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Fót Város Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja a

lakosságát 2013. április 22-én,
14 órára a Fót-Kisalagi Temetőben 

épült Ravatalozó felszentelésére, 
avató ünnepségére.

Fót Város  Önkormányzatának közéleti, tájékoztató havilapja

Ingyenes!
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Márciusunk az 
idén erősen
télnek tűnt!
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Március 15. ünnepe
Márciusi forradalmunk jeles évfordulóját ez évben is méltó módon ünnepeltük. Már az ünnep előestéjén lezajlott a Magyar Út Kör 
által szervezett fáklyás felvonulás, csak a rendkívüli időjárás miatt a temetőbe nem jutott el a menet.
15-én délelőtt a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban zajlott az alkalomhoz illő ünnepség a Zeneiskola fúvószenekarának előadá-
sával, Kancz Kristóf szavalatával. Ünnepi beszédet Pozderka Gábor alpolgármester mondott. A látványos és színes műsort a Garay 
János Általános Iskola adta, majd sor került a városi kitüntetések átadására is (erről külön számolunk be.)
Az ünnepség ezzel még nem ért végett, meglepetésként csángó vendégek érkeztek, akik szívet melengető látványt és műsort nyújtot-
tak, többek közt elénekelték a felénk kevésbé ismert csángó himnuszt is.
Köszönjük ezt a szokásosnál hosszabbra nyúlt, de sokáig emlékezetes, felemelő ünnepséget a szervezőknek.
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Pozderka Gábor beszéde
március 15-én a városi ünnepségen

„Európában remélhetőleg komoly események történnek, s cselekvés-
re hívnak fel bennünket (…) A pozsonyi hullám ostromolja Bécset, mi 
küldjünk utána egy másikat és utánunk fog jőni száz, ezer, vagy ha 
kell, egymillió… mert a nép türelmének is van határa! Mi tehát petíciót 
akarunk, mégpedig hatalmasat, hogy már egyszer legyen meg, ami-
nek lenni kell!”
Vasvári Pál 1848 februárjában elhangzott szavait idézve sze-
retettel és tisztelettel köszöntöm az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharc ünnepén Fót polgárait, képviselőtársaimat, 
köztisztségviselőinket, intézményvezetőinket, közalkalmazotta-
inkat, egyházaink képviselőit, nagykárolyi gróf Károlyi Lászlót és 
Erzsébet asszonyt, mindenkit, aki eljött, hogy együtt ünnepeljünk!

Kivételes és bátor időszak volt 1848 márciusa. A 165 évvel ezelőt-
ti nap történelmi eseményeit ismerjük: a Pilvax Kör tagjai, élükön 
Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy 
maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan in-
dultak el Landerer nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták 
a 12 pontot, Petőfi Nemzeti Dalát. 
A délutáni nagygyűlésen a Nemzeti Múzeum előtt már több tízez-
res tömeg jelent meg. Felolvasták a 12 pontot, és Petőfi is elszavalta 
költeményét. Majd a Várba vonultak, ahol a „reszketni méltóztató” 
helytartótanács e három pontba egyezett bele: 
Táncsics kiadatása, a cenzúra eltörlése, sajtóbíróságnak a nép közüli 
választása.

Március 15-éről és szabadságharcunkról megemlékezve büszkén 
gondolunk a két nappal később kinevezett első, felelős miniszter-
elnökünkre, Batthyány Lajosra és kormányára, a jobbágyfelszabadí-
tásra, tavaszi hadjáratunkra, Függetlenségi Nyilatkozatunkra.
Amikor felidézzük a márciusi ifjakat és a dicső eseményeket, gon-
doljunk arra, mi mindent adott 1848 magyar márciusa
Európának: Nemeskürty István szavaival: „olyan hősöket, akik a 
világ első nemzetközi hadserege harcosaiként a magyar független-
ség ügye mellett a világszabadság eszméjéért is küzdöttek”;
a magyarságnak: Orbán Balázst idézve: „üdvöt és szabadságot, 
szabad és nagy eszmék győzelmét”;
városunknak: Vállaji Sipos Pál, Károlyi István és Károlyi Sándor ha-
zát szerető példamutatását, 
személyesen nekünk magunknak: minden napra jutó feladatot 
és hitet. Hitet a nemzetben, hitet az ifjúságban.

Széchenyi már akkor intett: a magyar földet a magyar emberek ke-
zébe kell adni; az embereket hagyni kell dolgozni; akik nem dolgoz-
nak, azokat is rá kell arra venni. Tudta, meg kell tiltani a hitelfelvé-
telt, az eladósodást. Hitte, Magyarországot át kell alakítani, a rossz 
beidegződésektől meg kell szabadulni. Hitte, mindenkinek ereje 
szerint ki kell vennie a részét a közös terhekből. 
Az ő hitéből egy nemzet hite lett. Tízek, százak, aztán ezrek kezdtek 
bízni egy ilyen Magyarországban. Hitték, hogy ha változtatunk, Ma-
gyarország jobban teljesít. Majd milliók hittek a bátor törvények-
ben, a reformokban, amelyek kinyitották a változás, a megújulás 
előtt a kaput.
Végül az egész nemzet tűzte magára az erő, a remény, a hűség szí-
neit. Milliónyi magyar hite és akarata fűtötte ’48 márciusát és a már-
ciusi ifjakat. Nem maréknyi csoport voltak ők, hanem minden fiatal, 
minden magyar. Nem a saját forradalmukat vívták, hanem minden 
magyar forradalmát. Nem hátsó szándék buzdította őket, hanem 
acélerős kiállás a nemzetért és a magyar emberekért. 
Magyarország erőszak és gyűlölet nélkül megmutatta: nem hagyja 
magát. 1848. erejét a nemzetből, hitét a tenni akarásból, reményét 
az összefogásból nyerte. Az ő bátorságuk a mi ünnepünk ma.
Ezen gondolatok jegyében kívánok Fótnak méltó ünnepet 1848-as 
forradalmunk és szabadságharcunk évfordulóján.

A fáklyát Gróf úr és Sándor atya viszi

Pozderka Gábor 
alpolgármester

A fáklyás felvonulást a katolikus közösségi házban 
az ilyenkor megszokott beszélgetés zárta
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Koszorúzók koszorúzás után

Telt ház előtt zajlott az ünnepségNyíri János karnagy vezényel

Nemeshegyi János karnagy vezényel

A Garay János Iskola műsora

 A Forrófalváról érkezett csángó vendégek a színpadon
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K i t ü n te te t t j e i n k
A március 15-i nemzeti ünnep keretében adta át Fót Város kitüntetéseit az önkormányzat nevében Cselőtei Erzsébet 
polgármester asszony, Bartos Sándor alpolgármester és Pozderka Gábor alpolgármester.

Fót Városért Kitüntetés – Adorján Andrásné,
a Károlyi Clarisse Alapítvány alapítója

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj – Makovics Erika Anna, a
Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium tanárnője

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj – Gubáné Lécz Anita
óvodapedagógus

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj – Bohus Zoltán,
a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatója

Fót Kultúrájáért Díj – Dudás Andrásné és Dudás András

Fót Egészségügyéért Díj – dr. Kiss Klára iskolaorvos

Adorján Andrásné – Erzsike – több 
évtizeden át végzett áldozatos 
munkát az elesettekért, a rászorul-
takért, a betegekért. Eleinte a Fóti 
Római Katolikus Egyházközség 
Szent Erzsébet Karitász Csoportjá-
nak vezetője volt, majd létrehozta 
támogatók segítségével a Károlyi 
Clarisse Alapítványt, amely fenntar-
tója és működtetője lett az Oltalom 
Idősek Átmeneti Otthonának, és az 
Alapítvány az ő szervezői munkája 
eredményeképp látja el a házi szak-
ápolást is. Az Adorján Andrásné ál-

Történelem-földrajz-néprajz sza-
kos, több mint 20 éve tanít az 
Ökumenikus Iskolában. Pedagó-
gusként fontos, nagyon fontos szá-
mára, hogy tanítványai tisztában 
legyenek a gyökereikkel, hitelesen 
ismerjék meg a magyar történel-
met. Elhatározta, hogy a gimnázi-
um négy éve alatt megismerteti a 
diákokkal a történelmi Magyaror-
szág elcsatolt területeit, természeti, 
történelmi és kulturális értékeit. Az 
ő vezetésével az elmúlt évek alatt 
több száz gimnazista bejárta Er-

Anita 22 éve dolgozik az Apponyi 
Franciska Óvodában. Tehetséges, 
elhivatott pedagógus, aki nemcsak 
munkaidőben látja el feladatát, a 
hivatalos foglalkozásokon kívül 
számtalan foglalkozást szervez a 
gyermekeknek. Munkájának ma-
gunk is szemtanúi lehettünk, óvo-
dás csoportjait láthattuk egy-egy 
helyi rendezvényen bájos, tanul-
ságos műsorokkal. Az óvónő az 
ember első kovácsa. Anita e mes-
terséget mindennap alázattal, szép 
és jó eredményekkel gyakorolja. 
Köszönjük munkáját!

Igazgató úr 1974 szeptembere óta, 
majd’ 40 éve tanít magyar-történe-
lem szakosként a Németh Kálmán 
Általános Iskolában, melynek 1994 
óta igazgatója. Tanári diplomája 
mellé megszerezte kitüntetéses 
minősítéssel a Pedagógiai érté-
kelési szakértő másoddiplomát. 
2004-ben megkapta az Arany Já-
nos Pedagógiai Díjat, amelyet a 
Pest Megyei Önkormányzat ado-
mányozott.
Nemcsak jelenlegi tanulói, hanem 
az iskola volt diákjainak százai, je-

A Dudás házaspár Fót hagyomá-
nyainak lelkes őrzői, gondozói. 
Dudás Ilonka néni évtizedek óta 
gyűjti a régi fóti viseleteket, és újra-
varrja a hagyományőrző csoportok 
tagjainak. Babákon mutatja be, mi-
lyen ruhákat hordtak Fóton ünnepi 
alkalmakkor, esküvőn, temetésen 
és a hétköznapokon. A viseletbe 
öltöztetett babák többször szere-
peltek kiállításon. Dudás Ilonka a 
Fóti Asszonykórus alapító tagja, 
immár több mint 30 éve énekel a 
kórusban. András bácsitól szinte 

Neve ismert a Fáy András Általános 
Iskola, a Fóti Ökumenikus Általános 
Iskola és Gimnázium, a Garay János 
Általános Iskola, a Németh Kálmán 
Iskola, a Fóti Boglárka Óvoda és az 
Apponyi Óvoda nevelői, gyermekei 
és természetesen a szülők előtt is. 
Hosszú évek óta megtapasztalt, ál-
dozatos gyógyító-megelőző mun-
káját lelkiismeretesen, türelemmel 
és mindig érezhető szeretettel látja 
el. Köszönjük gyermekeinkért vég-
zett munkáját!

