. A képviselők megteremtik 
az alapokat a jó döntésekkel, irányt mutatnak, de a végrehajtás az nem 
rajtuk múlik. A hivatal készítteti el a terveket, ők szerzik be az összes 
hatósági engedélyt. Ők készítik elő a kivitelezők kiválasztásához a 
megadott módon az anyagot, hogy aztán a testület jól tudjon dönteni 
a vállalkozó kiválasztásában. Amikor elindul a kivitelezési folyamat, a 
Hivatal a felelős az ellenőrzésért, az egész folyamat kézbentartásáért, 
hogy időre, szakszerűen és pénzpocsékolás nélkül elkészüljön a beru-
házás. Ez nem egy egyszerű feladat, ezt egy szakképzettség és szerve-
zettség szempontjából jól működő csapat tudja jól végezni. 
Nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy több mint 10 év után 
Fóton végre ismét van egy olyan jegyző, aki rátermett és alkalmas arra, 
hogy összefogja a hivatal munkatársait, jó irányba mozgassa, motiválja 
őket. Chrobák Zoltánné dr. egy gyakorlott és ügyes vezető, s úgy látom, 
hogy Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző is nagyon jó választás volt. 
Így a hivatal vezetése jó kezekben van, s a magam részéről támoga-
tom, hogy irányításukkal egy ütőképes tisztviselői kar segítse a kép-
viselő-testületet Fót érdekében. A beruházással foglalkozó egységet 
azonban még meg kell erősítenünk, itt nagy volt a személyi változás az 
utóbbi időben. Fontos, hogy itt is tevékeny és hozzáértő szakemberek 
dolgozzanak. Nem könnyű a feladat, nagyon sok erőt és kitartást kívá-
nok a vezetőknek, hogy sikerüljön egy jó csapatot építeni!
Az új rendszerben változatlanul a jegyző a hivatal vezetője, ő a hivatali 
dolgozók munkáltatója, teljes felelősséggel. Annyi azonban változott, 
hogy a jegyző kinevezésének és felmentésének jogköre a képviselő-
testülettől átkerült a polgármesterhez.
A beruházásokról is szívesen beszélek, mint mérnök ember, ez az egyik 
kedvenc területem. Az előző lapszámban olvashattuk Bartos Sándor 
alpolgármester úr tájékoztatását néhány fejlesztésről. Én, mint az Em-
beri Erőforrás Bizottság elnöke elsősorban az intézmények ügyeivel ke-
rülök kapcsolatba, most éppen az óvodák- és a bölcsőde fejlesztésével, 
mely beruházások beleillenek a város középtávú fejlesztési terveibe. 
Összességében óvoda- és bölcsőde fejlesztésre 270 millió Ft pályázati 
forrást sikerült elnyernünk, az egyik pályázatnál 10%, a másiknál 15%-
os önrésszel, tehát rendkívül kedvező feltételekkel. A buszforduló mö-
gött lévő bölcsődénket 80 férőhelyesre bővítjük, az állásba visszatérni 
szándékozó anyukák nagy örömére. Egyelőre ez a létszám elegendő-
nek látszik, de várható, hogy idővel még további férőhelyeket kell majd 
kiépíteni. Viszont, mivel a bölcsődében jelenleg óvodai csoportokat is 
elhelyezünk, őket a korszerűsítés után át kell helyezni máshová. Erre a 
célra bővítjük az Ibolyás utcai óvodát két csoporttal. Ez azt jelenti, hogy 
óvodai létszámot az Ibolyás utcai fejlesztéssel nem tudunk bővíteni, de 
a Fáy Iskolában elindítottuk két óvodai csoportot, azzal már bővítést 
tudtunk végrehajtani. Még mindig szükség lesz óvodai létszámnöve-
lésre, hiszen 2015-től uniós előírás szerint minden 3. életévét betöltött 
gyermeket kötelező lesz óvodába íratni, ezért az óvodafejlesztési prog-
ramot nem szabad abbahagyni. 
Tervben van a katolikus óvoda bővítése, ehhez megkapta az egyház 
a mozi épületet, és értékkülönbözetként kaptak 27 millió Ft-ot. Az 
Önkormányzat ezzel segíti, hogy új óvoda épüljön, miközben ott is 25 
gyermekkel többet tudnak fogadni. 

A z  Ö n ko r m á ny z at  e re d m é nye i

Gráf Mihály

Az utóbbi időben megpezsdült az élet Fóton. Megtörtént a Vörösmarty kunyhó felújítása és 
a piac helyének kialakítása, szép új tető került az egyik óvodára, elkészült a kisalagi rava-
talozó, felújították, illetve átalakították a Bokor utcai volt orvosi rendelő épületét és egy 
önkormányzati lakást a Kossuth utcában, így összesen 5 szép lakásnak örülhetünk. Továbbá 
pályázati eredményeknek köszönhetően az idén jelentősen növekszik a bölcsődei és az óvo-
dai férőhelyek száma, továbbá az idén várható a Vörösmarty Művelődési Ház felújítása is. 
Mi történt, hogy az alvónak hitt városban így beindultak a beruházások?
Mindezekről Gráf Mihályt, az Emberi Erőforrás Bizottság elnökét,
a KDNP fóti szervezetének elnökét kérdeztük!
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Nyertünk pályázatot a Fáy Iskola fűtéskorszerűsítésére is. Már megtör-
tént a közbeszerzés, elindulhat a kivitelezés. A korszerűsítés azt jelenti, 
hogy a jelenlegi gázfűtés helyett faapríték tüzelésű kazánt fogunk üze-
meltetni. Ez lényegesen olcsóbb alapanyag, számításunk szerint 3 év 
alatt meg fog térülni a befektetés. További előny, hogy a Közszolgáltató 
Kft. állítja majd elő a kazán működtetéséhez szükséges faaprítékot. 
Alpolgármester úr említette, hogy a Művelődési Ház felújításához már 
tavaly megteremtettük a pénzügyi keretet, de az engedélyek megszer-
zésénél akadtak nehézségek. Polgármester asszony az előző testületi 
ülésen elhangzott kérdésemre azt nyilatkozta, hogy azóta elhárultak az 
akadályok. Várjuk a jó időt, és kezdődhet ez a beruházás is.  
A piac helyszínének a rendbetételével elkezdtük a történelmi város-
központ rehabilitációját. Van ott egy török kút, egy forrás, és volt ott 
egy vízimalom, amit legalább jelképesen fel akarunk újítani. Gyönyörű 
a park, hatalmas fák közt, igazi szép, természetes környezetben mű-
ködhet majd a piac. Tervezünk oda egy játszóteret is, amely még az 
idén elkészül, a költségeket már beállítottuk. Ez a hely valóban közös-
ségi tér lehet, nem csak egy piac. Ajánlom mindenkinek, aki nem járt 
mostanában arra felé, tegyen egy sétát a Shell kút mögött, megéri. 
Ezzel együtt e meglévő intézmények fejlesztéséről sem feledkeztünk 
meg. Sajnos kiderült, hogy több évre visszamenőleg a tűzvédelmi és 
érintésvédelmi ellenőrzéseket nem végeztették el. Kezdeményeztem, 
hogy az intézményeket tegyük rendbe, ehhez felállítottunk egy ütem-
tervet, amelynek már folyik a végrehajtása. 
A Garay János Általános Iskolánál kialakítottunk egy parkolót, mert 
ott közlekedési gondokat okoztak a gépkocsik. A feszültségeket úgy 
enyhítettük, hogy az iskola háta mögött kialakítottunk egy parkolót, 
önkormányzati területen.
Elkészült a kiasalagi ravatalozó, amihez a terveket a Kft. ügyvezetője 
ingyen bocsátotta rendelkezésre. Koncz János képviselő úr javasolta, 
hogy legyen ott lélekharang is. Megoldjuk.
Elmondok egy érdekes esetet. A ciklus elején a buszforduló mögötti 
óvodáról a korábbi és a mostani képviselők, sőt az intézmény vezetője 
is úgy nyilatkozott, hogy az óvoda szerkezetileg tönkrement, gondos-
kodni kell a teljes újjáépítéséről. Mivel a terület képviselője vagyok és 
az illetékes bizottság elnöke is, így komolyan utánajártam. Kiderült, 
hogy a szóbeszéd teljesen alaptalan volt, semmiféle műszaki vizsgálat 
vagy szakvélemény nem támasztotta azt alá. Kezdeményeztem, hogy 
egy szakértői vizsgálat mérje föl az állapotokat. Ez a szakértői vizsgálat 
kiderítette, hogy az épület szerkezete nagyon jó állapotban van, mind-
össze a tetőt kell javítani. Így új tetőt csináltattunk, egy könnyűszerke-
zetes sátortetőt. A továbbiakban még célszerű külső hőszigeteléssel 
ellátni az épületet és majd még az épületgépészettel kell foglalkoz-
nunk. Így még nagyon sokáig szolgálhatja eredeti célját. 
A legfontosabbal, a tetővel kezdtük, folytatjuk majd a gépészettel, s 
reménykedem, hogy írnak ki külső hőszigetelésre pályázatot, s tudunk 
hozzá pénzt is szerezni. Ha mégsem lesz pályázati forrás, akkor is meg-
csináljuk, ütemezve, mert egyszerre mindenre nincsen pénz. 
Azt is hadd mondjam el örömmel, hogy ehhez az óvodához közel, a 
Szent Benedek parkban szintén építünk egy játszóteret, ennek is be-

állítottuk a keretét a költségvetésbe. Így az idén két játszótérrel gazda-
godhat Fót.

Nagyon sok szó esik az utak rossz állapotáról. Ezen a helyzeten is 
tudnak javítani?
A ciklus elején azt ígértük, hogy az útépítésekhez a pályázati önrészt 
biztosítani fogjuk. Sajnos úgy néz ki, hogy 2014-ig ilyen pályázatokat 
nem írnak ki a Közép-magyarországi régióban. Mivel erre nem számít-
hatunk, elkezdjük a munkát a legégetőbb helyszíneken. Két utcára ké-
szülnek a tervek és a beruházási összeget is beterveztük 2013-ra. Az 
egyik a Baross utca, ahol már nagyon régen befizették a lakók az ön-
részt, jogos tehát az elvárás a részükről, hogy elkezdődjön a beruházás. 
A másik a Géza fejedelem utca, ami lassan már járhatatlanná válik. Rá-
adásul ez egy nagyon fontos, forgalmas gyűjtő utca, amely vész esetén 
elkerülő útként is működhet, a fő útról a buszforgalom is ide terelhető. 
Ezeket az utakat elkezdjük rendbe tenni, de nem fogjuk abba hagyni. 
Felmérjük az összes utcát, elkészítjük a terveket, hogy ha pályázat adó-
dik, akkor csak be kelljen adni. 

Az állam elengedett több mint másfél milliárd Ft tartozást. Megköny-
nyebbül ettől a város, esetleg nagyobb sebességre lehet kapcsolni?
Nem szeretnék elhamarkodott kijelentéseket tenni. Az biztos, hogy évi 
300 millió Ft fölött lett volna a törlesztési részletünk. Ez lényegesen le-
csökkent. Az így megmaradó pénzt biztos, hogy jó célokra fogjuk tudni 
fordítani. 

A salaklerakóval mi a helyzet?
Több lehetséges helyszín is van, nem csak Fót jött számításba, még 
nem dőlt el, hol szeretnék azt megnyitni. Én egyébként külön vélemé-
nyen vagyok. Szerintem – bár sok pénzt hozhat Fótnak – csak abban az 
esetben szabad hozzájárulnunk, ha 100 százalékos biztosítékunk van 
arra, hogy a beruházóval és az üzemeltetővel az előírt technológiát be 
tudjuk tartatni. Ha pedig mégsem tartanák be, akkor azonnali hatállyal 
bezárathassuk és betemethessük a bányát. Ellenkező esetben a fótiak 
egészsége kerülhet veszélybe, amihez nem fogok asszisztálni.

