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Rövid hírünket lásd a 19. oldalon
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 Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.
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• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Fóti
Hírnök

Felavattuk a kibővült, megszépült bölcsőde épületét

Hivatalosan a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése megnyitó ünnepségére szólt a meghívó 2015. január 30-
án, 15 órára. Mint ismert és az előző lapszámunk mellékleteként megjelent Bölcsőde Projekt Hírlevélből is kiderült, ez az 
új épület az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával támogatott, az új Széchenyi Terv keretében megvalósult 
férőhelybővítés néven elvégzett beruházás (KMOP-4.5.2-11-2011-0002) eredménye.
Szép számmal jöttek is az érdeklődők, a az intézmény alkalmazottai, a jelenlegi és a leendő bölcsődés gyermekek szülei, 
s természetesen a munkát megrendelő képviselő-testület tagjai. Hogy a szép, de még üres termek mellett a hangulat is 
emelkedett legyen arról egyrészt a Zeneiskola - a nemzeti színű szalag átvágásakor felcsendült H. Purcell: Trumpet Volun-
tary (Trombita-fanfár) című műve,Kovács György trombitaművész, Merényi László tanár és Melega Miroszláv növendék 
előadásában -, másrészt a kisgyermekek műsora, valamint Józsa Mária óvónő gondoskodott.
Ahogy az már ilyen esetekben lenni szokott, Bartos Sándor polgármester a bölcsődevezető társaságában átvágta a nemzeti 
színű szalagot, s méltatta a beruházás jelentőségét Fót szempontjából. Majd következtek a gratulációk, a jól végzett mun-
ka ilyenkor szokásos jelképes jutalmazása. Még az építésvezető is adott át ajándékokat, például mind a nyolc bölcsődés 
csoport vezetőjének egy-egy CD lejátszót, hogy a gyerekeknek lehessen majd zenéket lejátszani. A csoportvezetők Bartos 
Sándor polgármestertől is kaptak egy egy szál rózsát. 
Kérdésünkre Vanyó Miklós, a Polip2001 Kft építésvezetője ismertette, hogy a 2014-es esztendőben rekordszámú esős 
napot tartott nyilván az Országos Meteorológiai Intézet, a nyáron szám szerint 64-et. Ezek lassították jelentős mértékben a 
beruházást, ezért voltak kénytelenek határidő módosítást kérni. Mostanra azonban még az udvar füvesítése is megtörtént, 
s ha az nem fagy ki, akkor tavasszal már nyírni lehet a füvet. Ha mégis kifagyna, akkor természetesen márciusban újra 
jönnek és elvetik a fűmagot.
Elhangzott, hogy az új épület az Európai Unió minden bölcsődével kapcsolatos előírásának maradéktalanul megfelel, sőt 
olyan feltételeket, játékokat építettek be, ami bárhol megállná a helyét a világban. Mindenre figyeltek. Van például lift, s 
még a falak festéke is olyan, ami ártalmatlan az egészségre, még ha a gyerekek nyalogatnák, akkor is. Nyéki Lászlóné intéz-
ményvezető is elégedetten vette át jelképes értelemben az intézmény kulcsát. Elmondta, hogy bizony nem lesz üres hely a 
bölcsődében, mert olyan sok az előzetesen bejelentett gyermek, így teltházzal indulnak azonnal, ahogy a használatbavételi 
engedélyt megkapják.

A Boglárka óvodásainak műsora

Polgármester és intézményvezető Érdeklődők az ünnepségen

Az intézmény alkalmazottai

Vendégek, képviselők, munkatársak

A bölcsőde csoportvezetői 

Bene Szilvia, a beruházás projektvezetője és Vanyó Miklós 
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önkorm
ányzat

a képviselő-testület döntései a 2015. évben

Andi József „Betyár” önkormányzati 
temetése
1/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy elhunyt Andi Jó-
zsefet az önkormányzat saját halottjának 
tekinti és felvállalja a bruttó 400 ezer Ft 
összegű temetési költségeket. 

Szent-Iványi Géza munkájának el-
ismerése
2/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Szent-Ivá-
nyi Géza tervezői munkáját 500.000 Ft 
összeggel ismeri el. 

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2015. évi munkaterve
3/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Képvi-
selő-testület 2015. évi rendes üléseivel 
összefüggésben a határozat mellékle-
tét képező kiegészített és módosított 
munkatervet jóváhagyja és az Önkor-
mányzat honlapján közzéteszi.

Támogatás a Fót-Kisalagi Reformá-
tus Missziói Egyházközség parókiájá-
nak kialakítására
4/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete tudomásul veszi, hogy a Fót- Kis-
alagi Református Missziói Egyházköz-
ség az Emberi Erőforrás Minisztérium 
„EGYH-EOR-15 Egyházi épített örök-
ség védelme és egyéb beruházások” pályá-
zatán nem indul. Az 528/2014.(XII.22.)
KT határozatban szereplő 5 millió Ft 
összegű támogatást továbbra is biztosítja.

Polgármesteri beszámoló
5/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete elfogadja az előző 
képviselő testületi ülés óta eltelt idő-
szak fontosabb események tárgyában 
ismertetett polgármesteri beszámolót. 

Fót Város Önkormányzat 2015. évi 
belső ellenőrzési terve
6/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
• a Fót Város Önkormányzat 2015. évi 
módosított belső ellenőrzési tervét az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
• a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2015. 
évi módosított belső ellenőrzési tervét az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft. 2015. évi Üzleti Terve
7/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
• Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, 
hogy a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervét 
visszaadja átdolgozásra 
• felkéri a polgármestert, hogy a 2015. 
évi költségvetést úgy terjessze elő, 
hogy a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére 86 millió forint 
támogatási összeget szerepeltessen, 
• a 2015. évi Üzleti tervben szereplő 
önkormányzati feladatokat külön so-
ron építse be,
• A Fejlesztések keretösszegét 28 mil-
lió forint összegben a céltartalék soron 
jelenítse meg. 

Képviselői Indítvány a településen élő 
ifjúság önkormányzati működésbe 
való bevonására
8/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági Kere-
kasztal előkészítésének és megszervezé-
sének feladat koordinálásával megbízza 
Merkwart Krisztián képviselőt, aki min-
den munkaterv szerinti testületi ülésen tá-
jékoztatást ad jelen határozat végrehajtási 
fázisáról a napirendek előtt 2 percben.

Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 
orvosi rendelő bérbeadás tárgyában
9/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy beépül az ajánlat-
tételi felhívásba az, hogy a bérleti szer-
ződés megkötésének feltétele, a nyertes 
ajánlattevő által megajánlott havi bérleti 
díj alapul vételével, 2 (azaz kettő) havi 
bérleti díj, mint óvadék megfizetése. 

Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alat-
ti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbe-
adás tárgyában
10/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
1/1 arányban tulajdonát képező, a fóti 
1513/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi I. 3. 
szám alatti ingatlanon levő orvosi ren-
delő minimális havi bérleti díját nettó 
100.000 Ft összegben határozza meg.

Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 
hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában

11/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a bérlemény felújítási 
költség nem vonható le a bérleti díjból.

Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alat-
ti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbe-
adás tárgyában
12/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az ingatla-
nok bérbeadására vonatkozó előterjesz-
tésekben a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal részéről konkrét összegszerű ja-
vaslatok kerüljenek meghatározásra. 

Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alat-
ti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbe-
adás tárgyában
13/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzat 1/1 arányban tulajdonát képező, 
a fóti 1513/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi I. 
3. szám alatti ingatlanon lévő orvosi ren-
delő bérbeadása tárgyában pályázatot ír ki.
 2./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy – az előter-
jesztés mellékletét képező – módosított 
és kiegészített ajánlattételi felhívást, 2151 
Fót, Károlyi I. 3. szám alatti orvosi ren-
delő bérbeadására vonatkozóan elfogadja.
3./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az módosított és kiegészített aján-
lattételi felhívás közzététele érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.
4./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-es 
pontban meghatározott és lefolytatott 
eljárás nyertesére vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület hozza meg.
5./1. Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. 
pontban megjelölt ingatlan minimális 
havi bérleti díját nettó 100.000 Ft ösz-
szegben határozza meg.
5.2/ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a bérle-
mény felújítási költség nem vonható le 
a bérleti díjból.

Döntés a Fóti Horgász Egyesület szék-
helyének bejegyzéséről 
14/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy nem já-
rul hozzá a Fóti Horgász Egyesület új 
székhelyeként a 2151 Fót, Hársfa u. 44. 
szám alatti cím kerüljön bejegyzésre.

Döntés Fót Város Önkormányzatá-
nak lakáskoncepciójáról
15/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a „Döntés 
Fót Város Önkormányzatának lakás-
koncepciójáról” szóló 11. számú anya-
got visszaadja átdolgozásra az alábbi 
szempontok alapján: 
1.) A táblázatok kiegészítésre kerülnek 
„lakott” illetve „nem lakott” szempon-
tok alapján.
2.) A lakásbérletből befolyó összeg kimu-
tatásra kerül, mely a 2015. évi költségve-
tés bérlakás karbantartási alapját képezi.
3.) Felhalmozott tartozások behajtásának 
módja szabályozásra, ütemezésre kerül. 
4.) 2015. évre vonatkozóan elkészül a 
lakások felújításának ütemterve.

Döntés Fót Város Önkormányzatá-
nak lakáskoncepciójáról
16/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri a jegyzőt, hogy a március 
havi Jogi Ügyrendi és Emberi Erőforrás 
Bizottság ülésére kerüljön benyújtásra a 
sikátorpusztai ingatlanok jogi helyzeté-
ről szóló beszámoló, valamint a Sikátor-
puszta területéről szóló helyzetelemzés.

Döntés a szúnyoggyérítési feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatkérői el-
járás kiírásáról
17/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy Fót köz-
igazgatási területére 2 évre vonatkozó 
szúnyoggyérítési feladatok, valamint a 
szakértő tevékenység ellátása tárgyában, 
Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Közbe-
szerzési és Versenyszabályzata alapján az 
ajánlatkérői eljárásokat megindítja.
2./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy be-
építésre kerül az ajánlati felhívásba az 
1+1 évre, az 1 évre és a 2 évre vonatko-
zóan adott ajánlati ár.
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ajánlatok értékelési szempontja a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
4./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy az 1. pontban meghatá-
rozott ajánlatkérői eljárást folytassa le. 
5./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat értékelje, az ajánlatokról a 
döntést hozza meg, a nyertes ajánlatte-

vőket válassza ki és velük a vállalkozási 
szerződést kösse meg. 
6./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
1./ pontban foglalt döntés (pénzügyi 
kötelezettségvállalás) fedezetét az Ön-
kormányzat 2015. évi, valamint 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja.
7./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a hivatalt, hogy tájé-
koztatassa a képviselőket és a lakosságot, 
amint értesül a gyérítések időpontjáról. 