tal létrehozott intézmény hiánypótló, 12 idős beteg ember számára 
nyújt biztonságos otthont.
Közéletünk aktív tagjaként fáradhatatlanul munkálkodott Fót szociális 
kérdéseinek megoldásáért, adományt gyűjtött a nagycsaládosoknak, 
ha kellett, lelki támaszt adott a rászorultaknak. Önzetlen, áldozatos 
munkáját köszönjük.

délyt, Felvidéket, Kárpátalját, Délvidéket. Volt és jelenlegi tanítványai 
életre szóló útmutatást kaptak magyarságról, a Kárpát-medence szép-
ségeiről, a magyar történelemről. Nemzetjáró útjai országos hírűvé vál-
tak, beépültek az új nemzeti tantervbe. Makovics Erikát számos helyre 
meghívják előadást tartani, pedagógiai tevékenysége példaértékű. 
Köszönjük munkáját!

lenlegi és egykori pedagógus kollégák tisztelik és szeretik őt. Felelős 
intézményvezetői tevékenysége, elhivatottsága követendő példa a 
jövő pedagógusai számára. Munkáját köszönjük!

mindent megtudhatunk Fót történetéről. Több kiadványban szere-
pelnek visszaemlékezései történelmi hűséggel. A leendő falumúzeum 
szorgalmazói, akik segítségére ma is számíthatunk. Köszönjük munká-
jukat, és sok erőt és jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!
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Az Év Sportolója Díj – Szabó Nóra bowlingozó

Fót Vállalkozója Díj – Tóth János cukrászmester

Az Év Sportolója Díj – Gerőházi Ágnes tornász

Fót Kultúrájáért Díj – Fóti Népművészeti Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium

Az Év Sportolója Díj – Biben Karina Klaudia úszó

Nóra 1989-ben, Budapesten szüle-
tett. 2005 szeptemberében a PIN 
Devils csapatában, Kiss Zoltán ne-
velőedzőnél kezdett bowlingozni, 
és már az első évben az ifi csapattal 
nyert országos bajnokságot. Ered-
ményei: ifi csapat II. hely, felnőtt 
csapat I. helyezés, dobogós helye-
zések egyéniben 2010-ben. A fel-
nőtt korosztályban főjátékosként 
a szuperligában II. helyezést ért el, 
2011-ben az egyéni ranglista III. he-
lyezettje, majd 2012-ben a VB Cip-
ruson egyéniben a kiemelt legjobb 

Tóth János két elegáns, jó hírű 
cukrászdát működtet Fóton, és 
városunk jó hírét viszi országos 
rendezvényeken, magas rangú 
fogadásokon is. Az Ambrosia és a 
Manna többek, mint a fótiak ked-
velt találkozóhelyei, hiszen szám-
talan rendezvénynek és kiállítás-
nak is otthont adnak – Tóth János 
cukrászdái közösségi színterek. A 
cukrászmester kiváló termékeivel 
gyakran támogat kulturális rendez-
vényeket, mindig számíthatunk 
városunk iránt érzett szeretetére, 
támogatására. Köszönjük!

Ági 2001-ben született, a 
Fáy András Általános Is-
kola diákja. Kitűnő tanuló, 
hét éves kora óta sportol. 
Az UTE torna szakosztály 
igazolt versenyzője. Ered-
ményei: egyszeres Európa-
bajnok, kétszeres magyar 
bajnok, négyszeres I. helye-
zett diákolimpián, három-

Az intézmény nevelőtestülete, 
teljes alkalmazotti köre és diákjai 
ebben az évben ünneplik az intéz-
mény fennállásának 20. évfordu-
lóját. Az iskola a népművészetet, 
a népi kultúra hagyományainak 
ápolását tartja elsődlegesen szem 
előtt. A tanári közösség nevelő-ok-
tató munkája, továbbá alkotói te-
vékenysége meghatározó szerepet 
tölt be Fót kulturális életében. Az 
iskola ezer szállal kötődik Fóthoz, 
a fóti emberekhez, Fót közműve-
lődéséhez. A város rendezvényei-

Klaudia 2000-ben született, a Garay 
János Általános Iskola tanulója. 10 
éves korától úszik versenyszerűen. 
Minden nap kétszer, kora reggel és 
délután, napi 10 km távot edz. Az 
elmúlt két évben számos orszá-
gos és nemzetközi versenyen vett 
részt igen sikeresen, arany-, ezüst- 
és bronzérmekkel gazdagodva. 
Aranyérmet szerzett a 2012-es 
Budapest Kupa 100 m vegyes vál-
tón, bronzérmet kapott a 2012. 
Országos Bajnokságon, Miskolcon. 
2012-ben megnyerte a Fóti-Futi 

24-be került, az első egyéni felnőtt verseny megnyerésével indulási 
lehetőséget kapott az AMF világkupán. Jelenleg az országos ranglista 
I. helyezettje és az év játékosa. A magyar női mezőnyben egyedülálló 
eredményeit tanulás mellett érte el.

nek, kiállításainak, ünnepeinek és műsorainak rendszeres résztvevője, 
szervezője, irányítója. A Fóti Népművészeti Iskola kapcsolatot tart az el-
csatolt területek településeivel is. Határokon innen és túl képviseli Fót 
város kulturális értékeit, öregbíti hírnevét.
Köszönet az értékes munkáért a tanároknak, diákoknak és az iskola 
igazgató asszonyának, Kaudersné Madarász Zsuzsannának!

női futamát. Klaudia kitűnő tanuló, aki a helyi szavalóversenyeken is 
első helyezést szokott elérni. Példaértékű a szorgalma és a tehetsége, 
köszönjük!

Forrófalva a Szeret bal partján, 
Bákótól délre fekvő település, a 
Moldvai-hátság egyik központi, 
dombságok kerítette telepü-
lése. Innen érkeztek csángó 
vendégeink, akiket vezetőjük, 
Antal Vajda János mutatott be 
kérésünkre.

Magyarországi fellépésre jöt-
tünk, az éjszakát Budapesten töl-
töttük. Fót után még lesz fellépé-
sünk Csákváron és Budapesten, 
vasárnap este indulunk haza.
A csoportunk 25 főből áll, de most csak 16-an tudtunk jönni. Azok-
nak a táncoknak egy részét mutatjuk be, amiket a csángó magyarok 
táncoltak. Ma már otthon is főleg csak lakodalmakban táncolunk 
ilyeneket. Ezért szerveztem meg ezt az egyesületet, hogy megment-
sük ezt a csángó hagyományt, amit mi még jól ismerünk.

Zsófi néni 100 éves
Zsófi néni, azaz Fáb Andrásné, született Lőrik Zsófia márciusban 
ünnepelte100. születésnapját családja körében.
A jeles alkalomból látogatást tett nála Cselőtei Erzsébet polgár-
mester asszony, Bese Lászlóné anyakönyvvezető, akik Orbán Vik-
tor miniszterelnök üdvözlő emléklapját is átadták Fót legidősebb 
lakójának, az önkormányzat ajándékával együtt. Velük tartott 
Windhager Károly, lapunk főszerkesztője is.
Zsófi néni korához képest ma is jó erőben van, és jó emlékezőte-
hetséggel bír, szívesen emlegette a régi történeteket, a Te benned 
bíztunk eleitől fogva c. egyházi éneket szívesen el is énekelte.
Zsófi nénit Fót régebbi lakói jól ismerték rétessütő tudományáéért, 
a lakodalmakba rendszeresen meghívták főzőasszonynak.
A vendéglátó asztalon most is akadt friss, finom túrós rétes, de ezt 
már kedves szomszédasszonya, Urbán Józsefné sz. Nagy Mária sü-
tötte számára. 

Bese Lászlóné, Urbán Józsefné, Zsófi néni, menye 
Fáb Sándorné Éva és Cselőtei Erzsébet

szoros magyar kupa bajnok, szintén I. he lyezett a cseh, a német, vala-
mint az ukrán kupán és húsznál több egyéb versenyen. Köszönjük, Ági!
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Képviselő-testületi határozatok
143/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Nem fogadják el az előző képviselő testületi ülés óta 
eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismer-
tetett polgármesteri beszámolót. 

144/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormány-
zati Hivatal Közbeszerzési Szabályzat 33. §. (2) bekez-
dését azzal kiegészítve fogadja el, hogy a Bíráló Bizott-
ság elnöke felel:
A Bíráló Bizottság üléseinek szabályszerű összehívá-
sáért, beleértve a tanácskozási joggal rendelkezők 
leggyorsabb eszközökkel történő meghívásáért, to-
vábbá lefolytatásáért

145/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési 
tervét az alábbiak szerint fogadja el.

Fót Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési 
terve

146/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Elfogadták „Fót Város Önkormányzatának 2013. évi 
közbeszerzési terve” című dokumentumot.

147/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Ibo-
lyás u. 2. szám alatt építendő Apponyi Franciska Óvo-
da Tagóvodájának bővítésére a közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
1.1.  Az eljárást megindító felhívás II.3 szakaszában a 
szerződés időtartama vagy a befejezés határideje az 
alábbiak szerint módosul: 18 hónap.
1.2.  A vállalkozói szerződéstervezet a teljesítési ha-
táridő az alábbiak szerint módosul: 18 hónapon belül.
2. A 2151 Fót, Ibolyás u. 2. szám alatt építendő Ap-
ponyi Franciska Óvoda Tagóvodájának bővítésére, 

kivitelezésére az ajánlati felhívást a gazdasági 
társaságoknak és fóti vállalkozóknak is meg-
küldi.
3. A 2151 Fót, Ibolyás u. 2. szám alatt építendő 
Apponyi Franciska Óvoda Tagóvodájának bő-
vítésére, kivitelezésére lefolytatott közbeszer-
zési eljárás nyertesének személyére vonatko-
zó döntést a Képviselő-testület hozza meg.
4. A projekt megvalósításához szükséges pá-
lyázati önrész betervezett összegét az Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésében elkülöní-
tetten szerepelteti és kezeli. 

148/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Visszavonták a 3A/2013. (I.23.) KT határozat 
alábbi bekezdését:
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az 583/2012. (XII.19.) 
számú határozat mellékletét képező, Fót Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületének 
munkatervében a „KIÉT megállapodás felül-
vizsgálata” című napirendi pont határidejét 
meghosszabbítja 2013. február 20-ig.” 

149/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A közalkalmazottak juttatását külön rendelet-
ben szabályozzák. 

150/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 
I.FEJEZET: HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA MEG-
TÖRTÉNT.

151/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
II.FEJEZET: HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA FO-
LYAMATBAN.