A létrehozott GESZ-nek mi a szerepe? 
Az iskolák pedagógusait az állam vette át és az állam fizeti. Az intézmé-
nyek működtetése azonban továbbra is önkormányzati feladat, tehát 
az iskolák többi alkalmazottja (karbantartók, takarítók, irodai munka-
társak) változatlanul a település kötelékében maradtak. Ez a közalkal-
mazotti csoport került át a frissen létrehozott GESZ-hez, mely a város 
költségvetési szerve. Ez a szervezet hivatott a továbbiakban a város 
oktatási, kulturális és egészségügyi intézményeinek technikai működ-
tetésére. 
Összegezésül szeretném tudatni, nagyon bízom benne, hogy most 
már minden szükséges technikai, anyagi feltétel és a közös akarat is 
rendelkezésre fog állni az előttünk álló feladatok megvalósításához. 
Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam! Jó egészséget és gyönyörű 
tavaszt kívánok minden fóti embernek!
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1/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja Tóth Csaba r. alezredes 
kapitányságvezetői kinevezését a Dunake-
szi Rendőrkapitányság élére.

2/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előző képviselő testü-
leti ülés óta eltelt időszak fontosabb esemé-
nyek tárgyában ismertetett polgármesteri 
beszámolót. 

3/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Lejárt határidejű ha-
tározatokról szóló beszámoló I. fejezetének 
végrehajtása megtörtént, a tájékoztatót 
elfogadja. 

4/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Lejárt határidejű hatá-
rozatokról szóló beszámoló II. fejezetének a 
végrehajtása folyamatban van, a tájékozta-
tót elfogadja. 

5/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámoló IV. fejeze-
tének mellékletét képező munkaterv 2012. 
december 19-ei üléséhez rendelt 8. pontot 
hatályon kívül helyezi.

6/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Lejárt határidejű hatá-
rozatokról szóló beszámoló III. fejezetének 
végrehajtási határidejét meghosszabbítja. 

7/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a benyújtott igények alapján elfogadja 
a 2013. évi Közfoglalkoztatási Tervet, mely-
ben 38 fő szakképesítést nem igénylő mun-
kakörben foglalkoztat

8/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Fót 
Város 2013-14. évekre vonatkozó Települé-
si Környezetvédelmi Programját, egyúttal 
felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen 
a Települési Környezetvédelmi Program 
megküldéséről a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőség, valamint a szomszédos 
önkormányzatok részére. 

9/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a helyi adókintlévősé-
gek behajtása érdekében megtett intéz-
kedésekről szóló beszámolót azzal, hogy a 

Polgármester folytasson tárgyalásokat az 
adórendezés ügyében, kiemelten a nagy 
adóhátralékot felhalmozó adózókkal.

10/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy nem hatalmazza fel a 
Polgármestert Fót Város Önkormányzata, a 
Pestterv Kft. valamint a NEUTÓ Kft. között 
kötendő háromoldalú tervezési szerződés 
aláírására.

11/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján a 
folyamatban lévő, Fót Város településren-
dezési eszközeinek módosítását, valamint 
felülvizsgálatát érintő változásokat.

12/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete jóváhagyta a 2013. évi állami ünnepek 
rendjét.

13/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött a 2013. évi kiemelt városi 
rendezvények, kulturális események, fel-
adatok rendjéről és költségeiről.

14/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek 
és egyházak sport, kulturális és egyéb te-
vékenysége támogatása céljából Sport és 
Kulturális Pályázati Alapot biztosít 1.000e Ft, 
azaz Egymillió forint keret összeggel.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te felkéri a Polgármestert, hogy az Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésébe 2.000 
e Ft, azaz kettőmillió forint keret összeget 
építtessen be az alábbiak szerint:
- a Sport és Kulturális Pályázati Alap céljára 
1.000 eFt, 
- a  Testvérvárosi keretre 1.000 eFt, (Balavásár 
600.000 Ft, San Benedetto 400.000 Ft).

15/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy „A közbeszerzési 
szakértői feladatok 2 évre történő ellátá-
sára” kiírt pályázatot eredményesnek nyil-
vánítja és a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Dobsa Bt. (székhely: 1041 Budapest, Des-
sewffy utca 27., képviseli: Dobsa Sándor) 
ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

16/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi a Fáy András Ál-

talános Iskola és Óvoda energetikai korsze-
rűsítése című beruházás forrásösszetételét. 
A 2013. évben kifizetésre kerül 85 228 590 
Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséből 
A kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként az 
INOX-THERM Kft. ajánlattevőt hirdeti ki.

17/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Károlyi Clarisse Alapít-
vány által működtetett Oltalom Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza működési költsé-
geihez 500.000 Ft/hó támogatást biztosít.

17/A/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Katasztrófavédelemi Igazgatóság Gödöllői 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a Garay 
János Általános Iskolára (2151 Fót, Arany J. 
u. 20-26.) vonatkozó 1013-6/2012/GÖDHAT. 
végzésében, a Fóti Boglárka Óvoda és Böl-
csődére (2151 Fót, Bölcsőde utca 2.) vo-
natkozó 998-8/2012/GÖDHAT. végzésében 
megállapított hiányosságokat megszünteti. 
A feladat tárgya a tűzvédelmi, és villámvé-
delmi szabványossági felülvizsgálatokban 
feltárt hibák kijavítása, és annak kivitelezői 
nyilatkozattal történő igazolása.
Felkéri a Polgármestert, hogy folytasson le 
vállalkozói ajánlatkérői eljárást és a 2013. 
évi költségvetésbe terveztesse be az intéz-
ményeknek e célból szükséges munkáira 
bruttó 2.000.000 Ft keretösszegre a fedeze-
tet.

18/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt,  hogy  a Fót, Dózsa György u. 
12-14. sz. alatt üresen álló I. emelet 4., 5. he-
lyiségeit ingyenes használatba  adja az Fót 
Város Egyesített Szociális és Egészségügyi 
részére 2013. február 15-től határozatlan 
időre.
A Fót, Dózsa György u. 12-14. sz. alatt üre-
sen álló II. emelet 11. tornatermét ingyenes 
használatba adja az Önkormányzati Zeneis-
kola részére 2013. február 15-től határozat-
lan időre.
A Flow Nyelvstúdió Kft.-nek a Fót, Dózsa 
György u. 12-14. szám alatti üres helyiség 
iránti kérelmét elutasítja. 

19/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. 
március 31-ig terjedő időszakra történő 
fenntartásához, és a feladat ellátását, 2013. 
április 1. napjától 2013. december 31. nap-
jáig önként vállalt feladatként biztosítja a 
külső forrásokból nem fedezhető költségek 
erejéig.

Képviselő-testületi határozatok
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A feladatellátás fedezetére 1.875.000 Ft, 
azaz egymillió-nyolcszázhetvenötezer fo-
rint összeget biztosít. 

20/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete elfogadja a Fóti Közszolgáltató Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft. által készített 
2011. évi tevékenységéről szóló egyszerű-
sített éves beszámolót és közhasznúsági 
jelentést, továbbá tudomásul veszi és elfo-
gadja a Kft. 2011. december 31-i mérlegét, 
melyben az eszközök és források egyező 
végösszege: 40.993 eFt, a mérleg szerinti 
eredmény - 18.836 eFt (veszteség).
Tudomásul veszi, hogy Fót Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal által el nem 
ismert teljesítésű, 2x 6.250 eFt bruttó össze-
gű számlát a Kft. rendkívüli eredményként 
rendezi.
Felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a Kft. 
gazdálkodásának átfogó ellenőrzését, gaz-
dasági folyamatainak feltárását külső szak-
értő bevonásával végezze el.
Dönt arról, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft. saját tőkéjének rendezése érdekében 
17.038 eFt tagi kölcsönt pótbefizetéssé mi-
nősíti át és azt lekötött tartalékba helyezi. 
Dönt arról, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. 
részére 10.000 eFt jegyzett tőkeemelést hajt 
végre a likviditási gondok azonnali megol-
dására.

21/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató Ki-
emelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
üzleti terve kerüljön átdolgozásra az alábbi 
szempontok szerint:
A Kht. végelszámolása során a Kft. által 
megvásárolt eszközök hasznosításának 
részletes kimutatása.
A Képviselő-testület az Apponyi Franciska 
Óvoda étkeztetésének a Kft. keretén belüli 
megoldása érdekében felkéri az intézmény-
vezetőt a jelenlegi étkeztetési szerződésük 
mielőbbi felmondására. A Kft. az üzleti ter-
vének elfogadásától függetlenül mielőbb 
dolgozza ki az étkeztetés Kft-nél történő 
adminisztrációjának megoldását.
Fejlesztési terv részletes kidolgozása üte-
mezéssel, tekintettel a gépek beszerzésére, 
apríték gyártásra, a kegyeleti beszerzésekre, 
(az öregfaluban lévő temető környezetének 
kialakítása, illetve az új temetkezési forma) 
a paradicsomkert és a vendégház üzemel-
tetésére vonatkozóan. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármes-
teren keresztül a Jegyzőt, hogy készüljön 
megrendelés a Hivatal részéről a Kft. felé a 
Kisalagi Fiókkönyvtár környezetének rend-
betételére.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a te-
metkezési díjak 5,7%-al való emelését java-
solja.
Számokkal alátámasztott, részletesebb 
SWOT elemzés.
A Képviselő-testület kéri figyelembe venni 
a település üzemeltetés feladatainak át-
dolgozásánál a Hivatal javaslatait, illetve a 

bizottságon elhangzott felvetéseket, ennek 
megfelelően úgy kerüljön átdolgozásra az 
üzleti terv, hogy az összeg az bruttó 87. 250. 
000 Ft legyen.

22/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete, mint a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosának tu-
lajdonosi joggyakorlója, a Társaság módosí-
tott és módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

23/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Fót, Dózsa György utca 
48-50. szám előtt található, a régi termelői 
piac építményének bontásához hozzájárul. 
A bontási tevékenységet, illetve a bontott 
anyag térítésmentes elszállítását, egyéb 
felhasználását engedélyezi a Fóti Közszol-
gáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére.

24/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Som-
lyó-tó melletti tábor ingatlanon lévő, hasz-
nálaton kívüli, romos szociális blokknak a 
Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. saját költségen történő bon-
tásához, elszállításához és annak felhaszná-
lásához.

25/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Hargita utca 36. 
szám, valamint a Szent Benedek utca 15. 
szám alatti ingatlanok birtokhatárpontjai-
nak kitűzését elrendeli, bruttó 96.000 Ft-ért.

26/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy nem vásárolja meg a Fót, 
0272/65 hrsz-u, 883 m2 területű külterületi, 
„szántó” művelési ágú ingatlan 2/70-ed ré-
szét, Fót, 0206/17 hrsz-u, 318 m2  területű 
külterületi, „szántó” művelési ágú ingat-
lan 9/68-ad részét, valamint Fót, 0204/105 
hrsz-u, 114 m2 területű külterületi, szántó” 
művelési ágú ingatlan 13/16-od részét.

27/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy nem vásárolja meg 
Bálint István kizárólagos tulajdonát képező 
Fót, külterület 074/91 hrsz-ú (Szérűskert 
területén található) „legelő” művelési ágú, 
0.02 ak értékű 36 m2 alapterületű ingatlant. 

28/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Juhász Sándor 
tulajdonát 1/2 részben, és Juhász Sándorné 
tulajdonát 1/2 részben képező, Fót, 463/5 
helyrajzi számú, 135 m2 alapterületű, „kivett 
művelési ágú” beépítetlen területet nem 
cseréli el Önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanra.

29/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Hidasi Gyula 
részletfizetési kérelme tárgyban benyújtott 
előterjesztést átdolgozásra visszaadja.

30/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi 
 Sebestyén Ágnes egyéni vállalkozó számára 
a „Fóti” városnév használatát. Az engedélye-
zett névhasználat: „Fóti Flabélos Stúdió”.

31/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az 560/2012. 
(XII.03.) KT határozat 2./ pontjában meg-
jelölt, az építési szolgáltatás térítésmentes 
átadásáról szóló szerződést módosított 
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

32/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Fót, 
Kossuth Lajos utca 38. szám alatti, a 1617 
hrsz.-ú (pizzéria) önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlan hasznosítására pályázatot 
ír ki.

33/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a 2012. évi nemzetközi és testvérvárosi 
kapcsolatokról szóló beszámolót elfogadja. 