Döntés a közterületen nem tárolható 
gépjárművek elszállítási, tárolási, jo-
gosult tulajdonosnak történő kiadási, 
megsemmisítési, vagy hasznosítási 
feladatok ellátására vonatkozó aján-
latkérői eljárás kiírásáról
18/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Fót közigaz-
gatási területére vonatkozó közterületen 
nem tárolható gépjárművek elszállítási, 
tárolási, jogosult tulajdonosnak történő 
kiadási, megsemmisítési, vagy haszno-
sítási feladatok ellátása tárgyában, Fót 
Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és 
Versenyszabályzata alapján ajánlatkérői 
eljárást nem indítja meg.
2./Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a TOTÁL KÁR Kft. 
(2151 Fót, Vadas dűlő 126.; Adószám: 
23399727-1-13; Cégjegyzékszám: 13 
09 153880) jelenleg hatályban lévő 
szerződésben foglaltak szerint, további 
5 évre, 2020. február 1-ig a szerződést 
kösse meg a Vállalkozó benyújtott 
ajánlata alapján díjmentesen.

Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt ta-
lálható bérlakások gépész kiviteli terv 
végszámla kifizetése, valamint az I. 
emeleti sérült vízvezeték cseréje és víz 
almérők beépítése tárgyában
19/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy nem kéri 
az AGOREX Kft által készített kivite-
li gázterv engedélyeztetését a TIGÁZ 
DSO részéről és az engedélyeztetési 
összeget, nettó 12500Ft-ot a végszám-
lából levonásba helyez.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Bokor u. 8. szám alatt található bér-
lakások gépészeti mérőóráinak szét-
választását az AGOREX Kft által 
készített kiviteli terv szerint (fűtés, 
víz-csatorna, gáz) nem valósítja meg. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő 
víz- csatorna hálózatot az emeleti utcai 
lakásban teljesen felújítja. (Víz-csa-
torna alapvezeték bontás, új vezeték 
kiépítés, csempézés, szerelvényezés, al-
jzatburkolat szükség szerinti cseréjével, 
víz almérő beépítésével.) 
4./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a többi lakás-
ban csak a vízvezetéki rendszerre kerül egy-
egy víz almérő beépítésre.  (össz.  4 db) 
5./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy ajánlattéte-
li eljárást folytat le a Fót, Bokor u. 8. 
szám alatt található I. emeleti utcai bér-
lakás víz-csatorna hálózat felújítás kivi-
telezésére és 4 db víz almérő beépítésére 
a mellékelt (8.sz. melléklet) ajánlattételi 
felhívás és árazatlan költségvetés kiírás 
alapján, és felkéri a polgármestert, hogy 
az ajánlattételi felhívást írja alá.
6./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bo-
kor u. 8. szám alatt található I. eme-
leti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat 
felújítás kivitelezési eljárás nyertesének 
személyére vonatkozó döntést a pol-
gármester hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatás.
7./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám 
alatt található I. emeleti utcai bérlakás 
víz-csatorna hálózat felújítás és 4 db 
víz almérő, kivitelezése tárgyában le-
folytatott ajánlatkérői eljárás eredmé-
nyessége esetén a kivitelezési szerző-
dést az eljárás nyertesével írja alá.
8./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Bokor u. 8. szám alatt található I. eme-
leti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat 
felújítás kivitelezésére és 4 db víz almé-
rő beépítésére Bruttó 1.151.827,- Ft-ot 
biztosít az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének Önkormányzat dolo-
gi kiadások-karbantartás sor terhére. 

Döntés a „Fót közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártása és sugárzása” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzé-
si eljárás megindításáról, valamint a 
Viva Natura World Kft –vel a Vállal-
kozási szerződés utólagos jóváhagyás-
sal írásba foglalásáról
20/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy utóla-
gosan jóváhagyja és írásba foglalja a 
Viva Natura Word Kft. 2015. január 
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1.- és 2015. január 28. között a tele-
víziós műsorok elkészítése és sugárzása 
tárgyában elvégzett feladatokat bruttó 
640.800.- Ft vállalkozói díj ellenében. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy az 1./ pontban meghatáro-
zott feladatokra a vállalkozási szerződést 
Viva Natura World Kft-vel kösse meg.
3. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az 1./2./ 
pontban foglalt költségvállalás fedeze-
tét az önkormányzat 2014. évi költség-
vetési rendeletének kiadási előirányza-
tának időarányos összegével biztosítja.
4./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a közszolgálati televíziós műso-
rainak elkészítésére és Fót Város Ön-
kormányzat közigazgatási területén élő 
lakosok számára való sugárzására 2015. 
január 29. és 2015. február 28-ig terjedő 
időszakra kössön vállalkozási szerződést 
a Viva Natura World Kft –vel, nettó 
464.567.- Ft/hó (azaz bruttó: 590.000.- 
Ft/hó) vállalkozói díj ellenében.
5./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
4./ pontban meghatározott szolgáltatás 
pénzügyi fedezetét a szerződés időtar-
tamára vonatkozóan az önkormányzat 
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendeletének terhére biztosítja.

Döntés szociális térkép készítéséről
21/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Szak-
mai Munkacsoport tagja a házi orvo-
sok részéről Dr. Albert András is.

Döntés szociális térkép készítéséről
22/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Fót Vá-
ros szociális térképének elkészítésére 
Szakmai Munkacsoportot hoz létre 
alábbi személyek részvételével:
• JEB elnöke és tagjai,
• Vezető védőnő,
• Caritas vezetője,
• ESZEI vezetője,
• Házi orvosok részéről: dr. Kővágó 
Kálmán és Dr. Albert András,
• PFB képviseletében Biró Zoltán.

Döntés szociális térkép készítéséről
23/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a szociá-
lis térkép elkészítésére az önkormány-
zat 2015. évi költségvetésében 4. 000 
eFt fejlesztési céltartalékot képez. 

Döntés szociális térkép készítéséről
24/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
elkészítteti Fót város szociális térképét, 
a szociális térkép elkészítésére az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésében 4. 
000 eFt fejlesztési céltartalékot képez.  
3. A Képviselő-testület az 1./pontban 
foglalt döntés végrehajtására (bírála-
ti szempontok összeállítása) Szakmai 
Munkacsoportot hoz létre az alábbi 
személyek részvételével: 
• JEB elnöke és tagjai, 
• Vezető védőnő, 
• Caritas vezetője, 
• ESZEI vezetője,
• Házi orvosok részéről Dr. Kővágó 
Kálmán és Dr. Albert András,
• PFB képviseletében Biró Zoltán.

Kiemelt városi rendezvények 2015. évben
25/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Március 15.-ei és a 
Helyi kitüntetések adományozása ün-
nepségekre a 3. 100 eFt keretösszeget.

Kiemelt városi rendezvények 2015. évben
26/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a 20. 
000 eFt keretösszegének az önkormány-
zat 2015. évi költségvetésének működési 
céltartalék sorára történő betervezéséről.

Döntés az „Európa a polgárokért 
– Testvértelepülések találkozója” el-
nevezésű európai uniós pályázaton 
való részvételről
27/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő- testülete úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzat részt kíván venni az „Európa 
a polgárokért- Testvértelepülések talál-
kozója” elnevezésű pályázaton.
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, a pályázat során Balavá-
sár, Bátyú és San Benedetto dei Marsi test-
vérvárosi településekkel kíván részt venni.
3./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a pályázat előkészítési szakaszában 
a szükséges intézkedéseket tegye meg 
(a programterv összeállítás egyeztetése 
a testvérvárosi településekkel, továbbá 
a felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a pályázat elkészítésére, beadására kös-
sön szerződést a Goodwill Consulting 
Pályázati Tanácsadó Kft. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ pontban 

meghatározott költségek fedezetére bruttó 
200 ezer Ft keretösszeget biztosít az Ön-
kormányzat 2015. évi átmeneti gazdál-
kodásról szóló rendelete terhére, valamint 
tudomásul veszi, hogy a pályázatíró 7 %-os 
sikerdíjának összegét az önkormányzat át-
meneti gazdálkodásról szóló rendeletébe 
vagy a 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Döntés „a nemzeti értékek és hunga-
rikumok gyűjtésének, népszerűsítésé-
nek, megismertetésének, megőrzésé-
nek és gondozásának támogatására” 
című HUNG-2014 C pályázaton 
való részvételről
28/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzat részt kíván venni „a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésé-
nek, megőrzésének és gondozásának 
támogatására” című HUNG-2014 C” 
elnevezésű pályázaton.
2./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Polgár-
mestert, hogy a pályázat előkészítési 
szakaszában a szükséges intézkedése-
ket tegye meg, valamint felhatalmazza 
arra, hogy a pályázati adatlaphoz szük-
séges mellékleteket aláírja.
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Polgár-
mestert, hogy sikeres pályázat esetén 
az elnyert támogatási összeget és a tá-
mogatási célnak megfelelő költségeket 
a 2015. évi költségvetésbe beépíti.

Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között kötött együttműködési megál-
lapodás felülvizsgálata
29/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
A Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a nemzetiségek jogairól szó-
ló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése értelmében úgy dönt, hogy 
a Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kö-
zött 2014. december 29-én kötött – a 
491/2014.(XII.22.) számú KT határo-
zattal és a 3/2014. (XII.9.) FRNÖ KT 
határozattal jóváhagyott – együttmű-
ködési megállapodást változatlan felté-
telekkel továbbra is hatályban tartja.

Döntés Szekeres Anita Vörösmarty 
tér 5. szám alatti emeleti üzlethelyiség 
bérleti jogának felmondása ügyében
30/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 

Sipos Anita (leánykori név: Szekeres 
Anita, egyéni vállalkozó felmondását 60 
napos felmondási idővel a 1124/2 hrsz-ú 
2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatt 
található emeleti üzlethelységre.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a bérleti szerződés felmon-
dására tekintettel az üzlethelyiség visz-
szavételével kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg, a szükséges jegyzőkönyveket, 
elszámolást írja alá, a Bérlő részére eset-
legesen visszajáró óvadék kifizetése érde-
kében a szükséges intézkedést tegye meg.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a tárgyi bérleti szerződés megszű-
nésével keletkezett bevétel kiesést a 2015. évi 
költségvetésben vegye figyelembe.