152/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
III.FEJEZET: HATÁRIDŐHOSSZABBÍTÁS
- az 583/2012. (XII.19.) számú határozat mel-
lékletében szereplő munkaterv márciusi 
ülésének 5. pontja (Beszámoló Fót Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. 
évi tevékenységéről); 8. pontja (Döntés a 
földárkok, átereszek felújításáról, szikkasztó 
kutak létesítéséről) és 9. napirendi pontja (Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a piacokról és vásárokról szóló 20/199. (XI.19.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata) 
végrehajtási határidejét meghosszabbítja 
2013. április 30-ig;
- a 20/2013. (I.23.) számú határozat 2. és 4. 
pontja végrehajtásának határidejét meghosz-
szabbítja 2013. április 17-ig, a 3. pontja vég-
rehajtásának határidejét meghosszabbítja 
2013. május 31-ig;
- a 25/2013. (I.23.) számú határozat végrehaj-
tásának határidejét meghosszabbítja 2013. 
március 31-ig;
- a 34/2013. (I.23.) számú határozat végrehaj-
tásának határidejét meghosszabbítja 2013. 
május 31-ig.
153/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 12/2013. 
(III.20.),  
„Az Önkormányzat vagyonáról és egyes va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásának szabályairól” szóló önkormányzati 
rendelet 1-es, 2-es és 3-as számú mellékletei-
nek felülvizsgálatát készítse el az áprilisi Pénz-
ügyi Fejlesztési Bizottság ülésére.

154/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. Elfogadták a Fót Város Egyesített Szociá-
lis és Egészségügyi Intézmény Családsegítő 
Szolgálata, Gyermekjóléti Szolgálata és a Te-
rületi Gondozási Központ 2012. évi munkájá-
ról szóló szakmai beszámolót, és a rendszeres 
szociális segélyhez kapcsolódó beilleszkedési 
program 2012. évi végrehajtásáról szóló be-
számolót.
2. Az Oltalom Gondozóház 2012. évi műkö-
déséről szóló beszámolót elfogadták.

3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkor-
mányzati feladatok 2012. évi ellátásáról készült 
átfogó értékelést jóváhagyták.

155/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A 19/2013. (I.23.) KT határozat 4-es pontját az 
alábbiak szerint módosítja:
4. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület 2013. év május havi 
rendes ülésére készíttessen előterjesztést, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők 
részéről a szolgáltatás részben vagy egészben 
történő megtérítése tárgyában.”

156/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Megerősítették a 19/2013. (I. 23.) számú KT hatá-
rozat 1-3. pontját.

157/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A Raiffeisen Bank Zrt-vel (1054 Budapest, Aka-
démia utca 6., cégjegyzékszáma: 01-10-041042) 
169249 szerződésszám alatt, 2010. április 27. nap-
ján megkötött „Költségvetési számlaszerződés 
kincstári gazdálkodás működtetésével” elneve-
zésű szerződést meghosszabbították 2013. július 
31. napjáig.
2. Az önállóan működő intézmények tekinteté-
ben a bankszámla szerződés szerződéses feltét-
eleinek meghatározásakor kerüljön figyelembe-
vételre, hogy az önállóan működő intézmények 
gazdálkodási feladatait a GESZ látja el. A Képvise-
lő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bankszámlára vonatkozó szerződésben ez kerül-
jön átvezetésre, és az új közbeszerzési eljárás is ez 
alapján kerüljön kiírásra.

158/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából Fót Város Önkormányzatának közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az aláb-
biak szerint fogadja el:

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-
2018)
Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti 
vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 
kell gazdálkodni. Ennek érdekében szükséges a 
vagyoni elemek pontos felmérése és a könyv sze-
rinti értékek valós értékéhez való hozzáigazítása.

A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat 
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
a közfeladatok ellátásához és a mindenkori tár-
sadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges 
vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, ha-
tékony és költségtakarékos működtetése, értéké-
nek megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létre-
hozás, bővítés, felújítás) a Képviselő-testület dön-
tései és az éves költségvetési rendelet határozza 
meg.
Az önkormányzati vagyon hasznosításának 
módjai: A feladatok ellátásához nem szükséges 
vagyon elidegenítése, használatba-, bérbeadás, 
önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevé-
kenység folytatása.
a) Vagyon értékesítése:
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését 
forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános 
pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírá-
sai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján kell végezni.
b) Bérbeadás útján történő hasznosítás:
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint tel-
kek hasznosítása elsősorban bérleti (haszonbérle-
ti) szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell 
arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség mi-
nél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapot-
ban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás 
szükséges. 
c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasz-
nosítás:
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Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkü-
lözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az ön-
kormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben 
vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja 
meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. A vállal-
kozói vagyon hasznosításának lehetőségét meg 
kell teremteni, amennyiben az nem termel hasz-
not az önkormányzatnak.
5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembe-
vételével kell megállapítani.
6. Az önkormányzati részesedéssel működő gaz-
dasági társaságok rendszerét át kell tekinteni.
  
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-
2023)
a) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjá-
ul a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál.
b) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, 
illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell 
tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfel-
élést.
c) A piaci helyzet ismeretében szükséges az érté-
kesítendő és más módon hasznosítható vagyon-
elemek felülvizsgálata.
d) Az önkormányzat számára kedvező, vagyon-
gyarapodást eredményező pályázati lehetősége-
ket maximálisan ki kell használni.

159/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A Képviselő-testülete 100e Ft összeggel támo-
gatja a Németh Kálmán Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény által meghí-
vott kárpátaljai (Bátyú) településről érkező iskolai 
csoport utazási költségeit.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy kösse meg a Fóti Értékközvetítő 
Oktatásért Egyesülettel (képviseli Bohus Zoltán, 
székhely: 2151 Fót Március 15. u. 36. ) a Támoga-
tási szerződést.
3.  Az 1./ pontban meghatározott támogatási 
összeg fedezetét Fót Város Önkormányzat 2013. 
évi költségvetése, általános tartalék keret sora 
terhére biztosítja.

160/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A 18/2013. KT határozat 2. pontját hatályon 
kívül helyezték. 
2. Felhatalmazzák a polgármestert, hogy Fót Vá-
ros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ között  2013. január 30-án 
létrejött használati szerződés módosítását kez-
deményezze a Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központtal.
Egyetértése esetén a 2013. 01. 30-án létrejött 
használati  szerződés 4. számú  mellékletét mó-
dosítsa oly módon, hogy annak 4.sz. mellékleté-
be a  Fót,   Dózsa György utca 12-14. sz. alatti in-
gatlan II. emeleti 11. Tornaterem felvételre kerül, 
egyben felhatalmazza   annak aláírására.  
161/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Az Apponyi Franciska Óvoda óvodavezetői (ma-
gasabb vezető) pályázati kiírásának szövegét az 
alábbiakkal egészítették ki:
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak, a 
magasabb  vezetői pótlék a pótlékalap 300%-a, 
továbbá egyéb pótlék (Fóti magasabb vezetői 
pótlék). 

Előnyök:
- hasonló, releváns munkakörben szerzett veze-
tői tapasztalat, 
- fóti helyismeret.

162/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Az Apponyi Franciska Óvoda vezetői pályáztatá-
sának ütemtervét (1.sz. melléklet), az alábbi mó-
dosítással fogadták el:
- külső szakértőt nem vesz igénybe.

163/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. Elfogadták az Apponyi Franciska Óvoda veze-
tői pályáztatásának ütemtervét az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal. 
2. Elfogadták az Apponyi Franciska Óvoda óvo-
davezetői (magasabb vezető) pályázati kiírásá-
nak szövegét a 2. számú melléklet szerinti tarta-
lommal. 
3. A pályázók meghallgatására előkészítő bizott-
ságot hoztak létre, amelynek tagjai: Müller Hen-

rik a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság külsős tagja, 
Grigalek László képviselő, Rosental Réka intéz-
ményi és kommunikációs referens.

164/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Nem fogadták el a „Fót Város közigazgatási terü-
letén a települési folyékony hulladék ártalmatla-
nítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2013. 
április 1. – 2015. december 31. közötti időszakra” 
tárgyú közszolgáltatási pályázatra beérkezett pá-
lyázatokat.

165/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A „Fót Város közigazgatási területén a települé-
si folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgál-
tatási feladatok ellátása a 2013. április 1. – 2015. 
december 31. közötti időszakra” tárgyban kiírt 
közszolgáltatási pályázatot eredménytelenné 
nyilvánították.
2. A Fót Város közigazgatási területén a települési 
folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgálta-
tási feladatok ellátására új pályázati eljárást indí-
tanak. 
2.1. Az új pályázat értékelésének szempontjainál 
az összességében legelőnyösebb ajánlat szere-
peljen.
3. A Fótszippi Kft. 2013. március 31-én lejáró szer-
ződését 2013. május 31-ig, az új eljárás eredmé-
nyes lezárásáig meghosszabbították.

166/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet Önkormányzat 2012. 
évi dologi kiadásai 29. Környezetvédelmi keret 
sorának felhasználásáról szóló beszámolót elfo-
gadták.
2. Felkérték a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a Kos-
suth utcai artézi kút vízvétele szabályozhatósá-
gának lehetőségét (fóti kártya, számláló, kamera, 
tábla kihelyezése). 

167/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A Képviselő-testülete nem kíván Csomád Község 
Önkormányzatával közös mezei őrszolgálatot 
létrehozni. 

168/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A 2013. január 21. napján kelt, Gö-2013 számú 
árajánlata alapján nettó 539.000,- Ft + ÁFA ösz-
szegért megbízzák a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői 
Erdészetét a Fót 50C erdőrészlet – természetben 
a Somlyó-tónál, a Fót 290/4 hrsz-ú területen lévő 
erdő – felújításával, amelynek fedezete Fót Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetése „Kör-
nyezetvédelmi keret” sora. A termelés során a 
2013. évben a tuskósarj eredetű akácok és az os-
torfa egyedek kerülnek kitermelésre, míg a 2014. 
évben a befejezetlen erősítés ápolására kerül sor.

169-170/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A képviselő-testület nem döntött a felajánlott in-
gatlanok megvásárlásáról.

172/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. Az Önkormányzat 1/1-ed arányban tulajdonát 
képező, a fóti 1617  hrsz-ú, 2151 Fót, Kossuth L.  u. 
38. szám alatti volt Pizzéria  épülete, valamint a fő 
épülethez  tartozó 345 m2 alapterületű  földte-
rület hasznosítására kiírt pályázatot érvényesnek, 
de eredménytelennek nyilvánították.
2. A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulaj-
donát képező Fót, Kossuth Lajos utca 38. szám 
alatti, a 1617 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan hasznosítására újbóli pályázatot ír 
ki az előterjesztés mellékletét képező ajánlati fel-
hívás alapján.
3. A 2. pontban körülírt ajánlattételi felhívásra 
benyújtott ajánlatokat a Képviselő-testület 2013. 
év május havi rendes ülésén értékeli és bírálja el 
az ajánlattételi felhívásban szereplő értékelési 
szempontok szerint.
4. A pályázati kiírásra vonatkozó hirdetés jelen-
jen meg a környező települések újságaiban, és a 
helyi TV képújságában, melyre 100.000 Ft keret-
összeget biztosít a 2013. évi költségvetés dologi 
kiadások között szereplő vagyongazdálkodási 
feladatok soráról.