34/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az önkormányzat tu-
lajdonában álló „Jócsik Lajos: Egy község 
a főváros vonzásában – szociográfia” című 
kéziratot, Fót írásos említésének 660. évfor-
dulójára, 2013. évben könyv alakban kiadja. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulaj-
donában álló „Horváth Lajos: Fót története 
1711-ig” című kéziratot, Fót írásos említésé-
nek 660. évfordulójára, 2013. évben könyv 
alakban kiadja. 
A két mű kiadásának költségeit 1 millió fo-
rint összeghatárig a költségvetésbe beépíti. 

35/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a városi honlapra 
készített ajánlattételi felhívást és szerződés-
tervezetet az alábbi módosításokkal fogad-
ja el:
A tárhelybérlést a hivatal rendelje meg, 
ezért az kerüljön ki az ajánlattételi felhívás-
ból.
Az Ajánlattételi felhívásban a szerződés idő-
tartama 2014. december 31. legyen.

36/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Döntés a Tűz-és munkavédelmi feladatok 
ellátására kötött megbízási szerződés közös 
megegyezéssel való megszűntetéséről.
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ste-Tör 
Kft. ügyvezetőjének kérelmét a vele fennál-
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ló tűz és munkavédelmi feladatokra kötött 
megbízási szerződés felmondására, 2012. 
december 31-i hatállyal, közös megegye-
zéssel.

37/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Magyar Telekom Nyrt-
vel nem módosítja a 2003. április 10-én 
kötött, Dózsa György u. 12-14. szám alatti 
állomásukra vonatkozó bérleti szerződést.  

38/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Vodafone Magyarország 
Zrt-vel fennálló, 1999. június 24-én kelt, Fót, 
Madách Imre–Honvéd utcák találkozásánál 
lévő közterületen található bázisállomás 
bérleti szerződését nem módosítja.

39/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Fót, Eötvös u. 2. szám 
alatt építendő új háziorvosi rendelő kivi-
telezésére közbeszerzési eljárást indít. A 
költségvetésében az új háziorvosi rendelő 
kialakítására 24.867 eFt+ÁFA a fedezetet 
biztosít.
A közbeszerzési eljárás előkészítésére köz-
beszerzési bíráló bizottságot hoz létre, 
melynek tagjainak felkéri Lévai Sándorné, 
Grigalek László és Földi Pál képviselőket, 
Szabó Laura és dr. Szádoczki Annamária 
köztisztviselőket és az eljárás megindítása-
kor Fót Város Önkormányzata által megbí-
zott közbeszerzési tanácsadót.

40/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Goldfa Bt. 2151 Fót, 
Kossuth L. u. 3. szám alatti üzlethelyiség 
bérleti díját 2013. január 1-jétől határozat-
lan időszakra vonatkozóan nettó 157.480  
Ft/hó összeg +ÁFA összegben állapítja meg. 

41/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az audiológiával 
foglalkozó  Yarus Trade Kft. ingyenes hasz-
nálatba adja a Fót, Szent Benedek utca 15. 
szám alatti ingatlan helyiségét. 

42/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Fót Város belte-
rületi szilárd burkolattal nem rendelkező 
útjairól készített tájékoztatást a Hivatal 
pontosítsa.
Továbbra is fenntartja az 585/2012. (XI.19.) 
számú KT határozatát, amely szerint Fót Vá-
ros közigazgatási területén lévő belterületi 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák 
útépítésére, csapadékvíz elvezetésére ter-
veztetésére és engedélyeztetésére vonat-
kozó javaslatot készítse el.

43/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Fót város csapa-
dékvíz elvezető rendszer felújításáról szóló 
Intézkedési Terv I. és II. ütemét elfogadja. A 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
vízjogi kiviteli tervek megrendelésével, va-
lamint engedélyeztetésével kapcsolatosan 
járjon el, tegye meg a szükséges intézkedé-
seket.
A vízjogi kiviteli tervek megrendeléséhez, 
valamint engedélyeztetéséhez szükséges 
munkára vonatkozó költségek: az I. ütem-
hez: 6.450.000 Ft, a II. ütemhez 4.150.000 Ft 
összesen bruttó 10.600.000 Ft.

44/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a Fót, Dózsa György u. 9. 
szám alatti fsz. 1. számú lakás vizesedésé-
nek megszüntetése érdekében építésügyi 
műszaki szakértői vizsgálatot rendel el, 
melyre 110.000 Ft + ÁFA összeget biztosít. 

45/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy módosítani kívánja 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 
társulási megállapodását. 

46/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy módosítja az Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szak-
szolgálat alapító okiratát.

47/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkor-
mányzata és a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ az állami fenntartásba került 
köznevelési intézmények feladatainak ellá-
tását szolgáló ingatlan és ingó vagyon te-
kintetében Használati Szerződést köt.

48/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy módosítja a köz-
nevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellá-
táshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról szóló 2012. 
december 13-án a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ és a Fót Város Önkor-
mányzata között kötött megállapodást. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkor-
mányzata és a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ az állami fenntartásba került 
Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola 
és Gimnázium feladatainak ellátását szolgá-
ló ingó vagyon tekintetében Vagyonkezelé-
si Szerződést köt. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szo-
ciális és Egészségügyi Intézmény engedé-
lyezett létszámkeretét 2013. január 1-től 99 
főben határozza meg.

49/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a települési folyé-
kony hulladék ártalmatlanítási közszolgál-
tatás 2015. december 31. napjáig történő 

ellátását Fót Város Önkormányzat Verseny-
szabályzata alapján vállalkozói ajánlatkérési 
eljárást folytat le.

50/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a 2012. március 21-i 
Képviselő-testületi ülésén meghozott 
114/2012. (III.21.) számú KT határozatát visz-
szavonja.
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hét-
végi házas üdülőterületen lakóház építését 
lehetővé teszi, azzal a feltétellel, hogy a je-
lenleg hatályos beépítési paraméterek nem 
változnak, illetve egy tekintetben szigorod-
nak, hogy a megengedett beépítettséget 
1 épülettel lehet kihasználni, melyben egy 
lakó vagy egy üdülő rendeltetési egység 
helyezhető el.

51/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Fót, „Barackos” 
területen az 5551, 5553/10,11,12 és 23 hrsz 
telkek értékbecslését elvégezteti, bruttó 
50.800 Ft-ot a tulajdonosi befizetés terhére.

52/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tu-
domásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a 
Halász-Dent Fogorvosi Bt. a 2151 Fót, Szent 
Benedek utca 15. szám alatti ingatlant szék-
helyként használja. 

53/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy a DMRV Duna Menti Regi-
onális Vízmű Zrt. által a víziközmű-szolgál-
tatás további fenntartására tett megoldását 
elfogadja, és 1 db törzsrészvényt, 11.000 Ft 
,azaz tizenegyezer forint vételáron vásárol a 
DMRV Zrt.-től.

54/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy helyt ad egy bérlő kérel-
mének és engedélyezi, a Fót, Ady Endre u. 
19./1.  szám alatti szolgálati lakásra vonat-
kozó 174.272,- díjtartozást 7 hónap időtar-
tam alatt részletekben teljesítse.

55/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy egy fóti lakosnak, 
- az általa vezetett Renault Clio típusú gép-
kocsiban, 2012. szeptember 8-i káresemény 
kapcsán keletkezett kárbejelentésében, 
kártérítési igényében foglaltakat elutasítja.

56/2013. (I.23.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy egy kérelmező kk. gyer-
mekének speciális intézménybe történő 
utazásához a 2012. szeptember 3-tól 2012. 
december 18-ig 45.962 Ft. hozzájárulást ad, 
tekintettel arra, hogy a kiskorú részére hely-
ben lévő oktatási intézmények nem tudnak 
megfelelő oktatást/nevelést biztosítani.
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Hol tart jelenleg a piac fejlesz-
tése? 
A Shell kút mögötti, városköz-
ponthoz közeli – eddig teljesen 
elhanyagolt – terület kiválasz-
tása a piac helyszínének a múlt 
év elején megtörtént. Vélemé-

nyem szerint tökéletes döntés volt az Önkormányzat részéről. A 2012. 
évi költségvetésben jóváhagyott 15 millió forintos induló beruházási 
keretből a múlt év nyarán 6,4 millió forintos költséggel sikerült megol-
dani a területrendezést és az egyelőre nem tervezhető környezet reha-
bilitáció (Márton patak medrének visszaállítása, megtisztítása, áteresz 
építése stb.) is lezajlott. Ezzel egy időben kaptam megbízást egy min-
taprogram  a HÉLIA  projekt megvalósítására a Vidékfejlesztési Minisz-
térium támogatásával, amely szellemi, szervezési és humán feltételek 
megteremtésével kapcsolódik a fóti piaci beruházáshoz.

Mit foglal magába pontosan a HÉLIA projekt? 
Mindenekelőtt az ismert eredetű, nyomon követhető piaci kínálat 
biztosításához a termelői kapcsolatok felkutatását, a piacon árusítók 
minőségi szelekcióját, regisztrálását. Az adatbázis létrehozása folya-
matban van, ehhez várjuk további termelők jelentkezését. A városköz-
pont-rehabilitáció megalapozását, felgyorsítását is szolgálhatja, hogy 
piac céljára kijelölt mintegy 7500 m² nagyságú terület optimális hasz-
nosításához nyújt kiváló támpontokat egy – a HÉLIA projekt kertében 
kidolgozásra kerülő – helyszínrajz és látványterv. Ezen belül a kiszol-
gáló épület engedélyes terve, valamint az árusító pavilonok kiviteli 
terve már elkészült. Ezen túl marketing kommunikációs stratégiát dol-
gozunk ki és – mint a fótiak erről meggyőződhettek – több eseményt 
szervezünk a helyi piac bevezetéséhez, népszerűsítéséhez. Végezetül 
az igényeknek jobban megfelelni képes piac beindításához feldolgoz-
zuk, elemezzük a lakosság piaccal kapcsolatos igényeinek és elvárásai-
nak a múlt év nyarán-őszén készített kérdőíves felmérését, összevetve 
az országos kutatás eredményeivel.

Hogyan kapcsolódik a HÉLIA projekt az Önkormányzat piaci beru-
házásához? 
A területrendezés eredményeként megnyíló tér látványa egyértelmű-
vé tette, hogy az Önkormányzatnak a többfunkciós területhaszno-
sításban célszerű gondolkodni. Az elmúlt hetekben elkészült a piac 
megnyitásának alapfeltételét jelentő kiszolgáló épület engedélyes 
szintű tervdokumentációja és a kapcsolódó látványterv részek (pihe-
nőhelyek, padok, a helyi hagyományőrzést szolgáló „vízimalom” épít-
ménnyel, piaci bejárati létesítmények, szeméttárolók, burkolat stb.). Az 
árusító standok megépítéséhez szükséges tervrajzok is készen vannak. 
Fontos szempont, hogy a piaci létesítmény szerepkörében és kinéze-
tében, hagyományőrző módon illeszkedjen a rehabilitációra váró te-
lepülésközpont imázsához. Nemcsak a piac, hanem a további közös-
ségi létesítmények megépítését is érdemes lenne időben tervezni (pl. 
gépjárműparkolók, kerékpártárolók, pihenő- és szabadidő eltöltésére 
alkalmas helyek, parkok, játszótér stb.). A tervek Fótra adaptált hasz-
nálati jogát a mintaprogram megbízottja (EUROPARITÁS Kft.) korlátlan 
felhasználási jog biztosításával átadja Fót Város Önkormányzatának. 

A téma szerepelt a képviselő-testület februári napirendjén, ez mi-
lyen új fejleményeket hozott?
Állásfoglalás született, hogy a fóti termelői piac megvalósítása ér-

dekében szerződéses megállapodás jöjjön létre a HÉLIA projekt 
megbízottja (EUROPARITÁS Kft.) és az Önkormányzat között. Ebben 
kerüljenek rögzítésre a beruházási, valamint a szervezési és humán 
feltételek megteremtését célzó projekt közötti kapcsolatok, a szüksé-
ges finanszírozási és együttműködési feltételek. A testület támogatta 
állásfoglalásunkat, hogy a terület rendezésére eddig elköltött összeg 
(6,4 M Ft) nem közvetlenül a kiépítendő piacot, inkább a városközpont 
rehabilitációját szolgálta. Jóváhagyta ennek az összegnek a pótlását a 
2013. évi költségvetésben, így ebben az évben összesen 15 millió Ft áll 
rendelkezésre a piaci alaplétesítmények megépítésére, ami elegendő-
nek látszik a beindításhoz. A közösségi helyként szolgáló helyi piac fo-
kozatos megépítéséhez (szeméttárolók, teljes burkolat, parkolók, zárt 
árusító épületek, parkok, szórakozó helyek stb.) több évet is igénybe 
vehet, hiszen ehhez befektetők szervezésére is szükséges.