Döntés Szekeres Anita Vörösmarty 
tér 5. szám alatti emeleti üzlethelyiség 
bérleti jogának felmondása ügyében
31/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az Ön-
kormányzat 1/1 arányban tulajdonát 
képező, a fóti 1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 5. szám alatti emeleti 
üzlethelyiség tárgyában pályázatot ír ki.
 2./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy – az 
előterjesztés mellékletét képező – aján-
lattételi felhívást a fóti 1124/2 hrsz-ú, 
2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alat-
ti emeleti üzlethelyiség bérbeadására 
vonatkozóan elfogadja.
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy az ajánlattételi felhívás 
közzététele érdekében a szükséges in-
tézkedéseket tegye meg.
4./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-es 
pontban meghatározott és lefolytatott 
eljárás nyertesére vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület hozza meg.

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a 1. pontban meg-
jelölt ingatlan minimális havi bérleti díját 
nettó 63.900 Ft összegben határozza meg.

Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcső-
de alapító okiratának módosításáról
32/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának módosítását és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okira-
tát a melléklet szerinti tartalommal.

Döntés az önkormányzat megbízott 
jogi képviselői szerződésekről
33/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Nagy 
Attila György egyéni ügyvéddel, vala-
mint a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Irodával kötött megbízási szerződése-
ket 2015. február 28-ig meghosszab-
bítja, változatlan tartalommal. 

Döntés a „Fóti Hírnök című rend-
szeres önkormányzati lap kiadására 
és terjesztésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményére vonatkozóan
38/2015. (II.11) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti 
Hírnök című rendszeres önkormány-
zati lap szerkesztése, nyomdai előállí-
tása, kiadása és terjesztése (vállalkozási 
szerződés)” tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljárásban a következő gazdasági 
szereplő tett érvényes ajánlatot:
- Windhager Kft. (székhely: 2120 Du-
nakeszi, Vörösmarty u. 2.)
2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti 
Hírnök című rendszeres önkormány-
zati lap szerkesztése, nyomdai előállí-
tása, kiadása és terjesztése (vállalkozási 

szerződés)” tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljárásban a következő gazdasági 
szereplő érvénytelen ajánlatot tett:
- Göd Városi Kommunikációs Non-
profit Kft. és Lóczi és Társa Nyom-
daipari Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. közös ajánlattevők (székhely: 2131 
Göd, Pesti út 81. és 2120 Dunakeszi, 
Görgey Artúr u. 16.) érvénytelen a Kbt. 
74. § (1) bekezdés c) pontja alapján
3./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül az összességében legelő-
nyösebb érvényes és nyertes ajánlatott a II. 
verzió vonatkozásában a Windhager Kft. 
(székhely: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 
2.) nyújtotta be- 420.000.- Ft+ ÁFA/ hó, 
azaz 533.400.- Ft/hó - összeggel.
4./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hír-
nök című rendszeres önkormányzati lap 
szerkesztése, nyomdai előállítása, kiadása 
és terjesztése (vállalkozási szerződés)” tár-
gyában kiírt közbeszerzési eljárás II. verzió 
vonatkozásában nyerteseként a Windha-
ger Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Vö-
rösmarty u. 2.) ajánlattevőt hirdeti ki.
5./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök 
című rendszeres önkormányzati lap szer-
kesztése, nyomdai előállítása, kiadása és 
terjesztése (vállalkozási szerződés)” tárgyá-
ban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes.
6./ Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
Fóti Hírnök című rendszeres önkormány-
zati lap szerkesztése, nyomdai előállítása, 
kiadása és terjesztése tárgyában a vállalko-
zási szerződést írja alá az eljárás nyertesével.
7./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a szolgáltatás 
pénzügyi fedezetét a szerződés időtarta-
mára vonatkozóan az Önkormányzat 
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szó-
ló rendeletének terhére biztosítja.

Külső Bizottsági tagok

Még a tavalyi év utolsó képviselő-testületi ülésén, december 22-én választotta meg a testület az alpol-
gármestert Németh József személyében, valamint hozta létre az önkormányzat bizottságait. A bizott-
ságokban a képviselők mellett nem képviselő, ún. külsős bizottsági tagok is vannak. A szabály szerint 
a bizottság elnöke csak képviselő lehet, s a bizottság tagjainak többségének képviselőkből kell állni, 
azonban a kisebbségben lévő külsős bizottsági tagok szavazata teljes mértékben egyenértékű a többi 
bizottsági tagéval. Külsős bizottsági tagok szerepe az, hogy a nem feltétlenül abban a témában szakértő 
képviselők mellett, a szakmában gyakorlott, képzett, jártas személyek adhassanak egy-egy döntéshez 
szakmai szempontból is véleményt. Így biztosítható a bizottsági javaslatok, döntések szakszerűsége, 
ami fontos azért, hogy a képviselő-testület politikai döntései kellő szakmai alapozottságra épüljenek. 
A külső bizottsági tagok a január 14-i képviselő-testületi ülésen tettek esküt. Ekkor készült róluk a 
csoportkép a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához vezető folyosórészén.
Képünkön balról jobbra haladva: Simon Tamás (Pénzügyi Fejlesztési Bizottság), Hideg And-
rás (Átvilágítási Ideiglenes Bizottság), Gódor Istvánné (Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás 
Bizottság), Haskó Sándor (Pénzügyi Fejlesztési Bizottság), Seszták Szabolcs (Jogi, Ügyrendi és 
Emberi Erőforrás Bizottság), Dr. Péter Imre (Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság),
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tájékoztató a 2015. évi kötelező ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartók! 

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (to-
vábbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a 
tartás helye szerint illetékes települési 
önkormányzat eb-rendészeti feladataik 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira tekintettel három évente legalább 
egy alkalommal eb-összeírást végez.
Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint 
a települési önkormányzat az eb-ösz-
szeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) be-
kezdésében meghatározott adatokról 
helyi elektronikus nyilvántartást vezet, 
az állat tulajdonosa, tartója és más sze-
mélyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint 
eb-rendészeti és állatvédelmi feladatai-
nak hatékony ellátása céljából. 

Fót Város Önkormányzata 2015. 
január 1. napjától 2015. április 30. 
napjáig terjedő időszakban végzi az 
ebösszeírást. Jogszabályváltozás miatt 
2013. január 1-től a négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel (chip-
pel) megjelölve tartható, ezért kérem, 
hogy szíveskedjenek a transzponderrel 
még nem rendelkező ebeket magán ál-
latorvosnál megjelöltetni. 

Az ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik, ezért az ebösszeírás-
hoz összeállított „Ebösszeíró adat-
lap” beszerzése az ebtulajdonosok / 
ebtartók kötelessége. 

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
- a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2151 Vót, Vörös-
marty tér 1.), valamint a Város hon-
lapjáról letölthető.
Több eb esetén ebenként külön – 
külön kell az adatlapot az eb oltási 
könyve, kisállat útlevele, törzsköny-
ve alapján kitölteni. 
Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” 
teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, 
aláírni, és az ebösszeírási időszak vé-
géig, azaz legkésőbb 2015. április 30. 
napjáig visszajuttatni: - személyesen 
a Fóti Közös Önkormányzati Hiva-
tal Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vö-
rösmarty tér 11.), vagy - postai úton 
ajánlott küldeményként a 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1. címre. 

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint 
az eb tulajdonosa és az eb tartója az 
ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § 
(4) bekezdésében meghatározott ada-
tokat a települési önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók 
figyelmét, hogy az eb-összeírásra vo-
natkozó adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését az Önkormányzati Hivatal 
ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási köte-
lezettségének nem tesz eleget, az ál-
latvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: R.) 3. mellékletének d) pontja 
alapján ebenként 30.000,- forintig 
terjedő állatvédelmi bírság megfizeté-
sére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtar-
tók figyelmét, hogy annak érdekében, 
hogy a nyilvántartás aktuális informá-
ciókat tartalmazzon, az eb-összeírást 
követően is kötelesek az adatokban 
bekövetkező változásokat a változás 
bekövetkezésétől számított 8 napon 
belül írásban bejelenteni. Az ebtartás-
ban bekövetkezett változás (az eb elve-
szett, elhullott, más ebtartóhoz került) 
bejelentésére szolgáló változás beje-
lentő adatlap, valamint az új eb tar-
tásának bejelentésére szolgáló adatlap 
folyamatosan beszerezhető lesz a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Ügy-
félszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.), valamint a Város honlapjáról 
letölthető.
Együttműködésüket köszönöm!

Chrobák Zoltánné dr. jegyző

NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, AZ EBTARTÓVAL ÉS
AZ EBBEL KAPCSOLATOS ADATOKRÓL

/A nyilatkozatot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kell kitölteni!/

1. Az eb tulajdonosának 
a) neve:  .......................................................................................................................................................................................

b) címe:  .......................................................................................................................................................................................

c) telefonszáma:  .........................................................................................................................................................................

d) elektronikus levélcíme:  ..........................................................................................................................................................

2. Az ebtartó

a) neve:  .................................................................................

b) lakcíme:  ............................................................................

c) telefonszáma:  .....................................................................

d) elektronikus levélcíme:  ....................................................

3. Az eb 
a) fajtája:  ...............................................................................

b) neme:  ................................................................................

c) születési ideje:  ...................................................................

d) színe:  .................................................................................

e) hívóneve:  ...........................................................................

f ) törzskönyvi neve:  ...............................................................

4. Az eb tartási helye:  ............................................................

5. A beültetett transzponder (mikrochip) 

a) sorszáma:  ...........................................................................

b) beültetésének időpontja:  ....................................................

c) beültetését végző állatorvos neve:  .......................................

d) beültetését végző állatorvos kamarai bélyegző száma:  ..........

6. Az eb 

a) ivartalanításának időpontja:  ...............................................

b) ivartalanítását végző állatorvos neve:  ..................................

c) ivartalanítását végző állatorvos kamarai bélyegző száma:  ..........

7. Az eb oltási 

a) könyvének száma: ................................................................

b) könyvét kiadó állatorvos neve: .............................................

c) könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegző száma:  .................

8. Az eb veszettség elleni védőoltásának utolsó időpontja:  ..........

9. Az eb veszettség elleni 

c) védőoltást végző állatorvos neve:  .......................................

d) védőoltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma:  ..........