173/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. Az utcanévtáblák kihelyezésére 2011-ben 
elfogadott ütemtervének 2013-as üteme ke-
rüljön kiegészítésre az Öregfalu elmaradt, vala-

mint a Kurjancs és a volt zárt kertek (Öreghegy, 
Istvánhegy) régi és jelenlegi utcanév tábláinak 
legyártásával és kihelyezésével.
2. A legkedvezőbb ajánlatot ajánlattételi felhí-
vással kívánják kiválasztani.
3./ Az ajánlattételi felhívásba kerüljön bele, hogy 
az új utcanévtáblák és az I. ütemben elkészült 
utcanévtáblák formai megjelenése egyezzen 
meg.

174/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1./A Fót Géza fejedelem és Baross utcák útépítést 
és csapadékvíz elvezetést tartalmazó egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével és 
engedélyeztetésével, a TURA-TERV Mérnökiroda 
Kft-t bízzák meg, bruttó 3.175.000,- Ft tervezési 
díj értékben.
2.A Fót Géza fejedelem és Baross utcák út és 
csapadékvíz elevezetésének beruházási mun-
káira fedezetként bruttó 72.200.000,- Ft-ot biz-
tosítanak, melyből 44.400.000,- Ft Fót város 
Önkormányzata 2013-évi költségvetésében be-
tervezésre került. A 27.800.000 Ft-os különbözet, 
a költségvetés I-es módosításakor kerül beállítás-
ra, melynek fedezetéül az előző évi pénzmarad-
vány szolgál.

175/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A Ferenczy István út (730 hrsz.) gyalogátkelő-
hely és járda, kivitelező kiválasztására irányuló 
eljárást az engedélyezett tervek alapján megin-
dítják.  
2. Felhatalmazzák a polgármestert, hogy Fót 
Város Önkormányzata nevében a kivitelezéssel 
kapcsolatosan beérkező ajánlatok közül, a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérőt 
válassza ki.
3. Az 1./ pontban foglalt döntés (pénzügyi kö-
telezettségvállalás) fedezetét a beruházással 
érintett tűzcsap kiemeléséhez és áthelyezéséhez 
– a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség elő-
írásának végrehajtása érdekében – szükséges 
bruttó 400.000,- Ft összeggel a kivitelezés költ-
ségeire beállított összeget megemelik, és azt az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetés terhére 
biztosítják.
4. Felkérik a Polgármestert, hogy az 5./ pontban 
meghatározott kivitelezési költségek fedezeté-
ül bruttó 400.000,- Ft, azaz bruttó négyszázezer 
forint fedezetet építtessen be az Önkormányzat 
2013. évi költségvetési-rendeletébe, melyet a 
Képviselő-testület az előző évek pénzmaradvá-
nya terhére biztosít.

176/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
A „Stratégiai Zajtérképre épülő Intézkedési terv 
felülvizsgálata” tárgyban készített előterjesztést 
átdolgozásra visszaadják.

179/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Az államháztartásról szóló törvény 368/2011. 
(XII. 31.) Kormány rendelet 8. § (1)b pontja alap-
ján az önállóan működő költségvetési szervek 
dologi kiadási előirányzatok felett a rendelkezési 
jogosultságot a Fóti Gesz gyakorolja. Felkérik a 
Fóti Gesz vezetőjét és az önállóan működő, de 
nem önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit, 
hogy a szükséges munkamegosztási megállapo-
dást aláírják. 

180/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A Kulturális és Sport Alapra vonatkozó, az Em-
beri Erőforrás Bizottság által javasolt pályázati ki-
írás szövegét jóváhagyják.

2. Felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a Kulturális és Sport pályázat le-
bonyolításáról és a májusi ülésre való beterjesz-
téséről.
181/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1. A 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet szerinti hatás-
becslési dokumentáció elkészítésére beérkezett 
két szakértői ajánlat közül Gergely Attila ajánlatát 
fogadják el. Az ajánlat összege 300.000.- Ft (ala-
nyi adómentes).

182/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Felhatalmazzák a Polgármestert a 2151 Fót, Zöld-
mező u. 4. szám alatti ingatlan értékbecslés meg-
rendelésére és az alapján vételi ajánlat tételére 
a 2/40-ed tulajdoni hányadra, az értékbecslés 
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figyelembe vételével meghatározásra kerülő legfeljebb az önkormányzat felé fennálló aktuális tartozás szerinti vételáron. 
Az értékbecslés fedezetét a 2013. évi költségvetés vagyongazdálkodási sor terhére biztosítják.

183/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Felkérik a Polgármestert, hogy vizsgáltassa felül Fót Város hatályos lakásrendeletét, és az abban foglaltak szerint készüljön el a bérleti szerződés 
Hidasi Gyula (Fót, Zöldmező u. 4.) lakáshasználati jogviszonyának rendezése érdekében.

184/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
1./Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Újpest Önkormányzat részére a bejáró gyermekek után hozzájárulást nem fizetnek. Felkérik a Polgár-
mestert, hogy a döntésről az Önkormányzatokat értesítse.  
2./ A nemzeti Köznevelési törvény 76. § (3) bekezdésére hivatkozott kérelmek vonatkozásában az önkormányzat a működtetéshez hozzájárulást 
nem fizetnek. 

185/2013. (III.20.) KT. HATÁROZAT
Felkérik a Polgármester, hogy a 2027-es 
terület földhasználatával kapcsolatos 
ügyekben (bejelentési kötelezettség) a 
földhivatalnál járjon el.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen 

ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban -

bérbe kívánja adni.

A bérbe adni kívánt ingatlan:

Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti volt
Pizzéria épülete

A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői:

főépületének alapterülete: br. 66+21 m2
a főépülethez tartozó földterület br. 345  m2

A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany). Az 
ingatlan korábban melegkonyhás éttermi vendéglátóhelyként üzemelt.

Ajánlattételi határidő: április 30. 10.00 óra
A részletes tender megtekinthető és ingyenesen beszerezhető a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztá-

lyán, Bódi Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőnél
(Fót, Vörösmarty tér 1.), hivatali félfogadási időben.

Érdeklődni lehet: 27/535-365/131 mellék
vagy 06-70-3748494 telefonszámokon.

ÓVODAI BEÍRATÁS
F E L H Í V Á S

Fót Város Önkormányzata és a nem állami fenntartók
fenntartásában működő óvodákba történő beíratásra

Értesítjük a szülőket, hogy a 2013/14. nevelési évre történő 
óvodai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 15-16-17.
(hétfő, kedd, szerda) 8–16 óra között
Kérjük, hogy a beíratáshoz a gyermek következő

okiratait hozzák magukkal:

- születési anyakönyvi kivonat
- TAJ-kártya

- lakcímkártya

Körzeti Óvodák:
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (2151 Fót, Bölcsőde u. 2.)
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (2151 Fót, Béke utca 33.)

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (2151 Fót, Eőri Barna utca 37.)
Apponyi Franciska Óvoda (2151 Fót, Fruzsina utca 4.)

 (2151 Fót, Ibolyás utca 2.)
 (2151 Fót, Vásár tér 1.  - Fáy András Általános Iskola épületében)

(A beiratkozási helyek vastagon szedve.)

Fót, 2013. március 14. 
Cselőtei Erzsébet sk.

polgármester

További, Fót Város illetékességi területén működő óvodák:

Száz Juhocska Református Óvoda (2151 Fót, Vörösmarty tér 2.)
Gondviselés Katolikus Óvoda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1–3.)
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T  Á  J  É  K  O  Z  T  A  T  Ó
A  m e z ő ő r i  j á r u l é k k a l  ka p c s o l a to s 

b e j e l e n té s i  k ö te l e z e t t s é g r ő l

S z a b a d té r i  t ű z e s e te k  m e g e l ő z é s e

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!
Felhívom a tisztelt érintettek figyelmét, hogy a 2013. január 1-én 
hatályba lépett 18/2007. (VIII.16.) számú mezei őrszolgálatról 
szóló önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint „Mezőőri járulék fizetésére kötelezett (a továbbiakban: 
kötelezett) az, aki a naptári év első napján a termőföld földhasz-
nálója, ha ez ismeretlen, a tulajdonosa. Amennyiben az ingatlan-
nak több tulajdonosa van, akkor a kötelezett az általa képviselt 
tulajdoni hányad arányában fizet.”
A rendelet (2) bekezdése értelmében „Amennyiben a tulajdonos 
ingatlan eladásának vagy a használat változásának tényét nem 
jelenti be, úgy a járulékfizetési kötelezettség a korábbi tulajdo-
nost/használót terheli.”
A változásról szóló bejelentésnek tartalmaznia kell:
• a kötelezett nevét, lakcímét vagy székhelyét (továbbiakban: 
cím), azonosító számát;
• a termőföld helyrajzi számát; 
• a terület nagyságát; 
• a változással érintett tulajdoni hányad mértékét;
• az új használó nevét, címét, természetes személy esetén szüle-
tési dátumát és anyja nevét, míg jogi személyiségű vagy jogi sze-
mélyiség nélküli szervezet esetén az adóazonosító számát, vagy
• az új tulajdonos nevét, címét, természetes személy esetén szü-
letési dátumát és anyja nevét, míg jogi személyiségű vagy jogi 
személyiség nélküli szervezet esetén az adóazonosító számát;
• a változás időpontját,
ezért kérem, hogy tulajdonváltozás esetén az adás-vételi szer-
ződés másolati példányát, földhasználói szerződés kötés esetén 
annak másolati példányát szíveskedjenek eljuttatni a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához.

A mezei őrszolgálatról szóló, 18/2007. (VIII.16.) számú önkor-
mányzati rendelet egységes szerkezetben megtekinthető Fót 
Város Önkormányzat hivatalos honlapján (www.fot.hu), vala-
mint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati, titkársági és adó-
ügyi irodáiban.

Chrobák Zoltánné dr. s.k
jegyző

Az elmúlt évek során a vegetációs tüzek felszámolása milliárdos 
költséget okozott a katasztrófavédelemnek. A tűzesetek sokszor 
veszélyeztették, illetve okoztak kárt a lakosság anyagi javaiban is. 
A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából 
vagy annak tudatos be nem tartásából eredt, ezért az alábbiakban 
ismertetjük a hatályos jogszabályok ide vonatkozó fontosabb elő-
írásait.

Kivonat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényből:
• A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása 
szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termelés-
sel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírá-
sok betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését 
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
• A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a 
növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más 
célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).

Kivonat a települési környezet védelméről szóló
25/1999. (XII.10.) önkormányzati rendeletből:
• Avart és kerti hulladékot lehetőleg komposztálással kell hasznosítani. 
A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasz-
nosítási lehetőség nem alkalmazható.
• Avart és kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az emberi 
egészséget és a környezetet ne károsítsa, a lakókörnyezetet ne zavarja, 
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A füstképződés mérséklése ér-
dekében a kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.
• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illet-
ve ipari eredetű hulladékot.
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy 
lehet, hogy az környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, s veszély esetén (vagy ha arra szükség nincs) a tü-
zet azonnal el kell oltani.
• A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan esz-
közöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
• Kerti hulladék kizárólag október 1-től a következő év április 30-ig ter-
jedő időszakban égethető.