A helyi termelői piac létesítése egy gazdasági vállalkozás az Önkor-
mányzat részéről?
A helypénzből származó bevétel növelése nem lehet fő célja ennek a 
több szempontból is közcélú beruházásnak. Új dologról van szó, maga 
a helyi termelői piac fogalom is csak két esztendeje jelent meg a ke-
reskedelmi törvényben. A nemzetközi példák, valamint a legfrissebb 
kutatási eredmények és a kormányzati szándék egyértelműen alátá-
masztják, hogy a helyi termelői piac kudarcra van ítélve, amennyiben a 
fenntartó csak arra törekszik, hogy a helypénz minél nagyobb bevételt 
hozzon a településnek. Tudomásul kell venni, hogy a piaci beruházás, a 
kapcsolódó közösségi létesítményekkel olyan „közjó”, ami a helyi lako-
sok életminőségének fejlesztését szolgálja. A beruházás megtérülését 
nem szabad csak pénzügyi mutatókkal mérni, megfelelőbb lenne egy 
lakossági elégedettség-mérés alkalmazása. Nem „zsibvásárt” szeret-
nénk, hanem a helyben termelt, ismert eredetű, a vásárlók számára 
nyomon követhető forrásból származó élelmiszerek széles választékát. 
Egy nemrég lezárult, az országban működő helyi termelői piacokról 
készített felmérés tanúsága szerint, ma összesen 83 ilyen piac létezik 
(56 termelői- és 27 biopiac) az országban, amelynek több mint há-
romnegyedét az ügy iránt elkötelezett magán és/vagy civil szerveze-
tek működtetik, nem az önkormányzat. Nyugat-Európában (Ausztria, 
Olaszország) számos ilyen példát láthatunk, amely bizonyítja, hogy a 
civilekre bízott piacok képesek igazán biztosítani azokat a körülménye-
ket, ami a fogyasztói igényekkel találkozik. Persze van gazdasági jelen-
tősége a piacnak, de nem ebben a tekintetben, hanem abban, hogy a 
helyi termelők bevételhez, jövedelemhez jutnak az eladott termékeik 
után, az ő piacra juttatásukat segítjük elő. Ezen túl nem lebecsülendő 
haszon az sem, hogy a város lakossága helyben termelt, egészséges és 
értékesebb élelmiszerrel táplálkozhat.

Hogyan kapcsolódhatnak a megvalósításhoz a helyi közösségek, 
civil szervezetek? 
A látványterv kialakítása, a folyamatos konzultáció során javaslat fo-
galmazódott arra, hogy a városközpont rehabilitációját elősegítendő, 
a lakossági igények messzemenő figyelembevételével készüljön egy 
kert- és környezet építészetről szóló tervdokumentáció is. Ennek fede-
zetét az elmúlt évben tervezésre jóváhagyott összeg biztosítja, amit a 
HÉLIA projekt megtakarításaként lehet elkönyvelni. A legnagyobb sze-
repet a kivitelezésben a fiataloknak szánjuk. Ők nyerhetnek másfél mil-
lió forintnyi összeget a parképítéshez és társadalmi munkában meg-
építhetik a parkot. Akadt két fiatal mérnök is, akik még az irányítást is 
elvállalhatják, ha megkapják a kész terveket az Önkormányzattól. Ez az 
önkéntes munka még nagyobb érték lenne, mintha a Közszolgáltató 
Kft-vel végeztetnénk el a kivitelezést.

P r o j e k t  k ö z r e m ű k ö d é s  g yo r s í t h a t j a  a  vá r o s i  p i a c f e j l e s z té s t 

Te r m e l ő i  P i a c

Dr. Vörös Mihály

A  vá ro s i  p i a c i  b e r u h á zá s  h e l y ze té rő l,  vá r h a tó  e l ő re h a l a d á s á ró l
é s  k i l á t á s a i ró l  D r.  Vö rö s  M i h á l y  p ro j e k t ve ze tő t  ké rd e z t ü k !
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Kik ezek a vállalkozó kedvű fiatalok?
Fótiak. A Károlyi Sándor Kör, a Fóti Városszépítő Egyesület és a Közös 
Híd Egyesület tagjai. A kezdeményezés elindításában példaértékűnek 
tartom a katolikus közösség eddigi munkáját. Azt mondták, miért ne 
lehetne fóti fiatalokkal pályázni. A megvalósítás mielőbbi megkezdé-
se kezdő lépést adhat ahhoz, hogy Fót elmozduljon „alvóváros” jelle-
gének megváltoztatása irányában. A társadalmi munka pedig egy jó 
cél érdekében megint csak közösséget kovácsol! A termelői piac sajá-
tosságairól és annak fóti megvalósításról lesz szó a Károlyi Sándor Kör 
március 26-ai összejövetelén, ahová engem kértek föl előadónak.

Terveznek-e újabb piacbevezető, népszerűsítő eseményt?
A fóti paradicsomról szóló tapasztalatcserék folytatásaként március 19-
én „Új utakon a helyi termelői együttműködések, a tájfajták és a helyi 
termelői piac kapcsolata” címmel kerekasztal konferenciát és fórumot 
szervezünk, amelyre az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságából és 
Vidékfejlesztési Minisztériumból hívtunk neves szakértő vendégeket. 
A rákövetkező hét szombatján, március 23-án délelőtt pedig újabb pi-
aci napot szervezünk. 

M E G H Í V Ó 
A HÉLIA (Helyi Élelmiszer Láncok fejlesztése és InnovációjA) Szak-
mai Műhely és Szakkollégium Fót Város Önkormányzatával, a Fóti 
Gazdakörrel, a Károlyi Sándor Körrel és további partnereivel (Fóti 
Károlyiak Alapítvány, Fóti Városszépítők Egyesülete, Közös Híd 
Egyesület, Tevékenyen a Családokért Egyesület, Fóti Kosár, Fóti Pia-
cért FACEBOOK Csoport stb.) együttműködve tisztelettel meghívja 
a fóti és környékbeli mezőgazdasági termelőket, kertművelőket, a 
termelői piac mielőbbi megvalósításban érdekelt lakosokat,  

Új utakon a helyi termelői együttműködések,
a tájfajták és a helyi termelői piac kapcsolata

című kerekasztal konferenciára és fórumra 

Helyszíne: Művelődési Ház Nagyterme (Fót, Vörösmarty tér 3.)
Időpontja: 2013. március 19-e kedd, 15:00–18:00 óra 
Vendégeink: Patay Vilmos országgyűlési képviselő, az Ország-
gyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Kis Zoltán osztályvezető, Vidék-
fejlesztési Minisztérium, Dr. Baktay Borbála igazgató és Málnási 
Csizmadia Gábor főmunkatárs, a Növényi Diverzitás Központból, 
Tápiószele. 

A rendezvény célja a Fóti Gerezdes Paradicsomról, a tájfajták szere-
péről, jövőjéről szóló 2012. november 7-ei és 2013. január 30-ai ter-
melő-fogyasztó tapasztalatcsere folytatásaként a helyi szövetkezé-
sek, a közösségépítés lehetőségeinek és teendőinek megvitatása. 
Várjuk rendezvényünkre mindazokat a fóti és környékbeli lakoso-
kat, akik fontosnak tartják a tájfajták termesztését és fogyasztását, 
érdekeltek a helyi termékek közvetlen értékesítésében, a helyi kö-
zösségfejlesztésben, továbbá szívügyüknek tekintik a Fóti Terme-
lői Piac mielőbbi létrehozását, eredményes működtetését. 

Megnyitó: Cselőtei Erzsébet, Fót Város Polgármestere  
Moderátor: Dr. Vörös Mihály, a HÉLIA projekt vezetője, PFB Piaci 
Szakmai Munkacsoport 

Előre is köszönjük, ha megkönnyíti szervező munkánkat azzal, 
hogy bejelenti nekünk részvételi szándékát ezen a rendezvényen:
voros.mihaly@edutus.hu, telefon: 0620/347-5791, Fóti Pia-
cért FACEBOOK Csoport http://www.facebook.com/groups/ 
153409228124464/
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Az új képviselő
I n te r j ú  M e r k wa r t  K r i s z t i á n n a l

Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak!
2011-ben érettségiztem, azóta a Budapesti Gazdasági Főiskola Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Karára járok, jövőre fogok végezni. Utána 
meglátjuk, hogy megyek-e tovább jogi- vagy társadalomtudományi 
szakra. 2009-óta vagyok a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagja, 
még az Európai Uniós kampány előtt beléptem a pártba, azóta folya-
matosan segítem őket. 2010-ben az önkormányzati választásokkor a 
pártunk listáján a 2. helyre kerültem. Most, hogy Bukta András képvi-
selő úr az új munkájával kapcsolatos összeférhetetlenség miatt lemon-
dott, én váltottam a képviselőségben. 

Ugye Ön is fóti lakos?
Igen, természetesen, már 10 éve, és van szerencsém egy olyan utcában 
lakni, ahol gyakorlatilag aszfaltozást nem nagyon lehetett látni, ahogy 
a környéken sem. Ezt – Budapest belvárosából kiköltözött gyerekként 
– nehezen tudtam megérteni. Sajnos az azóta eltelt évtized alatt ez a 
helyzet semmit sem változott.  

Mit szeretne elérni képviselőként? Az előző mondataik után feltéte-
lezem, hogy az utak állapotáért kíván harcolni.
Az utak mostani állapotáért nem, ellenkezőleg, az utak aszfaltozásáért. 
Persze nem csak ezért, de célkitűzésem, hogy Fót város az infrastruktú-
ra terén is város legyen. Ne legyen aszfalt nélküli utca, mert úgy gondo-
lom, hogy a mai világban ez már elvárható követelmény egy várossal 
szemben. A rendelkezésünkre álló anyagi keretet úgy kellene felhasz-
nálni, hogy jusson erre is. 

Az utak aszfaltozásához sok pénz kell. Mennyire van tisztában az-
zal, hogy mennyi pénzzel rendelkezik a város és mennyi az adóssá-
ga, amiből most az állam 40 %-ot magára vállalt? 
Tisztában vagyok azzal, hogy néhány évvel ezelőtt Fót kötvényt bo-
csátott ki, amelyet törleszteni kell, de a pontos számokat még nem 
ismerem, mivel mindössze 3 órával ezelőtt kaptam az első hivatalos tá-
jékoztatást. A közeljövőt azonban azzal fogom tölteni, hogy átvizsgál-
jam, megismerjem mindazt, amit egy képviselőnek tudnia kell Fótról.

Ön az egyedüli Jobbikos képviselő ebben a testületben. Mit gondol, 
hogyan fog tudni beilleszkedni, kikkel kíván majd együttműködni?
Egyáltalán nem kívánok csatlakozni semmilyen csoporthoz, nem sze-
retnék olyan helyzetbe kerülni, hogy mások mondják meg, mire sza-
vazzak. Lesz saját véleményem az ügyekről és azt fogom minden eset-
ben megszavazni, ami szerintem Fót számára előnyösebb. Nem fogom 

Sarkalatos kérdés Fóton, hogy hol legyen a Városháza. Önnek erről 
mi a véleménye?
Úgy gondolom, hogy valahol a város közepe környékén, jó közleke-
dési elérhetőség megléte mellett kell felépíteni. Ilyennek gondolom a 
buszforduló környékén a lankás domboldalt, amely a kisalagiaknak is 
könnyen elérhető, hatalmas üres hely áll itt rendelkezésre, s közlekedé-
si szempontból is tökéletes. Az is költségvetési szempont lehet, hogy 
semmit sem kell lebontani ebben az esetben.

Mi a véleménye a kiépítés előtt álló termelői piacról?
Az országban a Jobbikos képviselők és én is örömmel támogatom a 
termelői piacot. Mindent meg fogok tenni ezért, hogy a jövőben a he-
lyi termelők helyben is eladhassák a termékeiket, mi pedig a vásárlása-
inkkal segítsünk nekik a talpon maradásban. 