10. Az eb 

a) veszettség gyanúja miatt megfigyelés alatt áll(t)-e?   
                    igen    nem 

b) megfigyelésének időpontja:  .................................................

11. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az 

a) útlevél száma:  ...................................................................

b) útlevél kiállításának időpontja:  ...........................................

c) útlevelet kiállító állatorvos neve:  .......................................

d) útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma:  ..........

12. Az eb veszélyessé van nyilvánítva:   
                   igen    nem 

13. A veszélyessé nyilvánítás dátuma:  ...................................

Fót, 20…   ………………  ………. (kelt)
A fentiek a valóságnak megfelelnek:

……………………………….
nyilatkozatot tevő neve és aláírása

Ez az oldal az újságból kivágható és kitöltve beküldhető az önkormányzathoz a kötelező adatközlés teljesítéséhez!
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közterületen tárolt gépkocsik elszállítása

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tá-
rolásával kapcsolatban szeretném tájékoztatni és egyúttal 
felhívni szíves figyelmüket arra vonatkozóan, hogy ezek a 
gépjárművek jogszabályi előírások alapján nem tárolha-
tóak közterületen. A helyi közúton hatósági jelzéssel nem 
rendelkező, forgalomképtelen járművön a Közterület-fel-
ügyelő értesítést helyez el, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
határidő lejártát követően az érintett járművet elszállíttatja.
A jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság tájékoztatást kap. Ha a 
tulajdonos (üzemben tartó) az elszállítástól számított 
hat hónapon belül nem jelentkezik, a járművet nem ve-
szi birtokba, az értékesítésre kerül, vagy más módon ke-
rül hasznosításra. A hulladékká vált - forgalomba nem 
helyezhető - járművek a vonatkozó jogszabályok figye-
lembevételével szétbontásra kerülnek.
Az elszállítással és a tárolással kapcsolatos költségek a 
jármű üzemben tartóját terhelik. 
 
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény szerint:
20. § (1) A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett 
- elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul 
elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát 
vagy a közbiztonságot veszélyezteti.
(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati enge-
dély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon 
járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel 
vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) be-
kezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 
30 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállí-
tással eltávolíthatja.
(4) A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egy-
idejűleg értesíti a rendőrséget. A felügyelet az (1) bekezdés 
alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát - tájékoztatás 
céljából - a felügyeletet működtető önkormányzat polgár-
mesteri hivatalának honlapján közzéteszi. Az önálló költ-
ségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti 
egységeként létrehozott felügyelet az (1) bekezdés alapján 
elszállított jármű forgalmi rendszámát a költségvetési szerv 
saját honlapján is közzéteszi.
(5) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, 
vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszál-
lítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a 
felügyelet a járművet értékesítheti vagy más módon hasz-
nosíthatja. Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű 
értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére 
az értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett 
ellenértéket ki kell fizetni.
(6) Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül 
várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várako-
zási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a 
közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt 
nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a 
jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő 
kerékbilincset alkalmazhat.
(7) A felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jár-

mű elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármű 
tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez - szerződés alapján 
- közreműködőt vehet igénybe.
(8) Az elszállítás és a kerékbilincs alkalmazásának költsége a 
jármű üzemben tartóját terheli. A járműhasználat jogszerű 
akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt, illetve a 
felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.
(9) A jármű elszállítása során, az abban keletkezett vagyoni 
kárért a felügyeletet kártalanítási felelősség terheli.
A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól szóló 10/1999. (VI.18.) sz. rendelete szerint:
12. § (1) A jogszabályban meghatározott műszaki feltéte-
leknek nem megfelelő, ezáltal közúti közlekedésre alkal-
matlan jármű (pl.: üzemképtelen, sérült jármű) nem tárol-
ható közterületen. 
(2) Az üzembentartó köteles az (1) bekezdésben meghatá-
rozott járművet 3 napon belül saját költségén elszállítani.
(3) Ha az üzembentartó e kötelezettségének nem tesz ele-
get, úgy a közterület felügyelet köteles felszólítani a jármű 3 
napon belüli elszállítására.
A felszólításnak tartalmaznia kell továbbá azt a figyelmez-
tetést, hogy amennyiben az üzembentartó kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, úgy saját költségére és veszélyére az 
önkormányzat intézkedik az e célra kijelölt helyre történő 
szállításról. A szállítás, valamint a tárolás költségei egyaránt 
az üzembentartót terhelik.
(4) Amennyiben az üzembentartó személye ismeretlen, úgy 
a Polgármesteri Hivatal 3 napon belül gondoskodik a jármű 
tárolóhelyre történő elszállításáról.
(5) A talált tárgyakra vonatkozó szabályok (18/1960. (IV.13.) 
Korm. rend. 4. § (1)-(2) bek.) betartásával, a tároló helyre tör-
ténő beszállítástól számított 3 hónap elteltével a jármű illetve 
tartozékai értékesítésnek vagy megsemmisítésnek van helye. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti járműre vonatkozó rendelkezése-
ket kell alkalmazni, ha 30 napot meghaladóan közterületen 
tárolnak olyan hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, 
amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. 
 
Az elszállított jármű átvehető a TOTÁL-KÁR Kft. (2151 
Fót, Vadas dűlő 126.; Tel.: 06/30/368-1669; E-mail: 
info@fotibonto.hu; Telephely: 2151 Fót, Károlyi u. 44.) 
telephelyén, ha az üzembentartó vagy a jármű használó-
ja az intézkedés költségét a helyszínen megtéríti.

Kigyósi Katalin s.k.
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Képünk csak illusztráció, nem Fóton készült!
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69., minden héten csütörtökön 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: +36 20 372 0123

IN_33012574_Februar_FotiHirnok_186x268.indd   1 1/22/15   1:38 PM
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régi Fotók Fót életéről
sikeresen megalakult a Fóti értéktár klub

A Városi Könyvtárban megtartotta első összejövetelét a Fóti 
Értéktár Bizottság által életre keltett Értéktár Klub. Mint a 
januári Fóti Hírnökben írtuk, a havi klubösszejövetel min-
dig más - az értéktár és helytörténeti múzeum létrehozásá-
val kapcsolatos - témát fog tárgyalni, körbejárni. A február 
5-i klubnap témája: Régi fotók Fót életéről.  
Igen nagy volt az érdeklődés. Előkerültek a régi családi fo-
tók, óvodai tablóképek, birtoklapok az 1860-as évekből, 
az Apponyi Franciska által alapított Suum Cuique telepről 
angol nyelvű kiadvány, a Dalkörök repertoárja és a Falu-
színpad plakátjai. A korabeli dokumentumok gazdagsága 
kapcsán a klub résztvevői az alábbiakat javasolták:

• Akik régi fóti vonatkozású dokumentumokkal, fényké-
pekkel rendelkeznek, kérik, hozzák be a Városi Könyvtár-
ba és a könyvtárosok rögtön beszkennelik és visszaadják a 
tulajdonosnak, illetve felajánlás esetén átadási papírral, kö-
szönettel átveszik a fotódokumentumokat. Nagyon fontos, 
hogy a képek hátoldalán legyen feltűntetve, hogy kit vagy 
kiket ábrázol és mikor készülhetett a kép. 

• A klubban elhangzott kiváló ötlet alapján Nagy Krisztián 
képviselő úr létrehozta a Szeretem Fótot facebook oldalt, 
melynek elérhetősége: https://www.facebook.com/ilovefot 
és az alábbiakat fogalmazta meg: 
„Az oldal rövid leírása: Mesélje el, hogy mi történt vele 
Fóton, miért szereti? Ossza meg gondolatait az üzenőfalon 
vagy küldje el képeit a mi kis városunkról a szeretemfotot@
gmail.com címre, hogy mindenkinek megmutathassuk azo-
kat! Kérésünk: A fényképeket szíveskedjenek kellő informá-
cióval ellátni, hogy a későbbiek során esetleg a megfelelő 
albumba is elhelyezésre kerülhessenek a képek.”
• Az Értéktár Klubban szintén jelenlevő Gellai István kép-
viselő úr felajánlotta, hogy szívesen „házhoz megy „  és 
lefotózza a nagy alakú képeket, egyéb dokumentumokat, 
amelyeket nem lehet beszkennelni. Ehhez kérjük a címeket.
• A klub tagjai úgy döntöttek, hogy a Megyei Értéktárba 
elsőként a fóti paradicsom fajtát javasolják felterjeszteni a 
megfelelő dokumentálással. 
• Kőhalmi László felajánlotta, hogy a Közlekedési Mú-
zeumban látható „fóti kocsi” történetét felkutatja, Lévai 
Sándorné képviselő az egyedi, jellegzetes fóti menyasszonyi 
gyöngyös koszorúra hívta fel a figyelmet. 

A Fóti Értéktár Bizottság a következő klubnapját március 26-
án, csütörtökön tarja, este 6 órakor, a Városi Könyvtárban.
Fő téma: a jeles napokhoz, családi ünnepekhez kötődő régi 
fóti szokások (bálok, lakodalmak, egyházi ünnepek, stb.)
Akik még köztünk vannak és emlékeznek ezekre a régi 
időkre, de nehezen mozdulnak ki, szívesen meglátogatjuk 
őket egy megbeszélt időpontban. 
Várjuk szeretettel a Fóti Értéktár Klubba!

Fóti Értéktár Bizottság

közterületen lévő Fák gallyazása

Tisztelt Fóti Lakosok!
A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték 
biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és 
tűrése, amelynek a magassága kifejlett állapotában meg-
haladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdése 
szerint a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor te-
lepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 
– az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél – 1 
méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében 
sem közelíti meg az áramvezetőt.
Fót területének több pontján olyan növényzet került ko-
rábban telepítésre, amely a fent előírt legkisebb távolságon 
belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése során ágai 
az előírt védőtávolságon belülre kerülnének, hátrányosan 
befolyásolva a villamos elosztó- és közvilágítási hálózat szol-
gáltatásának minőségét. A föld feletti hálózatok közelében 
lévő növényzet egyrészről veszélyezteti az üzembiztos mű-
ködést, másrészről jelentősen csökkenti a közvilágítás ha-
tékonyságát, ezért azok visszavágása, gallyazása szükséges.