Nem égethető kerti hulladék:
• hétvégén (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon,
• közterületen,
• szeles vagy ködös, erősen párás időben,
• egészségügyi, szociális, gyermek-, ifjúsági, nevelési és oktatási intéz-
mények, nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 mé-
teres körzetében azok működésének időtartama alatt.

Kivonat a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletből:
• Aki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási vagy 
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelő-
zéséről nem gondoskodik, 60–200 ezer forintig terjedő bírsággal sújt-
ható.
• T ű z v é d e l m i 
szabály megsze-
gése esetén, ha 
az tüzet idézett 
elő, és az oltási 
t e v é k e n y s é g -
ben a tűzoltóság 
b e a v a t k o z á s a 
is szükséges, 
200.000–3.000.000 
Ft tűzvédelmi bír-
ság szabható ki.

Z ö l d h u l l a d é k o k  e l s z á l l í t á s a
A Zöld Híd Régió Kft. a zöldhulladék begyűjtését április–
november hónapokban kéthetente, minden páros héten, 
kedden végzi. A zöldhulladékot egy 110 liter űrtartalmú, 
kukoricakeményítő alapanyagú, biológiailag lebomló 
zsákba kell gyűjteni, és szállítási napokon az ingatlanok 
elé kihelyezni. A bruttó 51,- Ft/db áron megvásárolható 
zsákot az alábbi helyeken tudják beszerezni:

Kossuth L. utca 3. – Vas-műszaki üzlet
Dózsa Gy. utca 31. – Schön Józsefné Gazdabolt
Németh K. u. (Match ABC mellett) – Kisállat-eledeles üzlet

Szíves együttműködésüket köszönjük!

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens
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Ve s zé l ye s  h u l l a d é ko k  g y ű j té s e
Tisztelt Fóti Lakosok!
A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hagyományainak megfelelő-
en idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes hulladékok 
gyűjtését, amelynek alkalmával az alább felsorolt anyagokat vesz-
szük át ingyenesen:
• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtószer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Egyéb veszélyes hulladékok

Helyszínek:
Fáy A. tér – Deák F. u. sarok (Önkormányzati Hivatal parkolója)
Németh K. u. 40. (Match ABC melletti parkoló)

Az átvétel időpontja:
2013. április 20. (szombat) 9.00–13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2013. (III. 20.) KT határozata és a 11/2013. 
(III.14.) költségvetési rendelete alapján az alábbi pályázatot írja ki:

Pá l yá z at i  fe l h í vá s
Ku l t u rá l i s  é s  S p o r t  Pá l yá za t i  A l a p

A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek és a Fóton működő egyházi 
szervezetek 2013. évi kulturális és sport tevékenységének, rendezvényeinek tá-
mogatása. 
Pályázati keret: bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó két millió forint 

A pályázat benyújtásának határideje: 2 0 1 3 .  m á j u s  9 .
A benyújtás helye: Po l g á r m e s te r i  H i va t a l  Ti t ká r s á g a
Pályázók köre: Fót Város kulturális és sport életét gazdagító helyi civil és egyházi 
szervezetek. A pályázatokról a Képviselő-testület a 2013. év májusi ülésén dönt. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a civil szervezet tevékenységi körét és az általa 
szervezett kulturális és sport rendezvény programját, továbbá a megpályázott 
összeget. 
A pályázónak civil szervezet esetén mellékelni kell a pályázathoz:
• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági bejegyző határozatot,
• a civil szervezet Alapszabályát,
• az Aláírási Címpéldányt,
• Nyilatkozatot arról, hogy az Alapszabály megfelel az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak, vagy a civil szervezet benyújtotta a 
Törvényszékhez a hatályos törvénynek megfelelő módosítási kérelmét.
 
A pályázónak egyházi szervezet esetén mellékelni kell a pályázathoz a kulturális, 
illetve sport rendezvény programját, továbbá a megpályázott összeget. 
A Kulturális és Sport Pályázatra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

Fót, 2013. március 20.
   Cselőtei Erzsébet sk.  Gráf Mihály sk.
   polgármester  EEB elnök

L áto g at á s  B a l avá s á ro n
Február hónapban kapott önkormányzatunk meghívót 
Balavásárról a 17. Küküllő-mentei Borversenyre. 
A meghívásnak egy hét fős küldöttséggel – Pozderka Gábor, Földi 
Pál és felesége, dr. Péter Imre és felesége, Müller Henrik, valamint 
Grigalek László – tettünk eleget.
Március 1-jén, a kora reggeli órákban indultunk útnak. Debrece-
nig váltakozó ködben lassan haladva tettük meg az utat. Innen a 
határig már sokat javultak a látási viszonyok, és megfelelő tempó-
ban haladtunk a határig, majd onnan tovább Nagyváradig. Nagy-
váradon mintegy félórás pihenő közben megcsodáltuk a Szent 
Mihály templomot. További utunkon áthaladtunk a Király-hágón 
és Csucsán elmentünk a Boncza-kastély mellett, ahol egy időben 
Ady Endre is élt. Továbbra is gyönyörű tájak mellett haladtunk el. 
Délután három óra körül érkeztünk meg Balavásárra, ami Fóttól 
550 km távolságra van.

Sagyebó István polgármester és képviselőtársai a Hotel Romantik 
éttermében vártak bennünket, ahol egy rövid beszélgetés kereté-
ben ismertették a tervezett napirendet. A szobáinkban való elhe-
lyezkedés után vendéglátóink máris a borok kóstolásának megte-
kintésére hívtak minket. A versenybe benevezett 182 bormintát 
három borminősítő zsűri értékelte.
Péntek estére az alpolgármester házába voltunk hivatalosak va-
csorára. Finom erdélyi ételeket fogyasztottunk, és utána baráti 
beszélgetést folytattunk vendéglátóinkkal. A vacsora és a beszél-
getés után jól esett a séta a szállásunkig.

Szombaton délelőtt a szálloda nagy éttermében zajlott a borver-
seny eredményhirdetése, 200 vendég jelenlétében. Az ünnep-
séget Sagyebó István polgármester nyitotta meg, majd ünnepi 
díszben vonultak be a Kis-Küköllő menti borlovagok. Ezt követően 
tartották meg a versenyben sikeresen szereplő és díjazást elért 
borok ismertetését és az oklevelek átadását. Közben felszolgálták 
a versenyben résztvevő borokat. Az eredményhirdetés befejezté-
vel került sor a kiadós ebéd felszolgálására, melyet a nálunk is jól 
ismert szászcsávási zenekar muzsikája mellett fogyasztottunk el.

Ebéd után kötetlen beszélgetés vette kezdetét, melynek kereté-
ben vendéglátóink kifejezték örömüket, hogy a Fóti Önkormány-
zat épületére is kikerült a székely zászló. Tanulságos beszélgetést 
folytattunk Erdély autonómiájának lehetőségeiről a csíkszeredai 
főkonzulátus vezető konzuljával, Dr. Csige Sándor Zoltán úrral.
Vasárnap reggel a szálloda éttermében találkoztunk vendéglátó-
inkkal, és egy rövid beszélgetés után átadtuk ajándékainkat, vala-
mint meghívtuk őket Fótra, a május végén megrendezésre kerülő 
főzőversenyre. A balavásáriak a meghívást örömmel vették, és 
megígérték, hogy nem csak eljönnek, de főzni is fognak.
Búcsúzkodás után hazafelé vettük az irányt, és vasárnap délután 
hazaérkeztünk Fótra, rengeteg élménnyel gazdagodva.

Grigalek László képviselő
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Módosult a földhasználati regisztráció a zártkert tulajdonosok számára. Erről kapott szerkesztőségünk sajtóközleményt a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjétől

K Ö Z L E M É N Y
a zártkert tulajdonosok részére a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

A Kormány döntése értelmében a zártkerti fekvésű földek használóinak nem kell földhasználatukat a földhasználati nyilvántartásban regiszt-
ráltatniuk. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban szükséges intézkedések folyamatban vannak. Azok hatályba lépéséig 
a földhivatalok a zártkerti földekre vonatkozóan a földhasználati nyilvántartásba történő regisztrálással kapcsolatos ügyintézésüket felfüggesztették.
Ezen intézkedések a külterületi fekvésű földek használóit nem érintik, a külterületi fekvésű földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezései-
nek megfelelően továbbra is be kell jelenteni.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

G a z d a k ö r
A Fóti Gazdakör rendezvényt szervezett a földhasználati regisztrációval kapcsolatos tudnivalókról. Forgács István elnök március 11-ére hívta az 
érdeklődőket a Vörösmarty Mihály Művelődési Házba, s mint várható volt, a díszterem meg is telt földtulajdonosokkal. Nem csoda: mint az elnök 
megnyitójából kiderült, a fóti határban 6000 helyrajzi számmal jelzett földterület található, összehasonlítva Dunakeszin csak 4000 db-ot tartanak 
nyilván.
Forgács István bejelentette, hogy szívesen segítenek mindenkinek az adatközlésben, ami nem egyszerű, mert a földhivatalok nem küldték ki a 
szükséges űrlapokat. Az adatközlést a földet használónak kell benyújtania, ha a használó nem a tulajdonos, akkor a tulajdonossal arra bizonyos 
földterületre vonatkozó használati megállapodást is mellékelni kell.
Forgács István elnök ismertette, hogy a földügyekkel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében április 3-án összejövetelt tartanak, melyen ven-
dégük lesz dr. Budai Gyula államtitkár, s lehetőség lesz első kézből kapni híreket, tájékoztatást az államtitkár úrtól. 
(Sajnos újságunk márciusi lapszámában már egyik eseményt sem tudtuk meghirdetni a lapzárta miatt, az államtitkár úrral történő találkozóról pedig 
májusban tudunk beszámolni. – a szerk.)

Emberségből dicséretes
A Somlói utcában lakó idősek és betegek nevében szeretnék köszönetet mondani az ut-
cánkban nyitva tartó MAZSO ABC vezetőjének, Marikának és párjának, Palikának.
Mivel a közlekedésünk igen nehézkes volt az időjárás okozta csúszások és egyebek miatt, 
úgy segítettek, hogy elhozták, amit szerettünk volna venni. Mindenben számíthatunk rájuk. 
Kívánunk nekik minden jót, sikeres éveket és nagyon jó egészséget!
A többiek nevében is köszönjük!
(név és cím a szerkesztőségben)
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Kádas István
a „Gyermekváros” új igazgatója

„A névadó Károlyi család egykori birtokán működve, 
megőrizve annak tárgyi és természeti értékeit, de XXI. 
századi elvárásoknak megfelelő, modell értékű körülmé-
nyeket biztosítva kell célját, feladatát megvalósítania a 
Gyermekközpontnak.”