A Polgármesteri Hivatal előtt lengeti a szél a székely zászlót, amit ép-
pen az Ön elődje, Bukta András javaslatára tűzött ki az Önkormány-
zat. Hogy értékeli ezt a helyzetet?
Teljes mértékben egyetértek vele. Elvárható ez minden magyar önkor-
mányzattól. Ha már akkor képviselő lettem volna, magam is javasoltam 
volna a kitűzését.

Varga Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pest megyei 
képviselő-csoportjának frakcióvezető-helyettese, aki végig jelen volt 
Merkwart Krisztián beiktatásán és figyelemmel kísérte első képviselő-
testületi ülésén is, szintén megszólalást kért lapunktól!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében fontosnak tartom el-
mondani, hogy Merkwart Krisztiánt a Jobbik összes szintjén egyhan-
gúan támogattuk abban, hogy átvegye Bukta András megüresedett 
helyét. Ugyanakkor tudatjuk, hogy Bukta András eddig végzett kép-
viselői munkáját a Jobbik elismeri és megköszöni. Nem csak az elmúlt 
3 évre gondolunk, hanem az azt megelőző időszakokban is nagyon 
sok munkát vállalt önként Fótért. Mindannyian köszönjük a nemzeti 
radikális szavazók nevében is eddigi áldozatos munkáját. Bukta András 
ígérte, hogy tapasztalataival segíteni fogja Merkwart Krisztiánt a kép-
viselői munkájában.
Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy törvényi szabályozás miatt, a munka-
helyi beosztása vált összeférhetetlenné a képviselő tisztséggel, nehogy 
valaki azt higgye, hogy a személye miatt került összeférhetetlen hely-
zetbe. 

Merkwart Krisztián

nézni, hogy jobbról vagy balról jött a 
javaslat, személy szerint kitől, hanem 
csak azt, hogy jó-e az a városunknak. 
Így kívánok hozzájárulni a képviselő-
testület munkájához.

Ké pv i s e l ő  u ra t,  köz ve t l e nü l  a  b e i k t a t á s á t  köve tő
re n d k í v ü l i - ké pv i s e l ő - te s t ü l e t i  ü l é s  u t á n  ké r t ü k  m i k ro f o nu n k  e l é.
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Fóton, Balavásár testvérvárosában is jól ismerjük a székely zászlót, mely 
az ég kékjét és a Nap arany színét viseli, benne a Nap és a Hold jelével

2012. év végén Hargita és Kovászna megye román prefektusai meg-
tiltották, hogy a románon kívül más zászló megjelenjen a székelyföldi 
polgármesteri hivatalok épületein. Hatalmas bátorságról tanúbizony-
ságot téve azonban több ottani hivatalon azóta is ott lobog az ősi 
zászló, annak ellenére, hogy ezért szigorú közigazgatási eljárásra és 
komoly büntetésre számíthatnak. Részletek székelyföldi polgármeste-
rek nyilatkozataiból: „A zászló használata nem mond ellent a törvényes 
előírásoknak. Addig marad a zászló, amíg nem lesznek egyéb kényszerítő 
körülmények. Ha lesznek, akkor meg gondoskodunk arról, hogy sokasod-
jon. Amíg én polgármester vagyok, a zászló marad!”
Többek megfogalmazása szerint a zászló kapcsán kibontakozó bot-
rány csupán arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet Románia valós ne-
hézségeiről. A balliberális kormány tehetetlenségéről, az ország valós 
gondjairól akarják elvonni a lakosság figyelmét: „Amikor nem tudsz ke-
nyeret adni a népnek, akkor adj cirkuszt!” 

A zászló ügy a Magyar Országgyűlésben is hangot kapott. A „nemzeti 
szolidaritás jelképeként” a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fó-
ruma alkalmából Kövér László házelnök kitűzette a székely zászlót az 
Országház Kossuth téri homlokzatára. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes kijelentette, hogy alapvető emberi jog a nemzeti közösségek 
szimbólumainak használata. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium ál-
lamtitkára arra buzdította a magyarországi önkormányzatokat, hogy 
szolidaritást vállalva a székelyföldi településekkel, tűzzék ki a székely 
zászlót. Martonyi János külügyminiszter pedig személyes találkozót 
javasolt romániai kollégájával.

A hazai nagy és kis települések sorra tűzték ki a székely zászlót. (Érde-
kes, hogy nem kellett varratni, a legtöbb településen kéznél volt a kék-sár-
ga zászló! – a szerk. megjegyzése.) Úgy döntöttek a közelünkben, példá-
ul Dunakeszin és Mogyoródon is, hogy ezzel a bár jelképes, de sokat 
jelentő gesztussal támogatják a székelyek önrendelkezési törekvéseit. 
Példamutató módon Pest megye önkormányzatának épületén is ott 
lobog a székely zászló, amelyet a Csoóri Sándor, Pest megye díszpolgá-
ra, dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke és Szabó István alelnök rakott ki.
Erőss Zsolt, a Csomolungma meghódítója, Mogyoród megbecsült la-
kója, éppen a világ 3. legmagasabb csúcsára küzdi föl magát. Mint üze-
netében említi, a magyar zászló mellett viszi a székelyt is, hogy azt is ki-
tűzze a csúcson. Ha nem tetszik az oláhnak, másszon utána, s vegye le!

Az együttérzés a határon túlra szakadt honfitársaink küzdelmével, 
mellyel nemzeti hovatartozásukat igyekeznek megmenteni, további 
hozadékkal jár a hazai közélet számára. A FIDESZ-KDNP többségű ön-

kormányzatokban is sok esetben a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselőinek kezdeményezésére döntöttek a zászló kihelyezéséről. 
Így történt ez Fóton is, ahol Bukta András Jobbikos képviselő javaslatát 
követően húzták föl a székely zászlót. Lehet, hogy lassan mégis kialakul 
az a már 20 éve hiányzó és a nép által igencsak hiányolt egyetértés a 
pártok között az alapvető nemzeti érdekekben, amely szerint félre tud-
ják tenni az ellentéteiket, ha magasabb – nemzeti – érdekről van szó. 

Szűcs Lajos, Csoóri Sándor
és Szabó István

A Fóti Városháza zászlai: A magyar zászló alatt a székely lo-
bogó, kétoldalt mellettük Fót Város zászlaja és az EU zászló
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Építéshatósági ügyintézés
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk T. Lakosságot, hogy 2013. január 1-től, 
megváltoztak az építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó 
jogszabályok az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 
23.) Korm. rendelet (1) bekezdése alapján. Fenti időponttól 
kezdve Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
la Építésügyi Szolgáltató Pontként áll a lakosok rendelkezé-
sére, míg az eljárások a Dunakeszi Város Járási Hivatalában 
(2120 Dunakeszi Fő út 25./ Tel.: 27/542-800) kerülnek lefoly-
tatásra.
 
Az Építésügyi Szolgáltató Ponton a lakosok tájékoztatást 
kapnak továbbra is az építésügyi hatósági eljárások mene-
téről, lefolytatásáról, a Város közigazgatási területén bár-
mely építésügyet érintő kérdéssel kapcsolatosan. Továbbra 
is lehetőség nyílik arra, hogy a lakosok az eljárást az Építés-
ügyi Szolgáltató Ponton (Fót Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. / Tel.: 27/535-
375, 27/535-385) indítsák el, melynek során az Építésügyi 
Szolgáltató Pont segítséget nyújt számukra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Építésügyi Szolgál-
tató Ponton az engedélyekre irányuló kérelmek és a hozzá-
juk kapcsolódó mellékletek (eljárási illeték, nyilatkozatok, 
igazolások) papíralapon, míg a kérelemhez kapcsolódó 
tervdokumentáció kizárólag digitális formátumban (CD) 
adható le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljá-
rásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alap-
ján. A kérelmeket és mellékleteiket az Építésügyi Szolgál-
tató Pont elektronikus úton az ÉTDR rendszeren keresztül 
továbbítja az eljáró hatóság felé.  

Az ÉTDR rendszert a lakosság is használhatja, melynek so-
rán lehetőség nyílik az ügyek elektronikus úton történő 
intézésére. Az ÉTDR rendszerről, valamint a használatáról 
tájékoztatást kaphatnak a http://www.e-epites.hu/ webol-
dalon, valamint az Építésügyi Szolgáltató Ponton (Fót Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1. / Tel.: 27/535-375, 27/535-385).
Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építésügyi 
Szolgáltató Pontja készséggel áll rendelkezésükre.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATALA
HIVATALVEZETŐ KÖZLEMÉNYE

A Jó Állam megvalósítása érdekében tett újabb 
fontos lépésként  Pest megyében a járási

székhelyen működő  okmányirodák
ügyfélfogadási rendje megváltozik.

Ennek keretében 
2013. február 1-jétől Dunakeszin,

 változatlan helyen (Szent István út 19.) 
MINDEN HÉTKÖZNAP

REGGEL 8 ÓRA ÉS ESTE 8 ÓRA KÖZÖTT
 nyílik lehetőség ügyintézésre

az állampolgárok számára.

Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon:
0627/542-859
0627/542-809

SA JTÓKÖZLEMÉNY
Járási hivataloknál lehet benyújtani

az állampolgársági kérelmeket
2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem 
a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek for-
manyomtatványait. 
Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külkép-
viseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bár-
mely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.
Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt, amely 
az anyakönyvi, az állampolgársági és a személyi és lakcím-nyilvántar-
tási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív 
terheket. Mindez része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Prog-
ram keretében tavaly elindított Egyszerűsítési Programnak, amelynek 
célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali bürokrácia, keve-
sebb legyen a papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, 
de kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos tájékoz-
tatás – azaz minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse az embe-
reket.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Sajtó Főosztály

Anyakönyvi hírek

Elgendi Mohammed Abdelaziz Elsayed 
és Tulipán Julianna

Liptai Zoltán /1967./
Balogh Sándor /1917./
Petényi János /1928./
Karászi Sándor /1939./ Ózd
Dr. Pálfy Gyula Béla /1926./
Plósz György /1965./  Tokaj
Bauer Béla /1928./

Az Ifjú Párnak gratulálunk,
boldog életet kívánunk!

A szeretteiket elvesztő családok
fájdalmában osztozunk!

Bese Lászlóné 
anyakönyvvezető

Fót városban kötöttek házasságot

Fót városban hunytak el
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FÓTI HÍRNÖK

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család meghatottan mond köszönetet a rokonok-
nak, barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, akik 
Barna Sándorné sz. Szabó Borbála elvesztése feletti együttérzé-
süket a temetésen való megjelenésükkel kifejezték és a kegyelet 

virágait elhelyezték. 
Köszönetünket fejezzük ki a Polgármester asszony és a Zeneiskola 
igazgatójának  búcsúszavaiért, az énekekkel és hangszerrel vég-
zett szolgálatokért, valamint a Fóti Közszolgáltató Kft. Kegyeleti 

Szolgálatának munkájáért.
a gyászoló család

1960-ban került a Fóti Gyermekvárosba iskolavezetőként, ill. ta-
nárként. Bölcsészdoktori végzettséget is szerzett pedagógiából. 
Pályája csúcsán az Egészségtudományi Egyetem főiskolai karán 
tanított docensként. 
Korábban „Kiváló Tanár” kitüntetést, majd a rendszerváltás után 
„Apáczai díjjal” ismerték el munkásságát. A 80-as években 4 évig 
tanácstag is volt a Fóti Tanácsnál. 
1991-ben alapító tagja lett a Fóti Ökumenikus Közművelődési 
Egyesületnek, amely fenntartója  az Ökumenikus Iskolának. Az 
iskola létrehozásával kapcsolatosan számos szervezői, szakmai 
munkát végzett. 
Dr. Pálfy Gyula számára a közélet mindig fontos szerepet játszott. 
A helyi újságokban megjelent cikkeit mindig a Fótot jobbító szán-
dékkal írta. Tanítói bölcsességet és szeretetet sugárzó személyisé-
gét sokan tisztelték. 
Képünkön az Ökumenikus Iskola 20 éves jubileumi ünnepségén 
Tamási László, a FÖKE jelenlegi elnöke köszönti Gyula bácsit, az 
alapító elnököt.