Fentiekben leírtak alapján kérjük a T. Ingatlantulajdono-
sokat/használókat, hogy az ingatlanuk előtt lévő – a 0,4 
kV-os áramvezetők 1 méteres biztonsági övezetét elérő – fák, 
tuják gallyazását legkésőbb 2015. február 28. napjáig 
elvégezni szíveskedjenek. Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2015. március 1. napját követően az áramvezető biz-
tonsági övezetébe benyúló, illetve megközelítő ágakat a Fóti 
Közszolgáltató Kft. külön értesítés nélkül eltávolítja.

Kárpáti Gábor s.k.
Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Új vezető a zöld Híd élén

Az új ügyvezetővel, Farkas Balázzsal készült alábbi interjút Kiss Csilla titkárságvezető küldte 
meg szerkesztőségünknek, kérve annak közlését.

A 2015-ös is nehéz évnek ígérkezik. Hogyan tud talpon 
maradni a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.? 
Jelenleg úgy tűnik, mintha az állam tőlünk akarná meg-
védeni a polgárait, holott éppen mi vagyunk azok, akik a 
szakértelmünkkel egy fenntartható közszolgáltatást aján-
lunk az ügyfeleinknek az állam segítsége nélkül. 
Gyakran hallható vélemény, hogy drága a Zöld Híd szol-
gáltatása. Valóban az?
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. díjai kicsit magasabbak a 
magyarországi átlagnál, ám a környező országokban, főleg 
Nyugat-Európában többszörösek a díjak. Az átlagos havi-
díjunk bruttó 2660 Ft havonta egy átlag-háztartást nézve, egy 
évben ez bruttó 32 604 és ennek az összegnek a felével gya-
korlatilag nem mi gazdálkodunk! Tavaly ősszel egy látványos 
kisfilmben Gaskó Balázs műsorvezető közreműködésével ép-
pen ezt magyaráztuk el az Ügyfeleinknek. Éves szinten ugyanis 
csak a 27 százaléknyi áfa elvisz 6 932 forintot. További 5 134 
forintot fordítunk a következő 30 évet terhelő jövőbeli köte-
lezettségek biztosítására. A Zöld Híd Régió, ugyanúgy, mint 
bármelyik hulladékgazdálkodási szolgáltató 14 darab költség-
vetési tételt kötelezően az állam felé fizet meg, ami újabb 3 600 
forint. Ha ezt a három tételt összeadom, akkor 15 660 forint 
jön ki, ami az éves díjnak közel fele. Minden egyéb kiadást, 
költséget a maradék 16 944 forintból fizetünk.
A Zöld Híd aktív lakossági kommunikációba kezdett, en-
nek egyik lenyomata a Zöld Híd Program Youtube-csator-
náján látható számos oktató-magyarázó kisfilm, a Face-
book-oldal, a szolgáltatási területen terjesztett Lakossági 
Magazin. 
Az ágazati kommunikációban eddig is jelentős szerepet vállalt 
a társaság vezetése, egyelőre ez még nem érte el a döntéshozók 
ingerküszöbét. A lakossági kommunikációt nagyon fontosnak 
tartom. Célunk, hogy megértessük az emberekkel, öngondos-
kodás nélkül a mai világban nem biztosítható senki számára 
kiszámítható jövőkép, ami igaz az élhető környezetre is. Mi egy 
vállalható, érdemben nem növekvő terhet szeretnénk az embe-
rekkel elfogadtatni és megértetni velük, hogy nem öncélúan, 
hanem őértük és a jövő nemzedékeiért dolgozunk.
A legutóbbi tisztújító, társulási ülésen közel 80 polgár-
mester vett részt Minek tulajdonítja a megnövekedett 
érdeklődést?
Az a véleményem, hogy a tisztújítás meghatározó aktus a tár-
saság életében és jelentős befolyással bír a jövőnket illetően. A 
fentiek miatt természetesnek tartom a magas részvételi arányt.
Van-e bármilyen változás a szolgáltató iránt támasztott 
elvárásokban a tulajdonos önkormányzatok részéről?
Nem fogalmazódott meg az eddigi elvárásoktól eltérő igény, 
azaz továbbra is a magas színvonalon teljesített komplex 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást várják el.
Igazgatóváltás és számos poszton felsővezető-váltás is 
történt…
Elődömet Gyenes Szilárdot felkérték, hogy töltse be Gödöllő 
város alpolgármesteri posztját, részben emiatt vált szükséges-
sé a felsővezetés átszervezése. Korábban két szakmai igazgató 
felelt a teljes szervezet minden műszaki és gazdasági feladatá-
nak ellátásáért. Az elmúlt időszakban a hulladékgyűjtés-szál-
lítás szervezeti egysége jelentősen megnövekedett és nagyon 

szoros kapcsolatot kellett ki-
alakítania az ügyfélszolgálattal, 
ezt a két üzletágat ezért egy új 
vezető hatáskörébe utaltuk. 
Ugyancsak nélkülözhetetlen a 
stratégiai elemzés és kontrolling 
feladatok magas szintű végzé-
se, valamint ezek beépítése a vállalatirányítás informatikai 
rendszerébe, amely feladatot egy új szakmai vezető lát el. 
Az átszervezést természetesen megelőzte egy komoly előké-
szítő munka, amely során a fentiek tudatában szerveztük át 
a munkafolyamatokat és ezekhez igazítottuk a felsővezetők 
munkaterhelését is. 
Eddig sem volt titok, hogy a Zöld Híd is komoly anyagi 
nehézségekkel küzd. Van-e túlélési stratégia illetve érzékel-
nek-e ebből bármit az ügyfelek?
Anyagi nehézségeinket a rezsidíj csökkentés és az új adók 
okozzák, azaz kevesebb lett a bevételünk és nőttek a kiadá-
saink, a nonprofit működés ezt nem tudja elviselni. A vesz-
teségeinket az eszközeink jövőbeni pótlására elkülönített 
tartalékból fedezzük, ezzel azonban jelentősen veszélyeztet-
jük a Zöld Híd Projekt fő célkitűzését, a rendszer hosszú 
távú, stabil, tervezett fenntartását.
Lehet-e nyereségesen, de legalábbis nullszaldósan működ-
tetni egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatót? 
A 2011. évben már bizonyítottuk, hogy az üzleti tervünknek 
megfelelően, nonprofit módon tudtunk gazdálkodni. Nálunk 
az a nyereség, hogy az üzleti tervünkben előírt és indokolt ösz-
szegeket különítünk el a jövőbeni fejlesztésekre és környezet-
védelmi feladatainkra. A környezetgazdálkodási rendszerünk 
ettől lenne hosszútávon önfenntartó. Ezt az elméleti nyeresé-
günket vette el a szakigazgatás, amivel közvetlenül a társasá-
gunk létét, közvetetten a környezet védelmét veszélyezteti.
Lehetett olyan híreszteléseket is hallani, hogy a szaktárca 
növelné a lerakóhelyi járulékot.
A lerakóhelyi járulék nem növekedik tovább, marad 6000 Ft 
tonnánként. Érdekességként elmondható, hogy valós gazda-
sági hatást, pozitívumot éppen a járulék további növekedésé-
vel lehetett volna elérni, ugyanis ez esetben a csak lerakással 
ártalmatlanító szolgáltatók is rá lettek volna kényszerítve a 
vegyes hulladék mechanikai-biológiai előkezelésére. Ez nem 
történt meg, mert a közszolgáltatók a 2014. évben a megál-
lapított lerakási díj töredékét tudták csak befizetni. Hangsú-
lyoznom kell, hogy semmilyen gazdasági problémánk nem 
lenne, ha a díjak megállapítása a közszolgáltatók hatásköré-
ben maradt volna. Társaságunk addig tud csak talpon ma-
radni, amíg a tulajdonos önkormányzatok tulajdonképpen 
finanszírozzák a veszteségét. Lényegi változást követel a szak-
ma és ennek érdekében fel is szólalunk minden lehetséges 
fórumon, mert a közszolgáltató cégek adóssága egyre nő és a 
végén valakinek ki kell fizetni ezt a számlát is.
A Zöld Híd Régió gondja tehát nem egyedi. Hány olyan 
önkormányzati társulás van még, akik hasonló gondokkal 
küszködnek?
Egy hónapja voltam a Köztisztasági Egyesülés éves közgyű-
lésén, ahol a megjelent 110 közszolgáltató közül kettő nem 
volt veszteséges, ez azért elgondolkodtató.

 Ilyen festett mennyezet található a Döményi házban
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nevelés-oktatás
egy izgalmas nap a garayban

Az idei tanévben újságírás pályázatra is 
készült a 3.a osztály, melyet a Cartoon 
Network, Miújság címmel hirdetett 
meg. Nagy lelkesedéssel fogtunk a 
cikkek írásához, képeket készítettünk, 
osztályfőnökünk, Kati néni (Tóthné 
Rick Katalin) szigorú cenzúrája mel-
lett, sok-sok változat látott napvilágot, 
mire a végleges pályamű megszületett. 
Aztán egyszer csak elérkezett az érté-
kelés, eredményhirdetés napja, ami: 
Gumball Iskolaújság különdíj nyer-
tese a Fóti Garay János Általános 
Iskola 3.a osztálya.  Nyereményként 
egy médiaórát nyertünk, azaz a Cent-
rál Médiacsoport (korábbi Sanoma 
Lapkiadó, így a Nők Lapja kiadója) 
médiaóráját nyertük, valamint aján-
dékcsomagot, továbbá a Cartoon 
Network magazinban publikálják az 
órán történteket. 
2015. január 29-én nagy izgalommal 
vártuk híres vendégeinket, Szélyes 
Krisztina a Füles magazin, és Balázs-Pi-
ri Krisztina a Centrál Médiaakadémia 
igazgatóját, akik bevezettek minket az 
újságírás tudományába.  Újságok töm-
kelegét tették elénk, melyből válogat-

hattunk, a fiúk lecsaptak az autós, és 
horgász lapokra, a csajok a divatmaga-
zinokra és az állatos újságokra.
Képzeletbeli riportokat készítettünk, 
ahol Anita sztárriporter kérdezhette 
a farsangi kavalkád jelmezeseit. Osz-
tálytermünkben faggathattuk Cristi-
ano Ronaldot és Kylie Minogueot a 
szokásaikról, illetve titkaikról. A cik-
keknek, híreknek izgalmas címet ad-

hattunk, beindítva a korlátokat nem 
ismerő fantáziánkat. 
Az óra hamar elrepült, sok-sok él-
ménnyel és tudással lettünk gazda-
gabbak, meg persze rengeteg aján-
dékkal is. Nem győztünk válogatni 
és sikongatni örömünkben. Várjuk 
Őket vissza, sok szeretettel:

3.a osztály

Suzuki Szeleczky
Kihagyhatatlan ajánlat,
az árára is büszkék vagyunk!