Kinevezték a Károlyi István 
Gyermekközpont új igazga-
tóját. Hogy érzi magát Fóton? 
Köszönöm szépen, kellemes 
meglepetés volt a fogadtatás. 
Nagyon jól sikerülnek az első 
kapcsolatfelvételek. Az utolsó 
nagy élményem az a fáklyás 
felvonulás volt, ahol már ma-
gam is részt vettem. Nagyon 
jól érzem magam a fóti embe-
rek között, azt hiszem, bátran 
kijelenthetem, hogy otthon 
érzem magam.

Messziről érkezett Fótra…
Lassan 28 éve dolgozom a gyermekvédelemben. Végigjártam 
szinte minden lépcsőfokot. Alapvetően négy munkahely az, ami 
szakmailag meghatározza az elmúlt közel három évtizedes pá-
lyafutásomat. Borsodban kezdtem, az akkori gyermekvédő inté-
zetben. Később ez lett a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 
ahol már igazgatóhelyettesként dolgoztam. Ezt követte egy nagy 
váltás, mert országos szakreferensként kezdtem el dolgozni a 
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetben. Itt alapvetően a 
nevelőszülői hálózatok ellenőrzése és segítése volt a feladatom. 
Ezt követte egy hatósági időszak, a Borsod megyei Gyámhivatal-
ban dolgoztam. Itt a teljes gyermekvédelmi tevékenység hozzám 
tartozott. Meghívott oktatóként dolgoztam a Miskolci Egyetemen 
is, és gyermekvédelmi szakértőként is folyamatosan tevékenyke-
dem. Fótra úgy kerültem, hogy vágytam már az új kihívásra. Él-
tem a lehetőséggel, pályáztam a meghirdetett igazgatói állásra. A 
választás rám esett, nagyon örültem. Egyelőre csak én költöztem 
ide, a családom Borsodban maradt. A gyermekeim egyébként 
már felnőttek, és önállóan élnek. 

Milyen tervekkel érkezett? 
A pályázatomnak is meghatározója volt az a változás, ami a mai 
magyar társadalomban, gyermekvédelemben és az oktatásban 
tapasztalható. A fóti gyermekközpont emblematikus eleme a 
magyar gyermekvédelemnek. Olyan reményekkel jöttem, hogy 
ebből a központból a fenntartó által meghatározott feladatokat 
maximálisan ellátva egy olyan intézményt kovácsoljunk, ami 
módszertani bázissá válhat az országban. 

A fóti emberek éreznek-e majd bármilyen változást? 
Szeretném, ha továbbra is jó kapcsolat lenne az önkormányzattal 
és a fóti lakosokkal. Folyamatosan zajlanak a kapcsolatfelvételek. 
A magam keretei között szeretném, hogy az intézmény szervesen 
beépüljön a város életébe. A kert és a park nyitottságát nem kívá-
nom korlátozni. 

Egy új vezető megjelenése változásokat sejtet. Milyen személyi 
változtatásokat tervez?
Akikkel elkezdtem itt dolgozni, azokkal szeretnék is együtt mun-
kálkodni, ezt minden kollégám tudja. Természetesen az előfor-
dulhat, hogy valaki nem abban a munkakörben dolgozik majd 
a jövőben, mint eddig. Most folyik az erőforrások feltérképezése. 
Szeretném, ha minden munkatársamból ki tudnánk hozni, ami 
benne van. Nagyon sokan sokféle irányba képezték magukat, ezt 
vétek lenne elfecsérelni. Éppen ezért lehetnek munkakörben vál-
tozások, de attól nem kell tartani, hogy bárkitől is megválok, ilyen 
irányú személyi változásokat nem tervezek.

Álláshirdetés
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ( Fót, Malom u. 1.) 

felvételt hirdet központi konyhájába
KONYHAVEZETŐ

munkakörbe. 

Jelentkezéskor kérjük leadni a szakmai önéletrajzot és az 
élelmezésvezetői képesítést igazoló bizonyítvány másolatát.

Az állás 2013. április 15-től betölthető.
Szent-Iványi Géza ügyvezető

További tájékoztatás kérhető a 27/539-680 telefonszámon 
és az iroda@fotert.hu email címen.

Kádas István

Fót a TV-ben
Március 20-án mutatta be az ATV és az Echo TV a Fótról és Dunakeszi-
ről szóló, Hazahúzó néven ismert, turisztikai célzatú filmet, melynek 
fóti részét Molnár Krisztina állította össze.
A filmben Sebők Sándor atya, Gróf Károlyi László és felesége, Erzsébet 
asszony, dr. Balogh Zsuzsa, Kiss Eszter és Kovács Ákos beszél, illetve 
mutatja be a Szeplőtelen Fogantatás templomot, a Károlyi kastélyt, a 
Fáy Présházat, a Vörösmarty kunyhót, a Németh Kálmán Emlékházat 
és az Oxigén Étterem paleolit ételeit, valamint az ezekhez az épületek-
hez kapcsolódó kulturális értékeket, látnivalókat, tudnivalókat.

A film a következő webhelyen tekinthető meg: http://atv.hu/
videotar/20130320_dunakeszi_es_fot_2013_03_20 
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Felmérés a vásárlói elégedettségről a 
Húsvéti Piaci Nap alkalmából

A HÉLIA Projekt keretében végzett felmérés célja a vásárlói elége-
dettség mérése volt a Fóti Helyi Termelői Piac vásárlói körében. 
A kérdőívezés során 46 válaszadót személyesen kérdeztek meg a 
március 23-i Húsvéti Piaci Napon. A mintavételhez nem tartották 
szükségesnek a válaszadók nemét és korát megkérdezni, mint 
ahogyan a lakóhelyet sem, hiszen a válaszadók a piac célközönsé-
géből, fóti lakosokból álltak. 
A teljes felmérés anyagát annak terjedelme miatt nincs módunk 
közölni, így ez a tájékoztatás csak kivonatos jellegű:

Milyen forrásból értesült a piaci napról?
Fóti Hírnökből 42%, internetről 24%, ismerőstől 22%, plakátról 
7%, egyéb módon 5%.

Részt vett-e az előző piaci napok valamelyikén?
A megkérdezettek több mint fele, 25 fő egyik korábbi piaci napon 
sem vett részt!

Megfelelőnek tartja az időpontot? (szombat délelőtt)
Minden válaszadó megfelelőnek tartotta az időpontot.

Megfelelőnek tartja a kínálatot?
Ez volt a kérdőív legmegosztóbb kérdése, mégis 65% úgy gondol-
ja, hogy a bevezetés szakaszában álló Fóti Helyi Termelői Piachoz 
kapcsolódó eseményen szerény, de mégis megfelelő volt a vá-
laszték. A javaslatok is ebben a témakörben születtek a választék 
bővítésére, a legtöbben a zöldségeket, gyümölcsöket hiányolták, 
aminek szűkös voltát a télvégi szezonnal magyarázhatjuk.

Mennyire elégedett az áruk minőségével?
A legtöbb válaszadó nagyon elégedett az áruk minőségével, aki 
volt már bármelyik előző piaci napon, ők mind ezt a választ jelöl-
ték meg. 

Mennyire elégedett az árakkal?
15 fő nagyon elégedett az itteni ár/érték aránnyal, ám 18 fő csak 
közepesen elégedett. Nem elégedett mindössze 3 fő volt.

Tervezi-e, hogy rend-
szeres vásárlója lesz 
a Fóti Helyi Termelői 
Piacnak? 
1 fő kivételével min-
denki tervezi, hogy 
rendszeres vásárló lesz. 
Valós igény van a Fóti 
Helyi Termelői Piacra, 
lásd a csatolt grafikont. 
Több vásárló helyi ter-
melőként is szívesen 
megjelenne a piacon. 

Kerekasztal megbeszélés a tájfajtákról
és a helyi termelői piacról

Március 19-én ismét szakmai megbeszélés zajlott a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Házban a helyi termelők bevonásával, valamint neves szak-
emberekkel. Előadóink: Patay Vilmos országgyűlési képviselő, az Ország-
gyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja, Faggyas Katalin a Vidék-
fejlesztési Minisztériumból, Kollár Zsuzsanna osztályvezető, a Növényi 
Diverzitás Központból. 
A rendezvényen a 2012. november 7-i és a 2013. január 30-ai termelő-fo-
gyasztó tapasztalatcsere folytatásaként elemezték a termelői összefogás 
lehetőségeit a készülő új szövetkezeti törvény tükrében, valamint a tájfaj-
ták termesztésének és a helyi piaci kínálat szélesítésének a lehetőségét.
A megbeszélés a HÉLIA Projekt keretében zajlott, ahol a munka megszer-
vezésében részt vett Ersók Nóra, Ivanov-Kiss Melinda és Szabó Emese. A 
szakmai megbeszélésen a házigazdai teendőket dr. Vörös Mihály projekt-
vezető látta el.
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100 éves
a Németh Kálmán Általános Iskola

Ültessünk fát!

A Németh Kálmán Általános Iskola 100 éves évfordulója alkalmából az 
iskolaudvaron fákat ültettünk. Egy üvegbe tettünk képeket és kívánsá-
gokat, melyeket a fa tövéhez helyeztünk. Az időjárás nem volt kegyes 
hozzánk, de ez sem tántorított el minket attól, hogy elültessük a 4. osz-
tály fáját. A gödör készen állt, már csak vízzel kellett feltölteni, és már 
mehetett bele a szép facsemeténk.
Nem kell megvárni, hogy 200 éves legyen az iskola ahhoz, hogy újabb 
fát ültessünk. Mindenki megteheti otthonában vagy a környéken. Így 
mi is tehetünk valamit a környezetünk szépségéért. 

Téglás Bálint és Sasvári Szabolcs 4.a

Kárpátaljai vendégek az iskolában

Manó- suli

CENTENÁRIUMI SULIKUPA

Bátyú a Beregszászi járás egyik, 3000 lelkes, Árpád-kori települése, 
lakóinak kétharmada ma is magyar.

A kárpátaljai vendégek utazási költségeihez Fót Város Önkormány-
zata 100.000 Ft támogatást nyújtott.

Bizonyára sokak által ismert és szeretett foglalkozás, mely immáron 
négy éve sikeresen működik iskolánkban. Évente tíz alkalommal, 
szombatonként kaphattak bepillantást az iskolai életbe a Manó-suliba 
járó óvodások, akik iskolába készülnek. 

Guriga Színkör néven dolgozunk már harmadik éve. A csapat az iskola 
diákjaiból és volt diákjaiból áll. A nyári kárpátaljai Kölcsey Ferenc Sza-
badegyetemen ismerkedtünk meg Kiss Tiborékkal. Ők tartottak előadást 
nálunk drámapedagógiából, közben megnézték az előadásunkat, a 
Tűvétevőket, ami alapján meghívtak bennünket Fótra. 
Szerettünk volna hamarabb jönni, de csak most sikerült, március végén 
ide eljutni. Két előadással jöttünk: Illyés Gyula Tűvétevők parasztkomédi-
ájával és Kovácsné Lapu Mária forgatókönyvét felhasználva a Karinthy 
Frigyes: A világ legbutább cirkusza című előadással.