Elhunyt dr. Pálfy Gyula 
Dr. Pálfy Gyula 
1926-ban született 
Szegeden. Osztat-
lan tanyai iskolában 
kezdte tanítói pá-
lyáját, Sövényházán 
(ma Ópusztaszer). 
Elvégezte a szegedi 
Tanárképző Főis-
kolát, majd az ELTE 
bölcsészkarán szer-
zett középiskolai 
tanári diplomát. 

V É R V É T E L
A Fóti Hírnök 2013.
februári számában  

helytelenül jelent meg a  
Fóti Labor telefonszáma.

A helyes telefonszám a 
következő:

359-738
Előjegyzést telefonon ezen 
a számon lehet kérni,  na-
ponta 10 és 14 óra között, 

illetve személyesen  a 
rendelőben! 

BORIKA
Megdöbbentünk a hír hallatán, hirtelen eltávoztál közülünk. Nehéz elfogadni, hiszen több mint tíz éve ve-
lünk voltál a Zeneiskolában. 
Mindenki szeretett, mindenki mamája lettél. Tőled tanultuk meg értékelni a mindennapok apró történéseit. 
Te tanítottál arra, hogy minden nehézségünk ellenére „rózsaszínben lássuk a világot”.  Vidám nevetésed 
gyakran hangzott fel az iskola folyosóin, nélküled nem volt ünnepély, hangverseny, névnap vagy kirán-
dulás. Szeretted a zenét: ami másokat zavart, hogy milyen zaj van a Zeneiskolában, annak te örülni tudtál. 
Gyakran mondogattad: milyen jó zeneszó mellett dolgozni.  
Fontos volt számodra a hagyományőrzés. Az asszonykórus motorja voltál, és a „Fóti Szüret” bírónéjaként 
hosszú évek óta példát mutatsz a fiataloknak, milyen is az igazi hazaszeretet és lokálpatriotizmus. 
Apró ajándékaid, melyeket külföldi útjaidról hoztál nekünk, s ott díszlenek az íróasztalainkon, emlékeztet-
nek arra, hogy családodként szerettél minket is. 
Szeretted a rendet, munkádban is mindig mindennek megvolt a maga helye, pontosan, precízen végezted 
feladataidat. Jó barátságban voltál a számokkal. Rád bíztuk magunkat, hisz az évek során biztosak lettünk 
abban, hogy Borika sosem téved. És amikor egy hónappal ezelőtt mégis valamilyen hibát vétettél, értetle-
nül álltunk a dolog előtt: mi történhetett?
Nem tudtuk, hogy Te már akkor emberfeletti erővel küzdöttél a kórral, az utolsó pillanatig dolgoztál, hogy a 
rád bízottak biztonságban legyenek. Befejezted a könyveléseket, benyújtottad az adóbevallásokat, elkészí-
tetted az iskola költségvetését, még az utolsó pillanatban is a rád bízottakról gondoskodtál. 
Köszönjük áldozatos életedet, Borika, nyugodj békében. 

Cselőteiné Závodszky Katalin zeneiskolai igazgató  

BARNA SÁNDORNÉ BORIKA
Nagy veszteség érte Fótot. El-
hunyt Barna Borika, a sokunk 
által jól ismert kedves asszony. 
Barna Sándorné régi fóti csa-
ládban született és egész éle-
tén keresztül büszke volt fóti 
gyökereire, szülőfalujára. A 
gyerekkori élmények, a szülők, 
nagyszülők visszaemlékezései, 
elbeszélései késztették arra 35 
évvel ezelőtt, hogy több fóti 
asszonnyal, kiemelten Dudás 
Ilonka nénivel és Kiss Bözsi 
nénivel megalapítsák hagyo-

mányőrző kórusukat, a Fóti Menyecske kórust. Nagy szervezőkészsé-
gének, kiváló kapcsolatteremtő képességének, közvetlen, nyílt, barát-
ságos természetének is köszönhető, hogy a Fóti Menyecskék, későbbi 
nevén a Fóti Asszonykórus az ország számos településein fellépett nagy 
sikerrel. 2004-ben az Asszonykórus elnyerte a legrangosabb minősítést, 
az Arany Páva Díjat, amelyre Fót méltán lehetett büszke. Óriási energi-
ával és áldozattal szervezte éveken keresztül a fóti népzenei találkozót, 
amelyre számos rangos népzenész, népdalénekes és hagyományőrző 
művészeti csoport ellátogatott és föllépett. Többek között eljött Budai 
Ilona, Mackó Mária.
Borika számtalan alkalommal boldogan vállalta a Fóti Szüret bíróné sze-
repét, játszott a Fóti Faluszínpad színjátszó csoportjában és énekelt a 
fóti református egyház kórusában is.
Barna Borika nem csak a kulturális életben, de a közéletben is aktív 
szerepet töltött be. Országgyűlési és önkormányzati választásokon 
évtizedeken keresztül elnökölt a szavazatszámláló bizottságban. A Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumában is hasznos munkát végzett 
éveken keresztül. A Fóti Zeneiskola gazdasági vezetőjeként nemcsak 
munkahelynek tekintette az intézményt, hanem szívügyének is érezte 
az iskolát. Számos fóti vállalkozónak könyvelt, s mindemellett családjá-
nak élt.
A Fóti Hagyományokért Alapítvány alapító tagjaként és gazdasági ügy 
intézőjeként szorgalmazta egy Helytörténeti Múzeum, egy Faluház lét-
rehozását, amit már sajnos nem élhetett meg.
A Fóti Asszonykórus idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Az ün-
nepi előadáson Barna Borikát ott látjuk középen, szép fóti viseletben, 
mosolygósan, vidáman, boldogan énekelni. Lélekben köztünk marad 
örökre.

Cselőtei Erzsébet polgármester asszony gyászbeszéde,
elhangzott Barna Sándorné temetésén

dr. Pálfy Gyula

Borika a 2. Paradicsomfesztiválon
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Ökusok az Európai Parlamentben

A kiutazást, melynek jogát és az ezzel járó pénzügyi támogatást a 
 Millenáris parkban, az Európa Ponton szervezett egyórás foglalkozás-
nak köszönhetően nyertük meg, hosszú és fáradtságos felkészülés előz-
te meg. A 24 szerencsés gimnazista diáknak hat témában (Környezet-
védelem és megújuló energiaforrások, Európai polgárok éve, Európa 
jövője, Az információ szabadsága és a polgári kultúra, Mezőgazdasági 
politika, Migráció és integráció) kellett felkészülnie az Euroscola-napra. 
Utazásunk első napja buszozással telt, késő este érkeztünk meg a szál-
lásunkra, a Strasbourgtól kb. 40 km-re fekvő Sasbach-ba.

Második napunkon Colmarba indultunk, ahol megtekintettük Mat-
thias Grünewald híres isenheimi oltárát, a katedrálist, és a gyönyörű 
középkori favázas épületekkel és apró csatornákkal teli óvárost (Petit 
Venice). Délután Strasbourg óvárosát, a 142 m magas katedrálist te-
kintettük meg, majd panorámahajón jártuk körbe a várost. Különböző 
nyelveken folyt a vezetés, de az angol nyelvű, gyerekeknek szóló város-
bemutatás külön élmény volt. 

A harmadik napunk legnagyobb részét az Euroscola-program tette ki. 
Érkezésünk után a rövid, angol nyelvű tájékoztatást a parlamenti étte-
remben elfogyasztott reggeli követte. Ez a kezdet elég volt arra, hogy 
agyunkat többé-kevésbé átállítsuk angol nyelvre. Ezután elkülönítet-
ték egymástól a téma-csoportokat, és immáron csoportokra osztva 
beültünk a plenáris terembe. A hivatalos köszöntést a parlament és az 
Unió rövid bemutatása követte. Ezt követően a jelenlévő csapatok egy-
egy tagja angol nyelven bemutatta iskoláját. Az Unió 19 országából 
érkeztek diákok. A beszámolók meghallgatása után szavazni lehetett 
bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, majd a jelen lévő európai jelen-
tőségű személyeknek tehettünk fel kérdéseket szinkrontolmácsok 
segítségével angol, német, francia, olasz vagy spanyol nyelven. Végül 
közös kép készült a részt vevő 456 diákról. Ezután elhagytuk a plená-
ris termet, majd megebédeltünk a parlament éttermében. Ekkor volt 
alkalmunk kitölteni az Eurogame tesztlapját, melyen 19 kérdést tettek 
fel 18 nyelven. A kitöltéshez négyes csapatokat kellett alkotnunk kü-
lönböző országbeli tagokkal, és különböző nyelveken kommunikálva 
kellett a helyes válaszokat megtalálnunk. A kitöltött teszteket később 
kiértékelték. Az éttermet elhagyva témakörönként ültünk le egy-egy 
bizottsági terembe, és kb. két óra alatt válaszokat, ill. javaslatokat keres-
tünk a magunk témakörében feltett kérdésekre, felvetett problémákra. 
A tárgyalások végén visszatértünk a plenáris terembe, ahol a csapatból 
korábban kiválasztott két szóvivő prezentálta az eredményeket, majd 
a hallgatóság kérdéseket tehetett fel nekik. Az indítványnak tekintett 
javaslatokra a 10 perces bemutatás végén szavazni lehetett. Ezt az 
Eurogame döntője követte a négy döntős csapattal. Zárásul felállva 
meghallgattuk az Európai himnuszt, majd a csapatok fényképet készít-
hettek magukról a központi pulpitusnál. A kísérő tanárok a reggelitől 
a második plenáris ülés végéig tőlünk külön program szerint töltötték 
a napot. Este még egy óra bolyongás adatott Strasbourg óvárosában. 

Negyedik napunkon búcsút mondtunk Sasbachnak, és kb. egy órás út 
után érkeztünk meg a Fekete-erdő fővárosába, Freiburgba. A rövid vá-
rosnézést követően indultunk tovább Svájcba, a schaffhauseni Rajna-
vízeséshez. Ezután folytattuk utunkat a Bodeni-tó déli partján Ausztria 
Voralberg tartományán keresztül Tirolba. Szállásunk egy innsbrucki 
diákszálláson volt, amelyet az 1976-os téli olimpiára építettek. 

Ötödik napunkon Innsbruck belvárosában megcsodáltuk a legfonto-
sabb látványosságot, I. Miksa német-római császár monumentális sírját 
az innsbrucki Hofkiche-ben. A város főterén a várostornyot és az Arany-
erkélyt tekintettük meg. Utunkat aztán Kufstein vára felé vettük, ahol a 
Kaiserturm börtönkiállításán tiszteleghettünk az egykor ott raboskodó 
magyarok, Wesselényi Miklós, Kazinczy Ferenc, Teleki Blanka, Rózsa 

Sándor és a többiek emléke előtt. Az itt töltött idő második felében a 
korábban lehullott hó felhasználásával a vár egy korábbi, meg nem ha-
tározott időpontú ostromát játszottuk el. Büszkén jelentem, a vár kitar-
tott. Miután a várban alaposan kitomboltuk magunkat, mindannyian 
jobban bírtuk a majdnem 6 órás hazautat. 

Isten áldásával szerencsésen megjártuk Strasbourgot. Sok szépet lát-
tunk, sok érdekeset tapasztaltunk. Azt gondolom, különleges dolog 
egy iskola életében egy ilyen utazás. Remélem, a jövőben újabb fóti 
csoport juthat el majd egy másik Euroscola napra, és sikeresen öregbít-
heti iskolánk, városunk, és hazánk hírnevét Európában.

Téglás Zoltán 12. osztályos tanuló

2013. február 12. és 16. között az Európai Unió Euroscola 
 programjának a keretében a Fóti Ökumenikus Általános Iskola 
11. és 12. osztályának válogatott csapata ötnapos kiránduláson 
vehetett részt Strasbourgban. 
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Szakmai Nap
rajztanároknak

Fóti Népművészeti 
Szakközép-, Szak-
iskola és Gimná-
zium szakmai 
napot tartott 
a város rajzta-
nárainak 2013. 
február 28-án a 
Vörösmarty Mű-
velődési Ház Nagy-
termében.
A foglalkozások során elhangzott előadá-
sok:
•  A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló ol-
tárkép restaurálása a Szécsényi ferences 
templom és kolostorban. 
Előadó: Lovas Franciska restaurátor.
•  Az INSEA kongresszusról. Előadó: Koncz 

Gyöngyi rajztanár
A gyakorlati rész-
ben a jelenlévők 
a Seccó készítést 
g y a k o ro l h a t t á k 
Lovas Franciska 
restaurátor veze-
tésével.