S-Cross 1.6 Ga Start
3 490 000 Ft

Kedvező, forint alapú
finanszírozással!

Üzemanyag-fogyasztás
(kombinált): 5,5l/100km

Co kibocsátás2

(kombinált): 127.0 gr/km

Ajánlatunk kizárólag a készlet erejéig érvényes.
A részletekről, kérjük, érdeklődjön kereskedésünkben.

2151 Fót, Fehérkő u. 3. (fóti Auchan mellett)  Tel: 27/537-381
E-mail: szeleczky@szeleczky.hu   Honlap: www.szeleczky.hu

Hirdetés

németH kálmán iskola

OrszágOs Diákparlament

Hagymásy Soma 8.b osztályos tanu-
lónk november végén részt vett az Or-
szágos Diákparlamenten.
Most ő mesél erről:
A Diákparlamenten minden megyé-
ből voltak küldöttek, a mi megyénket 
harmincketten képviseltük, általános 
iskolások és középiskolások, Fót és 
környékéről én voltam ott. Még októ-
ber végén, a megyei Diákparlamenten 
választottak meg a terület képviselőjé-
nek. Az országos gyűlés Székesfehérvá-
ron volt egy kollégiumban és a Műve-
lődési Házban. 
Első nap volt a nyitó ülés, ahol is-

mertették velünk a programot, és 
beosztottak minket szekciókba (cso-
portokba). A második napon voltak 
a szekcióülések. Én „Az iskolán belüli 
konfliktusok kezelése” témájú cso-
portba kerültem. Ide tartozik például 
az iskolán belüli erőszak is. Különbö-
ző, a konfliktuskezeléssel kapcsolatos 
helyzeteket játszottunk el, ezt egy ta-
nár vezette. Nagyon érdekes volt, hi-
szen nemcsak elméletileg kezeltük a 
témát. Mi, résztvevő diákok nap, mint 
nap találkozunk ilyen esetekkel a saját 
iskolánkban – úgyhogy könnyű volt 
ezeket eljátszani.

A megbeszélés, vita után összeállítot-
tuk a határozati javaslatainkat, amelye-
ket benyújtottunk a záróülésen, mint 
törvényjavaslatokat. Ezeket a megvá-
lasztott delegáltak (küldöttek) vitték el 
a záró szekcióülésre. Sok javaslat, ötlet 
született, amiket jó lenne megvalósíta-
ni, bevezetni az oktatásban.
A három nap alatt folyamatosan ren-
dezvények voltak: koncert, buli, tea-
ház, szellemi társasjátékok stb.
Nagyon nagy élmény volt számomra, 
a szobatársaimmal is összebarátkoz-
tam, azóta már találkoztunk is.

tOllaslabDa DiákOlimpia

2015. január 25-én szombaton, ren-
dezték meg a Tollaslabda Diákolimpia 
Pest Megyei Döntőjét, Érden. Iskolán-
kat a II. korcsoportban induló, 4.osz-
tályos tanulók képviselték.
A versenyt svájci rendszerben bonyolí-
tották le, ami azt jelenti, hogy győztest 
győztessel, vesztest vesztessel sorsolnak 
össze a következő kőrben. Mindenki 4 
mérkőzést játszott. Összes versenyzőnk 
nyert legalább 1 szettet A négyből há-
rom mérkőzést tudtunk megnyerni. A 
játék 2x11 pontig tartott. Voltak, akik 
3 szettes küzdelmet is vívtak.
Nagyon sok élményt gyűjtöttünk, 
másokkal mérkőzve megtapasztalhat-
tuk, hogy miben kell még fejlődnünk. 
Mindenki ebben a tanévben kezdett 
el versenyszerűen tollaslabdázni, tu-
dása legjavát nyújtotta, amire nagyon 
büszke vagyok.

Reiszné Juszt Ágnes testnevelő tanár 

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

általános sebész főorvos és sportorvos
- Mozgásszervi betegségek kezelése
- Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
- Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák
   hegmentes eltávolítása
- Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
- Ízületi ultrahang vizsgálat
- Sportorvosi ellátás
- Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
- Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16-20 óráig, Szombat: 9-14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29. •Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818 

www.drstraub.hu

Hirdetés
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a magyar kultÚra napja

Már a megújult Vörösmarty Művelődési Ház adott otthont az idei 
Magyar Kultúra Napi városi ünnepségnek, január 22-én. A mű-
sorban Seszták Szabolcs, helyben élő színművész és Bicskei Éva 
művelődési ház igazgató mondott köszöntőt és tartott bemutatót 
a magyar kultúra talán kevésbé ismert eredményeiből. Olyan nagy 
magyar embereket mutattak be, akik a világot előbbre vitték, jobbá 
tették kutatásaikkal, találmányaikkal. Ezzel kapcsolatban vetélkedő-
re is hívták a játékos kedvű nézőket, ki tudja az elhangzottak alapján 
hibátlanul kitölteni az erre az alkalomra összeállított „totó”-t. 
Ezt követte a rendezvény legfajsúlyosabb eleme, egy dokumen-
tumfilm Bözödújfalu elpusztításáról, „Egy az Isten” címmel. A 
vetítés során az egykor ott élt lakók könnyekkel küzdő elbeszélései 
alapján elevenedett meg előttünk az erdélyi emberek keserű sor-
sa, az egykor virágzó faluban egymással békében élő, különböző 
vallású, dolgos emberek küzdelmes, de mégis kiszámítható élete. 
Láttuk, mi lett a következménye a Ceausescu nevéhez kötött fa-
lurombolásnak. Megismertük a vízzel elárasztott település elha-
gyására kényszerített családok élethelyzetét. Hogyan próbáltak az 
életút delelőjén már túljutott házaspárok a falusi életmód után a 
négy fal közé bekényszerítve folytatni életüket, románok között, 
tömbházak emeletén. Hogyan emlékeznek, gondolnak vissza egy-
kori lakóhelyükre, ahol sok évtizedet leéltek. 
Megrázó képkockák peregtek a szemünk előtt, s a majdnem egyórás 
vetítés után felállva is még látni véltük magunk előtt a vízből ki-
magasló templomtornyot, amiről azonban tudjuk, hogy időközben 
már leomlott. Csendben, hallgatagon, a többiektől csak bólingatva 
köszönve jöttünk ki a teremből. 
Nem vitás, hogy minden magyar embernek ismernie kell ezt a 
történelemben csak picike időszakot és helyszínt, amely azonban 
jelképesen több millió magyar ember idegen uralom alatti sorsát is 
példázza, azonban így a várt örömünnep helyett gyásznappá válto-
zott a Magyar Kultúra Napja.

Windhager

„60 éves” osztálytalálkozó

1946-ban kezdtük meg az első osztályt, még egyházi iskolában. 90 tanulója volt ennek a korosztálynak, majd ebből 3 osztályt 
csináltak, egy fiú, egy lány és egy vegyes osztályt. 1950-ben összevonták az iskolákat, így lett egy általános iskola. 
Az „50 éves” találkozóig minden 10 évben megszerveztük a találkozót. Mivel az 50 évesen már nagyon sokan eltávoztak kö-
zülünk, úgy gondoltunk, hogy onnantól minden évben megszervezzük. A 60 éves találkozóra már 30 halottunk volt, de még 
így is szép létszámmal vettünk részt, 36 fővel, a hiányzók betegség vagy nagy távolság miatt nem tudtak eljönni. Akadtak, 
akik külföldről is hazajöttek erre a szép ünnepélyre. 50 éves találkozóra Kalmár Sándor könyvet írt, amiben részletesen leírta 
az addig eltelt idő nevezetesebb dolgait.

A lelkes szervezők közül meg kell 
említeni Demján Eszter, Elek 
Irma, Elek Erzsébet, Lémon Ist-
ván, Kalmár Sándor, Mező Péter 
és Stefanidesz Borbála osztálytár-
sakat. Sajnálatos módon tanáraink 
közül már csak egyedül Katona 
Béláné él. Reméljük, minél tovább 
tudjuk még szervezni a jövőbeni 
találkozókat, előrehaladott korunk 
ellenére is.”

Köszönettel: Stefanidesz Borbála 
27-362-208, 30-578-4264

Tablóképeinket lásd a hátsó borítón!

Seszták Szabolcs és Bicskei Éva

A nagyterem megtelt a kultúránkat ünnepelni jött fótiakkal

ismét a kultÚra központja leHet a vörösmarty művelődési Ház

A Művelődési Ház alkalmazottai az alábbi tájékoztatás köz-
lését kérték lapunktól

Örömmel tájékoztatjuk a programjaink iránt 
érdeklődőket, hogy a Művelődési Ház februártól 

fogadja művészeti csoportjait, a város egyesületeit az 
előzetesen egyeztetett időpontokban.

További programjainkról honlapunkon és facebook 
oldalunkon tájékozódhat, kérjük, kísérje figyelemmel 

hirdetéseinket.
Bicskei Éva igazgató

A Németh KálmáN emléKház februári progrAmjA

A TERMŐÁG Alkotóműhely 
februári foglalkozásait: 7-én, 14-én, 21-én és 28-án 

 szombaton: 9.30 és 12.00 között tartjuk. 
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

Részvételi díj: 1145 Ft / fő / alkalom
 

AZ EMLÉKHÁZ TÉLI NYITVATARTÁSI IDEJE: 
November 1-től március 31-ig: 10 – 14 óráig

Szünnap: hétfő, vasárnap
Tel.: 70/ 3319236

A VERES1SZÍNHÁZ várja a színházat ked-
velő fótiakat is remek előadásaira

 

A Városi Könyvtár hírei:

Január 31.  13.30 – 16.30: Családi szombatok: kézműves foglalkozás Gyermek részleg
Február 21.   9.30 – 12.30: Családi szombatok: kézműves foglalkozás       Fiókkönyvtár
Február 28. 13.30 – 16.30:  Családi szombatok: kézműves foglalkozás     Gyermek részleg

Kisalagi fiókkönyvtárunk január 6-tól leltár miatt zárva tart!
A nyitás időpontjáról honlapunkon tájékozódhatnak.