Bohus Zoltán igazgató úr a színjátszóknak A fóti templom festé-
szeti értéke c. kiadvány egy-egy példányát adja emlékbe.

Óvodások az iskolapadban

Az ötödikesek fája

Ősszel még bátortalan, anyu kezét szorongató, megszeppent gyer-
mekek vették birtokba a tornatermet, majd a tantermet, s lám-lám 
ma már mosolygós, kinyílt, ragyogó tekintetű, bátor kis csillagok ra-
gyogják be iskolánkat. Ez alatt a pár hónap alatt kölcsönösen sokat 
tanultunk egymástól. Az óvodásokból már majdnem iskolások lettek, 
hiszen egyre érettebbé váltak, egyre hosszabb ideig képesek koncent-
rált feladatvégzésre. A foglalkozások alkalmával fejlesztettünk szókin-
cset, javítottunk beszédértést, szem-kéz koordinációs és térirányok 
felismerését célzó gyakorlatokat végeztettünk, mélyítettük a számfo-
galom kialakulását, s mindezt játszva. S hogy ez így van, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a megkérdezett Manó-sulisok véleménye:
„Azért jó a Manó-suli, mert itt nem is kell tanulni!”
Mi, pedagógusok képet kaphattunk arról, hogy a reményeink szerint 
majd ide járó gyermekek miként veszik az akadályokat, hogyan tudjuk 
őket a továbbiakban egyénileg is fejleszteni.

Manó-sulis tanító nénik

Bátyú település magyar tannyelvű középiskolájának diákokból álló 
színjátszó köre jött látogatóba, és adtak műsoros előadást az iskola 
tornatermében március 26-án. A remek színpadi alakítást követően a 
színjátszó kör vezetője adott rövid, rögtönzött interjút riporterünknek.

Március 9-én zajlott le az idei Sulikupa. Indulás előtt még egyszer vé-
giggondoltam, vajon mindent összekészítettem? Filctollak, táblázatok, 
időrendi beosztás, a sorsoláshoz szükséges számok, eredményjelző… 
persze még síp is kell a játékvezetéshez. Mióta „parkolópályán” vagyok, 
az összes sípomat „megfújták” az unokáim, de szerencsére még talál-
tam egyet. Rendben, jól szól, ugyan nincs zsineg rajta, nem baj, majd a 
kezemben tartom, vagy a zsebembe dugom. Ja, még kell a füzet, ami-
be minden évben beírom a résztvevő csapatokat, neveket, elérhetősé-
geket. Hányadik is az idei? 2004-ben volt az első, tehát a tizedik tornát 
tartjuk. Szép egybeesés, gondoltam, a centenárium évében egy kerek 
évfordulóval ünneplünk. 
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Minden a helyén, indulhatok, ekkor látom, hogy már elmúlt nyolc óra. Remé-
lem Fruzsi pontos lesz (Muszka Fruzsina egykori tanítványom és röplabdásom, 
kolleganőm, aki az idei előkészítés nagy részét magára vállalta), a csapatokat 
nyolctól várjuk, elég érdekes, hogy én még nem vagyok ott. Igaz, a kaput, ter-
met fiatal kolleganőm nyitja, neki van mindenhez kulcsa. 
Így is volt, mire beértem az iskolába, az ott lévők már lázasan pakoltak. Né-
hány jól megtermett nyolcadikos fiú a játékvezetői széket próbálta a helyére 
küzdeni, Zoli bácsi segítségével. Aztán jött a háló, pillanatok alatt feszesen állt 
a helyén. Megérkezett állandó segítőm, Pazar Kálmán is, az ő segítségével fel-
kerültek az antennák is a hálóra. 
Csak a játékosok nem voltak még sehol. Az álmosító, borongós időben ők is 
lassan, kényelmesen gyülekeztek. Máskor ilyenkor már labdák pufogásától 
hangos a tornaterem, most álmos, ücsörgő emberkék a padokon, akik mobi-
lon próbálják mozgósítani társaikat. 
Na, ki vagyok? – toppan elém egy mosolygós arcú leányzó. Kattognak a ke-
rekek, de már mondom is a választ. Azt hitted, hogy nem foglak megismer-
ni? – kérdezem. Mikor mondom, hogy ki volt az osztályfőnöke, osztálytársai, 
sorra előkerülnek a régi emlékek. Aztán jönnek a többiek is, jól ismert arcok, 
mosolyok, örülnek, hogy ismét találkozhatunk, együtt lehetnek és játszhatnak, 
olyan hévvel, kedvvel, arra a rövid időre mindent feledve és csak az élmények-
nek élve, amit csak a játék, az együttjátszás nyújthat. 
Tudják ezt ők is, hiszen nem egy csapat van, akik idén már tizedszer jöttek el, 
és nagy kedvvel és küzdeni tudással játszottak. De szerencsére mindig vannak 
újak is, akik belekóstolnak ebbe a légkörbe, és már most elkezdik szervezni, 
hogy jövőre hol fognak gyakorolni, hogy jobb eredményt tudjanak elérni. 
Sorsolás, megnyitó, és kezdődnek a csoportmeccsek. A tavaly 5. helyezést elért 
fiatal csapat olyan küzdelemre késztette tapasztaltabb ellenfelét, hogy dön-
tőnek is beillő mérkőzést játszottak egymással. A meccset a 16 évesekből álló 
csapat nyerte meg nagy meglepetésre. Jó volt nézni, hogy milyen lelkesen, 
odaadóan, sportszerűen játszanak a csapatok, és onnan fentről, a bírói székből 
nézve már ki is ment a fejemből az az indulásom előtti röpke gondolat, hogy 
számomra az idei lesz az utolsó röpitorna. 
A torna döntő mérkőzése is nagyon izgalmas volt, a Véndiák elvesztette az 
első játszmát, ami szokatlan náluk. Igaz, egy sérülés miatt 5 főre fogyatkoztak 
(innen is jobbulást kívánok Zsoltinak), de aztán a következő két játszmában 
nagyon összeszedték magukat, és elnyerték a vándorserleg mellé a Centená-
riumi Kupát is. A tíz tornából kilencet ők nyertek, szinte változatlan felállásban!
Végeredmény:
1. Véndiák: Szabó Judit, Linkes Gabriella, Rózsás Mariann, Manhercz Orsolya, 
Manhercz Zsolt, Zsolt András 
2. Vadmacskák: Kürti Krisztina, Fekete Brigitta, Horváth Krisztina, Varga Csaba, 
Kis József
3. Visszatérő Huligánok: Garádi Gréta, Burkovits Tímea, Szabó Flóra, Mátyási 
Bence, Kovács Tamás, Kürti Fanni
4. Pityu (Kormos Anna, Fábián Tímea, Fehéri Alma, Forgács Viktor, Őszi Viki, 
Benkő Lili, Wöller Péter, Katulin Sándor, Tomasek Tamás, Berényi Andrea)
5. Csupa Csoki (Kolozs Sándorné, Kolozs Brigitta, Kocsis Pál, Kovács Melinda, 
Hadfi Zsófia, Kovács Csilla)
6. Pull & Bear (Mészáros Marcell, Gecser Cintia, Szarka Elizabet, Bresztovánszky 
Angéla, Kohlbauer Martin, Muszka Fruzsina, Matsimbe Gyöngyi)
Még hogy jövőre ne szerveznék röplabdatornát? Az elmúlt harminc-egyne-
hány évben számtalanszor mondtam olykor kedvetlenül, enerváltan játszó 
tanítványaimnak, hogy aki szeret játszani, az soha nem öregszik meg. Ezen jó 
lesz nekem is komolyan elgondolkodni.

Balog Márti

Jóval az országos átlag fölött!
Jó hírek a Fáy András Iskolából

Megérkeztek a tavalyi kompetenciamérés várva várt eredményei. Azért érde-
melt ez különösen kiemelt figyelmet iskolánkban, mert a hármas csoportbon-
tás bevezetése óta ez az első országos mérés, amin visszajelzést kaphattunk 
munkánk eredményességéről. A 2012 májusában megírt kompetenciamérés 
eredményei a következők: 

A 6. évfolyamon
Matematikából jelentősen az országos átlag fölött végeztünk, sőt megelőztük 
a budapesti általános iskolákat, de még a nyolcosztályos gimnáziumokat is.
Szövegértésből is messze az országos átlag fölött vagyunk, egyedül a nyolc-
osztályos gimnáziumok eredménye jobb egy kicsit a mienknél.

A 8. évfolyamon
Matematikából messze az országos átlag fölött vagyunk, és csak a 6, illetve 8 
osztályos gimnáziumi eredmények jobbak a mi átlagunknál.
Szövegértésből jelentősen az országos átlag fölött vagyunk, megelőzve a bu-
dapesti általános iskolákat, sőt a 6 és 8 osztályos középiskolákat is.

Ez a szenzációs eredmény részben annak is betudható, hogy már alsó 
tagozattól kezdve tudatosan készítjük fel a gyerekeinket szövegértés-
ből képességfejlesztő foglalkozásokon, illetve a felső tagozaton hár-
mas csoportbontásban tanítjuk a matematikát és a magyart. Ennek 
köszönhetően sokkal több idő jut az egyéni foglalkozásokra, a képes-
ségek szerinti fejlesztésre, a tehetségesebbek plusz feladatot kapnak, 
önálló kiselőadásokat tartanak, a gyengébbek jobban fel tudnak zár-
kózni. 
A hármas csoportbontásnak még az is eredménye, hogy a megyei he-
lyesírási versenyre 11 tanulónk bejutott. 
Valljuk, hogy a szövegértés minden tantárgy alapja, így valamennyi 
kollégánk odafigyel a saját óráján a hallás utáni, illetve az írott szöveg 
megértésének fejlesztésére. A másik fontos dolog, hogy előminősített 
referenciaiskolaként a kiemelt területeinken folyamatosan végzünk 
olyan projektmunkákat, amelyek előbb-utóbb beérnek, és gyerekeink 
a tanulmányaikban, a mindennapi életükben is tudják hasznosítani 
ezeket.

Bencze Erzsébet igazgatóhelyettes
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Az Ökumenikus Iskola hírei
Országos kórussiker

Nagy örömünkre iskolánk nagykórusa 2013. március 23-án Érden, 
az idei országos kórusversenyen fantasztikus sikert ért el: nemcsak 
az arany minősítést szerezte meg ismét, hanem kórusunk történeté-
ben először elhozták az összes versenyző kórus közül a legjobbnak 
járó fesztiváldíjat is. Tették ezt úgy, hogy rajtuk kívül valamennyi kó-
rus zenetagozatos és művészeti iskolából érkezett. Versenyműsoru-
kon Schnabel Transeamus, Kodály Zoltán Stabat Mater, Bartók Béla 
Huszárnóta és Allen Pote Szent Ferenc imája szerepelt. 
A fénykép a verseny után készült, a fesztiváldíjjal (Kodály Zoltán 
bronzszobra), a két oklevéllel és a tárgyjutalommal. 