Az egésznapos foglalkozás az iskola diák-
jainak rajzaiból rendezett STÚDIUM kiállí-
tással fejeződött be, melyen a díjakat Eich 
László tankerületi igazgató adta át.

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében megvalósuló „Határtalan an-
tikvitás” című program részeként rendha-
gyó tanórára került sor a fóti Garay János 
Általános Iskolában. A programsorozat a 
Diadalív árnyéka című levelező pályázattal 
indult 2012 őszén, amelynek során szlovák 
és magyar iskolások csoportban dolgozva 
kerültek közelebb az antik kultúrához. A 
verseny idén tavasszal zárul, a győztes csa-
patok nyereménye egy budapesti kirándu-
lás: múzeumi foglalkozáson való részvétel-
lel, ebéddel és állatkerti látogatással. 
A rendhagyó tanórák előkészítéséhez a 
Szépművészeti Múzeum munkatársai Mis-
kolcon, Komáromban és Győrben mutat-
ták be a múzeum Antik Gyűjteményének 
virtuális adatbázisait pedagógusoknak, 
akikkel közösen kerestek új lehetőségeket 
virtuális gyűjtemények felhasználására 
tanórai körülmények között.
Ezt követően 2013. február 14-én a Garay 
János Általános Iskolában Hrivnák Péter 
Pál tanár úr tartott az ókori görög vázák 
világába bevezető, rendhagyó tanórát az 
iskola 5. osztályos gyermekeinek. A tanóra 
megtervezésében a korábbi műhelymun-
kán szerzett ismeretek nyújtottak segít-
séget. A workshop keretein belül elsajátí-
tott eszközök, módszerek révén a diákok 
szokatlan módon ismerkedhettek meg a 

különböző korok és régiók jellemző díszí-
tésmódjaival és a különböző célra haszná-
latos ókori vázaformákkal. 
Az óra során egyedi feladatlapokkal cso-
portban dolgoztak a gyerekek és játszva-
tanulva sajátították el a művészettörténeti 
tananyagot. 
Hrivnák Péter Pál elmondta: „A nehezebb 
feladattípusok miatt hasznos volt csoport-
munkát alkalmazni. A módszernek köszön-
hetően a gyerekeknek alaposan meg kellett 
vizsgálniuk a képeket és szövegeket, így min-
den bizonnyal mélyebben rögzül ez a tudás. 
Az adott vázaformák, a látott képek és stílu-
sok rajzórán is visszaköszönnek majd.”
A diákok érdekes és különleges élmény-
ként élték meg a bemutató órát: „Az idei 
tanévtől kezdtünk el művészettörténetet 
tanulni. Nem mindig van lehetőség csoport-
ban dolgozni, de most a feladatlapoknak és 
a közös munkának köszönhetően szórakoz-
tató módon sok érdekes dolgot tanultunk”– 
mesélte az egyik tanuló óra után.

A „Határtalan antikvitás” program célja, 
hogy a szlovák és magyar régióban egy-
aránt közelebb kerülhessen az iskolások-
hoz a múzeum és a klasszikus ókori kultú-
rák világa, miközben megelevenednek a 
látszólag élettelen tárgyak.

Határtalan Aktivitás - Az ókori görög vázák világa
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„ Jó hatással van a fiatalokra!”

Erdei Zsolt a Gyermekvárosban

A fóti Károlyi István Gyermekközpontba látogatott Erdei Zsolt. 
A Speciális Gyermekotthon lakói nagy szeretettel fogadták a 
világbajnok ökölvívót, akinek nem ez volt az első látogatása 
az intézményben. 
Fót híres sportolója sok mindenről beszélgetett a fiatalokkal: 
családról, sportról, az élete nehezebb szakaszairól. Őszintén és 
kötetlenül. 
– Erdei Zsolt többször volt már nálunk és a terveink szerint a 
jövőben is jön még hozzánk – mondta a Fóti Hírnöknek Juhász 
Péter, az intézmény megbízott igazgatója. – A Speciális Gyer-
mekotthonban lakó fiatalok szemében nagy tekintélye van a 
sportolónak. Reményeink szerint a közös beszélgetések jó ha-
tással lesznek majd a fiatalokra. Már az is nagy eredménynek 
számít, ha 1-2 gondolat megmarad a fejükben, ami később 
esetleg motiválhatja őket az életben!

szlj.

Lapzárta után…
…kaptuk a hírt, hogy Kádas István személyében megtalálták és 
már ki is nevezték a Károlyi István Gyermekközpont új igazgató-
ját. Az új vezetőt a terveink szerint következő lapszámunkban lesz 
lehetőségünk bemutatni.

Gyümölcsöző kapcsolat Pest megye
és a Fáy Iskola között

A Pest Megyei Sakkszövetség vezető-
je, Solymosi László felkereste a fóti Fáy 
András Általános Iskola igazgatóját, 
hogy szeretnék a Pest megyei sakkver-
senyeket ott megrendezni. Kakuk Zsolt 
igazgató úr kifejtette, hogy szívesen 
látja a sakkozókat, és 2012. május 12. 
óta a megye minden sakkversenyét ott 
rendezik meg. 

Igazgató úr az 1970-es években Dunakeszin, az akkori 3. Számú (ma 
Bárdos Lajos) Általános Iskola tanulója volt. Rendszeresen látogat-
ta a Solymosi tanár úr vezette sakk szakkört. Játékosként részt vett 
1973-ban, a megalakuló Dunakeszi SE sakkszakosztály életében is. 
A versenyzők jól érzik magukat a fóti iskolában, mely remek lehető-
séget, nagyszerű környezetet adott az országos nyílt sakkversenyek 
megrendezéséhez. 
Köszönjük!

Denke László

KEDVES SZÜLŐK! 

Szeretettel várjuk Önöket
az Apponyi Franciska Óvoda

NYITOTT NAPJÁRA
a Vásár téri épületben 

2013. március 20.-án 8 órától 12 óráig

 a Fruzsina utcai épületben 
2013. március 21.-én 8 órától 12 óráig

az Ibolyás utcai épületben
2013. március 22.-én 8 órától 12 óráig

  minden érdeklődő gyermeket
és szülőt szeretettel várunk.

Kérjük, hogy a csoportszobákba való
belépéshez váltócipőt hozzanak.

Óvó nénik
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Németh Kálmán Emlékház
A Németh Kálmán Emlékház márciustól a nyári nyitva tartás szerint 

keddtől szombatig 10oo–18oo óra között várja látogatóit! (Béke u. 29/31.)
Telefon: 0670/311-9236 vagy: 0627/358-130)
E-mail: nemethkalman@netroller.hu
Web: www.vmh.hu vagy: www.pnk.hu 

Kapcsolódó ajánlatunk:
Zöld Játszóház

óvodás és alsó tagozatos általános iskolás csoportoknak a művészet és a 
természet harmóniája jegyében, minden hónap utolsó

péntekjén 1400 és 1600 között. Márciusban azonban 22-i
pénteken 1400 és 1600 között tartjuk a foglalkozást.

Részvételi díj: 200 Ft / fő Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

Termőág Alkotóműhely
Tehetséggondozó alkotóműhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalokat 
várunk, akik szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés alapjaival, 

szeretnék fejleszteni művészeti ismereteiket, képességeiket.
Az alkotóműhely tagjai megismerkednek Németh Kálmán életművével 

és szellemiségével is.
Alsó korhatár: 6 év, felső korhatár nincs.
Foglalkozások: minden héten szombaton: 930 és 1200 között.
Részvételi díj: 1000 Ft / fő / alkalom
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház
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A Városi Könyvtár márciusi
programjai és hírei

Március 8. 17.30:
Petrezselyem Károly (fafaragó) és Petrezselyem Brigitta (tojásfestő)

kiállítása – Megtekinthető március 30-ig!
Felnőtt részleg

   
Március 16. 13.30-16.30:

„Családi szombatok a könyvtárban” – kézműves foglalkozás
Gyermekrészleg

 
Március 23. 9.30-12.30:

„Családi szombatok a könyvtárban” – kézműves foglalkozás
Fiókkönyvtár (Kisalag)

Április 12.
Költészet napja
Felnőtt részleg

Programjaink ingyenesek,
mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtárosok

Vörösmarty Művelődési Ház
(Fót, Vörösmarty tér 3.)

MÁRCIUSI programok:

március 8-án 18.00 órakor
Színházterem

HANGVERSENY
A Fóti Zeneiskola szervezésében

Információ: Cselőteiné Závodszky Katalin – 0670/330-8419

•
március 9-én 9.00- 12.00  óráig

Színházterem
Baba- börze

Asztalfoglalás: fotiborze@gmail.com

•
március 10-én 15.00 órakor

 Színházterem
NŐNAPI OPERETT DÉLUTÁN

közreműködik:
Keszler Éva, Egri József

Hegedűs Valér, zongoraművész
Belépőjegy ára: 800 Ft

Tavaszi hadjárat
A dicsőséges tavaszi hadjárat, korhű lovas hadijáték
Szolnok, Isaszeg, Gödöllő, Mogyoród, Fót, Dunakeszi,

Szentendrei sziget , Vác irányba haladt.

A huszárok 2013-ban is április 8-án érik el Fótot!
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• Mentők: 104   • Rendőrség: 107 
• Tűzoltóság: 105   • Segélyhívó: 112

Rendőrőrs Fót: 06-27-358-007, 06-70-321-3107
Polgárőrség: 06-30-686-7895
Polgármesteri Hivatal 
Tel.: 06-27-535-365, 06-27-535-375, 06-27-535-385,
06-27-535-395;   Fax: 06-27-358-232
A Polgármester fogadóórája: minden hónap utolsó
péntekén 7:30–10:00-ig, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-
385/104
A Jegyző fogadóórája: minden hétfőn 13–17-ig,
előzetes egyeztetés után: 06-27-535-385/102
A Főépítész fogadóórája: minden szerda, csütörtök 9–15-ig a
Polgármesteri Hivatalban, előzetes egyeztetés után: 06-27-535-
365/102

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Fót, Malom u. 1. Tel: 06-27-539-680, Fax: 06-27-539-681, 
kozszolgaltato@fot.hu

Orvosi ügyelet 
ESZEI központ, a körzeti orvosok központi száma:
06-27-358-104, 06-27-358-438
Napközben sürgősségi esetekben 06-20-241-4487, 06-27-358-104, 
Éjjel, hétvégén és ünnepnapokon 06-27-358-104, 06-27-358-438
Fogászati szakrendelés: 06-27-360-623, 06-27-395-466

Területi Gondozási Központ 
Hargita u. 36. Tel.: 06-27-358-436

Gyermekjóléti Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-417

Családsegítő Szolgálat
Dózsa Gy. út 12-14. Tel.: 06-27-360-625

DMRV Fóti Vízellátási Üzem 
Széchenyi u. 40. Tel: 06-27-358-086, Fax: 06-27-535-170
Ügyfélszolgálat (csak műszaki): Telefon: 06-27-535-171 
Hétfő–Csütörtök: 7:30–14:30
Hibabejelentés:(munkanapokon 7:00–15:00) 06-27-358-086
DMRV ivóvíz és szennyvíz ügyben:  06-27-511-511,  06-40-881-188,
vagy ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen

TIGÁZ 
Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 06-80-300-300
Általános ügyfélszolgálati ügyintézés: 06-40-333-338
Mérőállás bejelentése: 06-80- 333-338 (csak vezetékes 
telefonról ingyenesen hívható, önkiszolgáló ügyfélszolgálat)
TIGÁZ gázszivárgás, üzemzavar: 06-80-300-300,
ugyfelszolgalat@tigaz.hu e-mail címen

ELMŰ Észak-pesti Igazgatóság
Hibabejelentés: 06-40-38-39-40
Számlázás és egyéb ügyintézés: 06-40-38-38-38
Mérőállás bejelentése: 06-80-202-938
(csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám)

Közvilágítás 
Közvilágítási hibabejelentést éjjel-nappal: 06-27-363-887, 
ugyfelszolgalat2@mtkke.hu 
munkaidőben: 06-27-535-365/121, vagy 06-70-967-1824,
kozmu@fot.hu 

Szemétszállítás Zöld Híd Régió Kft. 
Személyes ügyfélfogadás Fóton a Polgármesteri Hivatalban
minden hónap 2. hétfőjén 13:00–17:30 óra között
Ügyfélszolgálat 06-28-561-219, 06-20-246-5639

KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK Nőkről Nőknek
Sz. Látó Judit rovata

Rájöttem
a nagy titokra!