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk:

Könyvtárosok

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS

DÍSZÜVEGEZÉS

Fóti Üveges Manufaktúra (Károlyi út 15.)
tel/fax: (27) 817-673   mobil: (70) 284-6006

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

Hirdetés
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Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé!” (Szent Pio atya breviáriuma május 9.)

élő rózsaFüzér zarándoklat

Május 9-én, immár kilencedik alkalommal, 5 helyszín-
ről, 9 irányban indul el a fővárost körülölelő gyalogos 
zarándoklat. A zarándoklat fő célja: közös ima hazánkért, 
fővárosunkért, saját lakóhelyünkért, egyházközségünkért, 
családunkért. Hála a jó Istennek a 2014. év tavaszán is szép 
számú hívő ember vett részt nyitott szívvel, imádságos lel-
külettel. Az idei évben is keljünk útra és kérjük Mennyei 

Édesanyánk közbenjárását!
Az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyő 
Nagyboldogasszony Bazilika, Gö-
döllő Premontrei Kápolna, Gödöllő 
Szentháromság Plébániatemplom, 
Erzsébet - park, Tölgyes, Szent Jakab 
Parkfalu, Mogyoród Szent László Ki-
látó Kápolna, Itt a zarándok csoport 
két ágra szétválik: 

Mogyoród Szent Mihály Főangyal – Plébániatemplom, Fót 
Szeplőtelen Fogantatás – Plébániatemplom
és Szilasliget Szent László Kápolna - Kerepes Szent Anna - 
Plébániatemplom irányába induló csoportra.
A zarándoklat reggel 8 órakor indul Máriabesnyőről /
gyülekező 7-től 7óra 30-ig, majd ima, ismertetés, áldás. 
Csatlakozni a fent említett útvonalon bárhol lehetséges. A 
zarándoklat lezárása este 7 óra: Püspöki Szentmise Fóton, 
a Szeplőtelen Fogantatás - Plébániatemplomban és Kere-
pesen, a Szent Anna - Plébániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint – ha nem is az 
egész útvonalon- vegyen részt a zarándoklaton. A zarándok-
lat tanúságtétel, legyünk sokan, tegyünk tanúságot!
Hatházyné Juhász Erzsébet és Kralovics Mária
Az 1. szakasz koordinátora és szervezője
06-20/3654175 - 06-30/4287727, www.elorozsafuzer.hu

elkészült a szeplőtelen Fogantatás templom lépcsőliFtje

Égető gondot sikerült a Fóti Szeplőtelen Fogantatás Templom-
ban megoldani. Egyházközségünket  régóta  foglalkoztatta a 
templom akadálymentesítése, hiszen az a 27 lépcsőfok, mely 
felvezet a szakrális térbe sokak számára a bejutást, a liturgián 
való részvételt tette lehetetlenné. Sok idős, nehezen mozgó 

ember jelezte rendszeresen hiányérzetét,  ugyanígy rendszere-
sek  voltak a megkeresések fogyatékkal élő embereket tömörítő 
szervezetektől és egyéni látogatóktól is, akik szívesen jönné-
nek misére, templomlátogatásra. Mindazon által a műemlék 
együttes művészi, idegenforgalmi értékeit sem tudtuk bemu-
tatni megfelelőképpen minden érdeklődők számára. Az elmúlt 
években több alkalommal adtunk be pályázatot e témában, 
mely most az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 2 millió 
forint támogatásban részesült az EGYH-KCP-14  számú pá-
lyázaton keresztül, Fót Város Önkormányzata pedig 3 millió 
forinttal támogatta megépülését. A korlátlift tervezése, enge-
délyeztetése és teljeskörű kivitelezése, azonban a kapott áraján-
latok alapján megközelíti a 6,5 millió forintot. A fennmaradó 
összeget adományokból gyűjtöttük össze.
Ezzel templomunk két egymásra épült szintjének legalább 
egyikét, a mindennapi liturgiára használt terület megköze-
lítését el tudtuk végezni.
Hálásan köszönjük az Emberi Erőforrás Minisztériumnak, 
Fót Város Önkormányzatának és azon magánszemélyek-
nek, akik támogatásukkal, önzetlen adományukkal hozzá-
járultak a lépcsőlift elkészültéhez.

leomlott a Fal

Nem bírta tovább, leomlott egy szakaszon a volt MOZI fala.
Mint ismert, a mozi tulajdonosa épületcsere következtében 
a Katolikus Egyház. Ezt az épületet katolikus óvodává ter-
vezik alakítani, ám ehhez egyelőre nincs elegendő pénz.
Mivel az épület fala megbomlott, s ezzel együtt a környéke 
is veszélyessé vált, itt lenne az ideje az elbontásnak.
Bonyolítja a helyzetet, hogy az épület helyi védelem alatt 
áll, amit ezért nem lehet csak úgy elbontani.
Lesz azonban megoldás, de lapzártánkig még nem oldódott 
meg a helyzet, egyelőre lezárták a forgalom elől a veszélyessé 
vált szakaszt.

közéleti Hírek dióHéjban 
Farsang a Lisai Elek János Alapítvány szervezésében

Az előző számunkban meghirdetett 
farsangi rendezvény helyszínét az Ala-
pítvány kénytelen módosítani, mivel a 
Művelődési Ház még nem fogadóképes 
a kapott Bartos Sándor polgármestertől 
kapott hivatalos értesítés szerint. Emiatt 
a 2015.02.28-án 14 órától-22 óráig ter-
vezett mulatságot a BÍRÓ HÁZÁBAN 

tartjuk. Egyéb változást nem tervezünk, a rendezvényen neves 
énekesek lépnek föl, lesz vacsora, zene, tánc és szórakozás. Ér-
deklődni lehet a 06/70-445-1242 telefonszámon.

Disznótoros vacsora és mulatság
A Katolikus Egyházközség, ez évben is vágott disznót és 
megtartotta a farsangi időszakban szokásos disznótorát. Az 
idei esemény is remekül sikerült, többek közt azért, mert 
igen sok fiatal mulatott köztünk. Lásd alábbi képeinken.

Farsangi táncház
A Zeng a Lélek szervezőcsapat februárban ismét moldvai 
táncházat szervezett a katolikus közösségi házban. Az éjfé-
lig tartó tánchoz és jókedvű mulatozáshoz egy új zenekar 
szolgáltatta a zenét, ha lehet mondani még a szokásosnál is 
nagyobb közönségsikert aratva. Kapcsolódó fényképünket 
lásd az újság címlapján.

Idegenforgalmi tanácskozás
A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 
(GKRTE), melynek Fót Városa is tagja, februári konferen-
ciáját Domonyvölgyben tartotta. A találkozón sok hasznos 
előadás és tájékoztatás közt a legfontosabb téma az idei 
vásárvárosban szervezett UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON való 
részvétel volt. Fótot ez alkalommal Molnár Krisztina szak-
referens kapcsolattartó képviselte.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Zádori Ferenc életének 59. évében 

2015. február 8. napján
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Búcsúztatására - végakarata szerint 
- szűk családi körben került sor. 

Gyászoló család 

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.

+36 28/441 002
 

jankovicsné@upcmail.hu

§
Hirdetés
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közélet
elbÚcsÚztunk alberti béla györgytől

Gyuri bátyánk 85. életévében, január 31-én költözött örök 
otthonába. Temetése, itt a Fóti Római Katolikus temetőben 
február 11-én történt.
Fóton őt arról ismertük, hogy édesapja, mint jegyző, a 
világháború vérzivataros éveiben is kiállt a becsületes emberek 
mellett, a község igen sokat köszönhetett neki. Ennek az 
életútnak állított városunk emléket azzal, hogy Alberti Béláról 
utcát nevezett el. Ezen a tavalyi utcanévadó ünnepségen láthattuk 
utoljára Gyuri bátyánkat, aki meghatódva köszönte meg ezt 
a figyelmességet. Családjával együtt megtekintették egykori 
lakhelyüket, a MOZI-t, amely már akkor is rossz állapotban volt, 
de még állt. Különös, hogy most – szinte a halálával majdnem 
egyidőben omlott le a fal, mintha azt addig csak Gyuri bátyánk 
lelke tartotta volna. Gyuri bátyánk utolsó beszélgetésünkkor 
azonban boldogan vette tudomásul, hogy egykori lakhelyük a 
későbbiekben katolikus óvodának ad helyett, s az udvart, ahol 
ő is felnőtt, katolikus szellemben nevelkedő kisgyerekek vidám 
zsivaja tölti majd be. Alberti Béla György közismert ember 
volt, temetésére is nagy csoportokban érkeztek emberek, 
főleg Budapestről. Egykori étterme köré szerveződött az 
Ezüstponty társaság és szoros kapcsolatot tartott élete végéig 
a piarista körrel is. Gyászszertartásán Sándor atya mellett a 
piarista szerzetes Farkas István (Lupus) atya is részt vett.

Fót tv – Fót város televíziója

A Fót TV 2010-ben alakult és közel három éve működik 
együtt Fót önkormányzatával. Az elmúlt hetekben elin-
dult a Fót TV nyilvános oldala a Facebook-on is, ahol 
azt a célkitűzést fogalmazták meg, hogy – végre hosszú 
évtizedek után – felébredjen és összefogjon közösségünk. 
Az országos politikai erők csatározása szűkebb környe-
zetünkben nem előre viszi a fejlődést, hanem tartósan 
visszaveti azt.
A helyi tv soha sem állt ki egyetlen egy pártérdek mel-
lett sem. Ez a semlegesség az, ami hosszú távon jó kap-
csolatot biztosít a politikai és a társadalmi élet minden 
résztvevőjével.
A fóti televízió heti rendszerességgel jelentkezik új adások-
kal, ugyanakkor egész nap képújsággal, illetve a lakosságot 
érintő egészségügyi, valamint spirituális műsorokkal ked-
veskedik nézőinek.
A FóT TV egyenlőre csak a UPC kábeltelevízió előfizetői-
nek érhető el, ami egyébként a város lakóinak felét teszi ki. 
Az önkormányzat és a Fót TV közös erőfeszítése, hogy a 
még meglévő, további kábeltévé hálózatok is felvegyék a Fót 
TV-t  műsorsugárzásuk körébe.
Aki lemaradt a Fót TV adásairól, az a www.fottv.hu in-
ternetes portálon a Fót TV által eddig felvett összes filmet 
megtekintheti.
Nagyon szeretnék, ha Fót lakossága összefogna annak érde-
kében, hogy városunk minél gyorsabban fejlődjön.
Erre jó lehetőséget nyújt a Fót TV Facebook oldala is, ahol 
nemcsak filmeket, információkat közölnek, hanem várják a 
lakosság véleményét, hozzászólásait is.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fóton, a József Attila u-ban 
reprezentatív 75 m2 iroda bérbeadó! 