Köszönet minden kis és nagy énekesnek az odaadó munkáért, hűsé-
gért, kitartásért, a nehéz körülmények közt tanúsított helytállásért. 
Köszönet a kollégák, Kamocsai Anna és Németh Pál munkájáért, 
Tóka Ágoston brilliáns zongorakísérői közreműködéséért, valamint 
Kamocsai András segítségéért is! Az énekkar művészeti vezetője és 
karnagya Embey-Isztin Gabriella, akinek kiváló zenepedagógusi és 
nevelői munkáját dicséri a kórus eddigi és mostani sikere.
Gratulálunk a kórusnak és karnagyának, büszkék vagyunk rájuk!
  

Jekliné Pintér Zsuzsanna igazgató

Útilapu
A Service Civil International egy nemzetközi szervezet, melynek 
magyar tagszervezete az Útilapu Építőtábor Hálózat. Ez a segítő 
szervezet fiatal önkénteseket toboroz, akik más országokba lá-
togatva, nemzetközi csapatként segítenek ott, ahol felkérik őket. 
Így jártak a tavalyi évben Fóton külföldi diákok, akik a Vörösmarty 
kunyhó környékét tették rendbe. Az idén március elején járt itt egy 
görög, olasz, ciprusi és spanyol fiatalokból álló csapat, akik az Öku-
menikus Iskola diákjaival közösen igyekeztek kellemesebb körül-
ményeket teremteni a Gyermekközpontban élő menekültek egyik 
épületében. A részletekről Csonka Anna és Jekli Ágnes egyetemis-
ták, a hazai szervezők adtak bővebb felvilágosítást.

Milyen feladatokat vállaltak magukra?
Egy nemzetközi kutatásban veszünk részt, menekült-integrációs 
lehetőségekről. Ez három részből áll: egy szakértői vizsgálatból, a 
menekültek kérdezéséből és a közvélemény felméréséből.
Ez a projekt 2013 novemberéig tart, s minden egyes országban 
lesz egy ehhez hasonló megmozdulás. Amikor éppen nem kutatói 
üléseken veszünk részt, akkor segítünk a menekülteknek, ahogy tu-
dunk. Kifestünk helyiséget, kárpitozunk széket, készítettünk itt ta-
lálható tárgyakból lámpabúrát, egyszóval igyekszünk komfortosab-
bá tenni a lakrészüket. Ez egy nagyon élvezetes dolog, a külföldről 
jött segítőknek és az itteni menekülteknek is tetszik, hogy az iskola 
9. osztályos diákjaival beszélgethetnek, meglepődtek, hogy a mie-
ink milyen jól beszélnek angolul. 
A projektet az Európai Bizottság finanszírozza, az olasz tagszerve-
zet pályázott és nyert erre a célra támogatást. Végül az elkészült 
tanulmánykötetet minden résztvevő ország nyelvére lefordítják és 
terjesztik, sőt, készül majd egy dokumentumfilm is, ehhez a velünk 
lévő katalán lány vesz fel videóanyagokat. 
Eredménynek tekintjük ezen túl azt, hogy elindult egyfajta kommu-
nikáció a menekültek és az itt élő fóti gyerekek között. Ma délután 

együtt fociztak, erre eddig nem volt példa. Sokat beszélgettek egy-
mással és a külföldiekkel is. Ez a kapcsolatfelvétel nagyon fontos 
abból a szempontból, hogy az előítéleteket lebontsa. A menekültek 
nagyon örültek annak, hogy itt vagyunk, minden eseményben lel-
kesen vettek részt.

Milyen ellátást kapnak a külföldről érkezett csoporttagok?
A Bíró Házában kaptak szállást, és a Kastély Étteremben étkeznek. A 
külföldi önkénteseket lenyűgözte a hely, jól érzik magukat.

A kép bal oldalán Lydia Santin (Catalonia), két fóti fiú, 
valamint Csonka Anna és Jekli Ágnes 

Interjú Kreka Zoltánnal, 
a menekültek otthona vezetőjével

Tavaly júniusban kaptunk Öntől tájékoztatót a Fóton elhe-
lyezett menekültekről. Azóta milyen változások történtek?
Elég sok személycsere történt azóta. Most az utógondozói el-
látottakkal, tehát a nagykorúakkal együtt összesen 60-an va-
gyunk. A gondozottak 95%-a jár valamilyen iskolába. Az ellá-
tottak közt megnőtt az afgán menekültek aránya. A szírek és az 
afrikaiak ritkábban érkeznek Magyarországra, úgy tűnik, nem 
mi vagyunk a célállomásuk.

Milyen elhelyezést, ellátást kapnak nálunk a menekültek?
Mint egy gyermekvédelmi intézményben, ugyanolyan ellátás-
ban részesülnek, mint a magyar állami gondozott gyerekek. 
A kiskorúak számára teljes körű ellátást biztosítunk, reggelit, 
tízórait, ebédet, uzsonnát és vacsorát. Naponta legalább egy-
szer kell meleg ételt biztosítani, ezt a Kastély Étteremből oldjuk 
meg. A hideg étkeztetést, a reggelit és a tízórait a csoportveze-
tő nevelők oldják meg. Időszakonként bevásárolnak, s például 
a vacsorájukat maguk megfőzik, de ehetnek hideget is. 

Hogyan érinti Önöket az a projekt, ami itt zajlik?
Nagyon örülünk neki, mert itt egy felújítás történt. Azért is 
örültünk, mert mindenbe bevonták a menekült fiatalokat, s ez 
nagyban elősegíti az integrációjukat. A konyhát és a nappalit 
újították fel, kaptunk egy falitáblát is, ahol az oktatásokat és a 
reggeli foglalkozásokat mindenki számára láthatóvá tehetjük.
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1. A Németh Kálmán Emlékház 
március 1-től a nyári 
nyitva tartás szerint

keddtől szombatig 10.00–18.00 
óra között

várja látogatóit!
2151 Fót, Béke u. 29/31.

Telefon: 06/703-119-236
vagy: 06/27-358-130)

E-mail: 
nemethkalman@netroller.hu

www.vmh.hu vagy: www.pnk.hu 

Az Emlékházhoz kapcsolódó
programajánlatunk:

Zöld Játszóház óvodás és alsó 
tagozatos általános iskolás csopor-
toknak a művészet és a természet 

harmóniája jegyében
minden hónap utolsó péntekjén 

14.00 és 16.00 között.

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

Termőág Alkotóműhely
Tehetséggondozó alkotóműhe-
lyünkbe olyan gyermekeket és 

fiatalokat várunk,  akik szeretné-
nek megismerkedni a rajzolás-fes-
tés alapjaival, szeretnék fejleszteni 
művészeti ismereteiket, képessé-

geiket.

Az alkotóműhely tagjai megismer-
kednek Németh Kálmán életművé-

vel és szellemiségével is.
Alsó korhatár: 6 év, felső korhatár 

nincs. 

Foglalkozások:
minden héten szombaton:

9.30 és 12.00 között.

Részvételi díj:
1000,- Ft / fő / alkalom

Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

Németh Kálmán Nyomában 
Alkotótábor

A nagy sikerű, egy hetes alko-
tótábort augusztusban immár 

harmadik alkalommal rendezzük 
meg általános- és középiskolás 

tanulóknak.

Szeretettel várjuk  városunk
óvodásait és diákjait 
múzeumpedagógiai
foglalkozásainkra.

A programot összeállította és vezeti: 
Kiss Eszter gyűjteménykezelő - 

múzeumpedagógus

A Németh Kálmán Emlékház áprilisi sajtóhirdetései
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A Városi Könyvtár áprilisi rendezvényei és hírei
Április 12. péntek  18.00

Költészet napja
A műsorban a József Attila szavalóverseny résztvevői szerepelnek

Domokos Éva tanárnő vezetésével.
Felnőtt részleg

   Április 27. szombat 9.30-12.30
„Családi szombatok a könyvtárban”

kézműves foglalkozás
Fiókkönyvtár (Kisalag)

 Április 27. szombat 13.30-16.30
„Családi szombatok a könyvtárban”

kézműves foglalkozás
Gyermekrészleg

Rendezvényeink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
Könyvtárosok

Anyakönyvi hírek

Cselőtei Attila János és Geri Boglárka Ágnes
Martin Gábor és Kocsis Bernadett
Berkes Tamás és Baliga Noémi
Sipos Lajos és Tőkés Nikolett

Demény István /1959/
Nagy Ferenc /1933/
Szücs Sándor György /1933/
Hevesi Ferencné sz. Nagy Mária /1911/ életé-
nek 103. évében elhunyt. Ő volt városunk legidő-
sebb lakója.

Az Ifjú Párnak gratulálunk,
boldog életet kívánunk!

A szeretteiket elvesztő családok
fájdalmában osztozunk!

Bese Lászlóné 
anyakönyvvezető

Fót városban kötöttek házasságot

Fót városban hunytak el

A központi könyvtárban megújult számítógépparkkal várjuk Olvasóinkat! A gépek szervizelése megtörtént, ismét gyorsabb és korsze-
rűbb gépekkel állunk rendelkezésükre.

„Ments meg kutyákat csokipapírral!”
Gyűjtőpont létrehozásával szeretnénk támogatni a gazdátlan kutyákat, valamint a szelektív hulladékgyűjtést. Kérjük, ne dobja ki a 
csokipapírt, hanem gyűjtse össze, és időnként juttassa el hozzánk a központi könyvtárba vagy a kisalagi fiókkönyvtárba. Jelenleg a Kó-
borlók Állatvédelmi Egyesülete és a Noé Állatotthon Alapítvány számára vállaljuk a csokipapírok továbbítását. A menhelyek minden 
csokipapírért 1-2 Ft-ot kapnak a TerraCycle programon keresztül. A gyűjtésnek nincs határideje.
Gyűjthető: mindenféle márkájú MŰANYAG alapú csokipapír, túró rudi, tejszelet, jégkrém, müzliszelet stb. csomagolása.

Részletek: www.fotikonyvtar.hu

Aláírásgyűjtés
a rezsicsökkentésért

Március 23-án a termelői piac területén és azzal egyidőben a város-
ban megkezdtük a rezsicsökkentés támogatásáról szóló aláírások 
gyűjtését. Reggel 8-tól délután fél 1 óráig több mint 60 aláírást 
sikerült kapnunk.
Tapasztalataink szerint az emberek pártállástól függetlenül adták az 
aláírásukat. 
Fóton előreláthatólag szombatonként három helyszínen: a Vörös-
marty téren, a kisalagi Coop áruház mellett és a Dózsa György úton 
fogunk a továbbiakban is aláírásokat gyűjteni.

GL



2013. 4. szám • áprilisFÓTI HÍRNÖK 22

K
Ö
Z
ÉL

ET
FÓTI HÍRNÖK

• 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
Egészségügyi Laboratórium: 06-27-359-738 
Vérvételhez időpontkérés –naponta10 és14 óra között

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
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