Két hónapja kezdtem a kísérleti edzésemet, hogy kiderítsem: va-
jon egy kétgyermekes családos anyuka, mennyit fogyhat két hó-
nap alatt rendszeres mozgással. A leginkább persze az érdekelt, 
hogy férhet mindez bele egy elfoglalt nő életébe. Sokan kérdez-
ték tőlem, hol tartok? Nos, ezennel bejelentem, hogy én bizony 
rájöttem a nagy titokra!

Már az elején leszöge-
zem: egyáltalán nem volt 
zökkenőmentes az el-
múlt két hónap. Először is 
ugye találkoztam és kon-
zultáltam Körtvélyessy 
– Schumann Adrienn 
személyi edzővel. Aki 
beállította, hogy heten-
te háromszor kell majd 
edzenem konditerem-
ben, a pulzusomra na-
gyon figyelve (ezt hívják 
kardió edzésnek). Azt is 
megtudtam, hogy a kon-
dis edzéseket kiváltha-
tom mondjuk bármilyen 
egyórás aerobik vagy 
spinning edzéssel. 

Az első hónapban lel-
kesen el is kezdtem az 
edzéseket Adrienn „mes-
terem” óvó tekintete mel-

lett.  Egy hét után viszont hosszú: két és fél hetes pihenő következett 
egy köhögős vírusfertőzésnek köszönhetően. Az első hónapot még 
így is egy kiló mínusszal zártam. 
A gyógyulás után alig vártam, hogy újra kezdjem az edzéseket. Ad-
rienn tanácsára kipróbáltam a spinninget. Ez lett a vesztem! A feb-
ruárom gyakorlatilag spinning lázban telt (bocs konditerem), és a ra-
jongásom azóta is változatlan. Hetente háromszor tekerek lelkesen: 
hétfőn és vasárnap Laura, szerdán pedig Adrienn fantasztikus óráin. 
És ahogy befejezzük az edzést, már alig várom a következő órát. 
Az elmúlt két hónap eredménye: mínusz négy kiló és vékonyabb 
combok. Végre olyan nadrágok is rám jönnek, amikről tavaly még 
csak álmodtam.  És még valami: az elmúlt két hónap eredménye, 
hogy olyan fantasztikus és inspiráló edzőkkel ismerkedhettem meg, 
mint Adrienn, Laura és Ákos. 

A cikk elején említettem, hogy rájöttem egy nagy titokra. Mégpedig 
arra, hogy oldhatja meg egy anyuka a családja mellett a háromszor 
egy órás edzéseket. Elmondom az én rendemet: hétfőn este nyolc-
ra járok, ilyenkor gyorsan lefektetem a gyerekeket, akikre aztán apa 
vigyáz. Szerdán délután megyek, együtt a lányaimmal, akik várják, 
hogy az edzőtermi gyerekvigyázóban játszhassanak. Vasárnap pedig 
reggel negyed tíztől negyed tizenegyig: ilyenkor a családom még a 
tévé előtt fekszik. Ebédkészítésre pont hazaérek. 
Hát, kedves anyukák, én már beláttam, hogy semmi értelme a nyafo-
gásnak és kifogáskeresésnek: minden megoldható, csak akarni kell! 
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A szentély felújítása
Tevékenyen a

Családokért Egyesület
A Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodá-
ja részéről nagy megtiszteltetés érte Egyházközségünket. 2012. 
december 13-án a Megyeházán ünnepélyes keretek között kap-
hattuk kézhez azt a kiadványt, mely az az évi kiemelkedő műem-
léki helyreállítások között a Fóti Szeplőtelen Fogantatás Templom 
Szentélyének restaurálását is tartalmazza „Egy kis mustra” címmel.
Mindezt csak támogatóink segítségével érhettük el, akik a Váci 
Egyházmegye, Egyházközségünk tagjai, a nemzeti Kulturális 
Alap, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő voltak az elmúlt 12 évben.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik imával, munkával, segít-
ségnyújtással hozzájárultak Szentélyünk rendbehozatalához.

A TEMPLOMSZENTÉLY 
DÍSZÍTŐFESTÉSE 

Beszélgetés B. Németh Beatrix egyesületi elnökkel
Egy éve alakult az Egyesület. Mi volt a céljuk és kiket várnak a soraik 
közé?
Azt láttuk, hogy országosan egyre több a családszintű összefogás, a 
családi közösségek együtt elérik, amire egyedül nem lennének képe-
sek. Mivel a céljaink, gondjaink hasonlóak, azt gondoltuk, hogy a csa-
ládok összefogásával erősebbek lehetünk, segíthetünk egymásnak a 
mindennapokban. 
Gyakorlatilag mindenkit várunk a tagok közé, hiszen mindenki egy csa-
lád tagja, akkor is, ha nagyszülő vagy épp még gyermekáldás előtt áll, 
de szívesen tartozna egy nagy „családhoz” az Egyesületben. 

Mi történt ez alatt az év alatt?
Augusztusban jegyezték be az Egyesületünket, így már megmutat-
tuk magunkat a Paradicsom fesztiválon. Rendszeresen kirándulásokat 
szerveztünk családjainknak. Novemberben a mosószappan készítést 
tanultuk meg lelkes anyukákkal, s az elkészült szappanokat rászoruló 
családok kapták meg Karácsony előtt. Segédkeztünk két, sérülteknek 
való babakocsi megfelelő helyre való eljuttatásában. Az Egyesület te-
vékenysége sokszínű. 

Károlyi István gróf megbí-
zásából a fiatal Ybl Miklós 
tervezte hazánk egyik leg-
korábbi és legjelentősebb 
romantikus műemlék 
együttesét: a Szeplőtelen 
Fogantatás tiszteletére 
az 1855-ben fölszentelt, 
négy saroktornyos, há-
romhajós templomot, két 
oldalán a plébánia és a 
zárda épületével. 
Az aranyozott, festett 
kazettás mennyezetű, 
román-mór-bizánci stílus-
jegyeket hordozó temp-
lom berendezési tárgyait, 
festményeit, szobrait a kor 
legkiválóbb magyar, oszt-

rák és olasz mesterei készítették. A szentély kifestése Kari Blaas 
tiroli festő műve. 
A 30 méter magas hajót lezáró apszis falfelülete három szintre 
osztott. A felső két sorban újszövetségi témájú freskók, az alsó 
szinten geometrikus mintázatú díszítőfestés borítja a falat. A há-
ború okozta sérülések, majd beázások miatt a freskók rossz álla-
potba kerültek. A templom tetőzetét 2000-ben felújították, és azt 
követően kezdődhetett meg a szentély díszítőfestésének restau-
rálása, amely majd tíz évig tartott. 
A helyreállítás első ütemében sor került a teljes boltozat és a di-
adalív belső felületének konzerválására. A továbbiakban követ-
kezett a festékrétegek rögzítése, a falmezők, a gazdagon díszített 
bordák és osztópárkányok esztétikai helyreállítása retussal, majd 
az aranyozás. A freskók helyreállításánál az eredeti felületek lehe-
tő legteljesebb megőrzése és bemutatása volt a fő szempont. A 
belső tér egyedülálló díszítőelemét a kitűnő minőségű márvány-
festések jelentik. Az apszis olajműmárvány keretben gazdagon 
aranyozott, keleties hatású festett lábazati részének helyreállítá-
sával a teljes szentély visszakapta az eredetit leginkább megkö-
zelítő megjelenését.
Közreműködők:
Építtető: Fóti Római Katolikus Plébánia
Restaurátorok:  Maracskó Izabella, Répássy Viktor, Sári Gabriella, 
Fodor Edina, Győri Lajos
Restaurátor konzulens: M. Bán Beatrix
Műemlék felügyelő: Fehér Judit

Mit terveznek a 2013-as évre?
Szeretnénk egy Kölyök Klubot beindítani heti rendszerességgel, aho-
vá az egészen piciktől a kamaszkorig várjuk a gyerekeket. Továbbra is 
szervezünk kirándulásokat, tervezünk sportdélutánt. Az év során né-
hány jeles napon nagyobb családos összejövetelt szervezünk, ahol a 
családok jobban megismerhetik egymást. Ilyenek a Víz Világnapja és 
egyben a Tavasz Köszöntése, a Föld Napja, a Gyermeknap, a III. Paradi-
csomfesztivál. Elindítunk egy információs füzetsorozatot, ami a fóti he-
lyi tudnivalókat is tartalmazza különböző témakörökben. Ehhez várjuk 
helyi családi vállalkozások jelentkezését, akik szeretnének megjelenni 
benne vagy támogatnák.

Milyen lesz a március 23-ára tervezett Víz Világnapja?
Együtt töltünk a családokkal egy délelőttöt a szabadban és játékos for-
mában tudatosítjuk a víz fontosságát az életünkben! Ez a rendezvény 
a Húsvéti Piaci Nappal egybekötbe zajlik majd a Fóti Termelői Piac te-
rületén.

Hol lehet tájékozódni a tervezett eseményeikről?
Van egy blogoldalunk: tevekenyenacsaladokert.blogspot.hu
A facebookon egy információs oldallal és egy csoporttal is vár-
juk az érdeklődőket. Szeretnénk a fóti újságok programajánlói kö-
zött is megjelenni. Legegyszerűbben pedig úgy, ha feliratkoznak a   
info.tevekenyenacsaladokert@gmail.com címre, ahonnan e-mailt kül-
dünk az aktualitásokról. 

Matematika és fizika tanítást vállalok:
0630/862-7713

Angolból korrepetálás, gyakorlás általános iskolásoknak.
Kettő fő esetén kedvezmény! 0620/562-4983
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Az idős kor tisztelete

Báloztunk

Február 21-én a Hargita utcai Idősek Otthonában egy igen bensőséges ünnepség keretében köszöntötték a 90. születésnapját ünneplő    
Pálosi Andrásnét, s nem feledkeztek el az egy hónappal korábban, ugyancsak 90 évesen felköszöntött Becker Józsefnéről sem.
Az önkormányzat nevében Bartos Sándor alpolgármester és Bese Lászlóné anyakönyvvezető köszöntötték az ünnepeltet, s Mezei Tibor tisz-
teletes úr is velünk maradt az Istentiszteletet követően, hogy jelen lehessen a közösség ünnepi eseményén. Alpolgármester úr egyben átadta   
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntő emléklapot.
Pálosi Andrásnét klubtársai és az intézmény vezetője és dolgozói is felköszöntötték, még énekeltek is neki, ő pedig szívesen válaszolt a számára 
feltett kérdésekre.

A Búzavirág Nyugdíjas Klub jelmezes, batyus bálját február 23-án tartotta a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Germán István zenéjére 
hajnal 2 óráig tartott a tánc, remek hangulatban. 
A csoportos jelmezversenyt a „Bajor Táncosok”, azaz a Búzavirág Nyugdíjas Klub tagjai (Erzsi, Teca, Eszter, Erzsike, Jutka, Ani, Gizus, és Ica) nyerték. 
A második helyen a szintén igen látványos műsort adó Gödi Mozgáspártolók Klubja „Cigány táncosai” érdemelték ki. 
Az egyéni helyezettek: 1. Kleopátra - Antal Matild, 2. Indián - Remete Dávid, 3. Piroska - Cselőtei  Ilona.
A Klub Támogatói: Böbe Lottózó, Ambrozia Cukrászda, Kabi Álomturi, Ezer Illat üzlet, Schön Gazdabolt, Tilda Fehérnemű, Oxigén Étterem,  Kastély 
Étterem, Botos Vendéglő, Bíró Lajos, Búzavirág Nyugdíjas Klub, JADE ház, Fóti Flabélos, Füle Ági virágüzlet, Balázs Erzsike varrónő, Mile Csilla, 
Csomor Elek, Takács Andrea, Zella, Kisalagi Lottózó. 
A támogatóinknak nagyon köszönjük a bál sikeréhez való hozzájárulásukat. A helyezetteknek gratulálunk. 

Keresztesiné Gizus klubvezető