 
 
 
 

  - 3 db irodahelyiség + 1 db mosdó 
 

    helyiség a földszinten, 
 

 

                              - 3 db ingyenes parkoló zárt telken, 
 

                              - ingatlan előtt további parkolási     

                                lehetőség, 
 

                - napi takarítás. 
 

A teljes irodaház a legmodernebb biztonsági rendszerekkel 
van ellátva, illetve igényesen van kialakítva. Autóval, vasúttal 

és helyi buszjárattal is könnyen megközelíthető. 
                          Érdeklődni: + 36 70 310-3346 

R E D Ő N Y S Z E R V I Z !

MINDEN TIPUSÚ ÁRNYÉKOLÓK,
REDŐNYÖK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.

TEL: 0620/994-3145

Hirdetés

elbÚcsÚztunk andi józseFtől, a Fóti betyártól

Különösen nagy sokaság kísérte utol-
só útjára Betyárunkat, aki az Öcsi 
névre is hallgatott. Most derült ki, 
hogy a Betyárt nem csak Fóton is-
mertük és szerettük, Pest megye szá-
mos településéről érkeztek a lovasok, 
sőt még messzebbről is. Ennyi hagyo-
mányőrző csikóst, pásztort egyszerre, 
egy helyen régen láthattunk, nagy 
kár, hogy ez egy ilyen szomorú ese-
ményen történt.
Andi József hamvait a Vörösmarty 
Művelődési Ház színháztermében ál-
lították ki, méltó körülmények közt. 
Búcsúztatót Németh József alpolgár-
mester mondott, majd megtekintet-
tünk egy filmet, amely egy Öcsivel ké-
szített TV interjú során készült. Öcsi 

maga mesélte el kalandos, nem éppen 
középszerű élettörténetét részletesen, 
s láthattunk filmfelvételeket például 
ezüstlakodalmukról, s sok más, az éle-
téhez köthető érdekes fóti epizódot.
A temetőbe is illő módon kísértük 
ki a hamvakat, a halottas kocsi előtt 
két csikós, karikás csergetéssel hívta 
föl azok figyelmét is, akik valamilyen 
ok miatt mégsem értesültek erről a 
gyászhírről. A karikás durrogtatók 
után jöttek a közvetlen családtagok, 
majd hosszú sorokban az ország kü-
lönböző tájáról érkezett lovas ha-
gyományőrzők. Köztük menetelt 
természetesen a Károlyi- és a Sándor 
huszárok népes csapata. A népviselet-
be öltözött vendégeket követte aztán 

szinte végeláthatatlan sorban a többi 
búcsúzó, elsősorban persze a fótiak.
A temetőben Sándor atyával közösen 
mondtuk el a Miatyánkot, s miközben 
a hamvakat a sírba letették, az egy sor-
ba állt betyárok hagyományos piszto-
lyaiból dörrent fel a sortűz.
A temetőben lassan oszlott csak el a 
sokaság a folyamatosan szemerkélő 
eső ellenére, mindenkinek volt vala-
milyen mondanivalója, emléke Andi 
Józsefről, a Fóti Betyárról, s ez a be-
szélgetés folyt még később is, de már 
ismét a frissen felújított Művelődési 
Ház földszintjén, ahol pogácsával 
vendégelték meg a megéhezetteket.

WK

A Fóti Betyár 2013-banRészvétnyilvánítás a családtagoknak

Alberti Béla György a táblaavatáson Sebők Sándor atya társaságában

Szertartás a Művelődési Házban, az első sorokban a messziről érkezett vendégek
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kevésbé ismert történelmünk
a becsület napja

Kereken 70 éve történt, amikor 1945-ben egy kisvárosnyi magyar férfi halt meg, néhány 
óra alatt. Elesett 22 ezer (!) magyar, hozzávetőleg ugyanannyi, mint az 1526-ban 
lezajlott mohácsi csatában. Mi is történt 1945. február 11-én, este, úgy 8 óra után?

Tudjuk, ez évfordulója a Budai-várból 1945. február 11-én 
történt kitörésnek, mely során az 1944. Karácsonya óta a 
Budai-várban rekedt magyar és német alakulatok marad-
ványai, hátrahagyva a Várhegy pincéiben sebesült és beteg 
bajtársaikat, elkerülendő a semmi jóval nem kecsegtető fog-
ságba esést, megkísérelték a lehetetlent, azaz egy bravúros 
rohammal kitörni a Vár és Budapest körül kiépített több-
szörös szovjet gyűrűből.
 
Mint tudjuk, a Budapest körüli szovjet gyűrű 1944. Kará-
csonyán bezárult, s 1945. január közepén a magyar és német 
alakulatok, feladva Pestet, előbb Budára, majd fokozatosan 
a Várhegyre, pontosabban a Budai várba szorultak vissza. A 
Hitler által ígért légi utánpótlás akadozott, majd a szükség re-
pülőtérként használt Vérmező eleste után le is állt. A magyar 
és német parancsnokok, Hindy Iván vezérezredes és Karl 
Pfeffer-Wildenbruch Obergruppenfürer, akik összességében 
40-45 ezer ember – nagyjából fele-fele arányban magyar és 
német katonák – felett rendelkeztek, s akik minden korábbi 
kitörési engedély-kérelemre Hitlertől elutasító választ kap-
tak, a lőszer és élelem fogytával elhatározták a kitörést. Itt is 
furfanghoz kellett folyamodniuk, azaz a Berlin felé küldött 
rádióüzenet után, miszerint kitörnek, összetörték a rádiót, 
hogy ne vehessék Hitler ismételt tiltó parancsát.
 
Az 1945. február 11-én este 8 óra körül a Bécsi kapun ke-
resztül a Várfok és az Ostrom utcán kitóduló magyar és né-
met csapatokat, melyek sem tüzérségi támogatást nem kap-
tak, s nehézfegyverekkel sem rendelkeztek, a kitörést már 
„váró” szovjetek a Széna és Széll Kálmán tereken félelmetes 
golyózáporral fogadták.
Az egyenlőtlen küzdelem hamar eldőlt: a fáradt, kiéhezett, 
lőszerrel alig rendelkező kitörő sereg, azaz józan becslések 
szerint 44 ezer, fele részt magyar, fele részt német katonából 
másnapra hozzávetőleg 700 katona érte el a magyar-német 
vonalakat, s átmenetileg megmenekült. Azaz 43 ezer katona 
egyetlen nap leforgása alatt halt meg, amiből, ha az arányok 
helyesek 21-22 ezer volt a magyar halott.

És itt meg kell állni. Megállni és nem azt boncolgatni, hogy 
az elesettek hány százaléka szimpatizált a német terjeszke-
déssel, hány százaléka volt náci (szovjet szóhasználat szerint: 
fasiszta) érzelmű, hanem fejet hajtani a katonai esküjükhöz 
halálukig ragaszkodó, hazájuk fővárosát az ellenségtől védő 
katonák végső erőfeszítése, halála előtt. S hogy nem adták 
meg magukat, az is érthető, hiszen már 1944 ősze óta ma-
gyar földön tevékenykedik a Vörös Hadsereg, s vannak hírek, 
hogy az elfoglalt területeken mi történik, s mi történik a fog-
ságba esett honvédekkel. De tudjuk azt is, hogy a Várhegy 
pincéiben berendezett hadikórházak sebesültjeinek szenvedé-
sét a Várba betörő szovjetek, nem gyógyszerrel, kötszerrel és 
érzéstelenítővel, hanem lángszóróval rövidítették le.
 
Igen! Meg kell állni és eltöprengeni azon, hogy a mohácsi 
csatával azonos emberveszteség, miért nem érdemel meg 70 
év után, a hivatalos Magyarországtól kegyeletet. Hogy egy 
tisztességesen megrendezett állami megemlékezésen elsiras-
suk azt a kisvárosnyi életerős magyar férfit, köztük a csupa 
fiatalból álló két Egyetemi Rohamzászlóalj önkénteseit, a 
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nem-
zeti Szövetsége (HONSZ) elnökének Dr. Padányi Máriusz 
ikertestvérét, Imrét is, ahogy ezt tette Nemeskürty István 
1972-ben a doni áldozatokkal a „Requiem egy hadseregért” 
című könyvében. Megemlékezni, s nem azon fanyalogni, 
hogy párfős szervezetek miként emlékeznek meg róluk. 
Igen, ideje már központilag, államilag felmenteni ezeket 
az elesett katonákat a hamisan csengő „fasiszta” jelző súlya 
alól, s ezzel felitatni azt a gyászkönnyet, mely még ma is leg-
ördül ezekben a hideg februárelejei napokban a hozzátarto-
zók sokat látott és még többet tapasztalt barázdált arcán. Ez 
a feladat a hatalomban lévőkre vár!
 
Mi pedig, civilek, addig is kegyelettel gondoljunk az eleset-
tekre! Legyen emlékük áldott!

Dobai Miklós

Betörőt keres a rendőrség

A Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
13120/1799/2014. bü. számon 
eljárást folytat lopás bűntett elkö-
vetésének gyanúja miatt ismeret-
len tettes ellen. 
A rendelkezésre álló adatok szerint az 
ismeretlen férfi 2014. szeptember 26-
án 10 óra és 11 óra 30 perc közötti 
időben befeszítette egy fóti ház ablakát 

és onnan készpénzt, valamint műszaki cikkeket tulajdonított el. 
Az ismeretlen tettes 25-30 év körüli, fehér bőrű, rövid szőke 
hajú. A bűncselekmény elkövetésekor sötétkék színű munkás-
ruhát viselt, hátizsák volt a hátán. 
A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki érdemi 
információval rendelkezik a grafikai rajzon látható isme-
retlen tettesről, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban, 
hívja munkaidőben a Dunakeszi Rendőrkapitányságot a 
06-27/341-055-ös telefonszámon, illetve tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-111”Telefontanú” 
zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Egy bevásárlóközpont parkolójában tört fel egy autót
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folyta-
tott eljárást lopás bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt R. Zoltán 46 éves pilisvörösvári lakos ellen. 
A rendelkezésre álló adatok szerint a 46 éves gyanúsított 
2011. július 7-én 20 óra és 22 óra közötti időben egy Du-
nakeszin található bevásárlóközpont parkolójában leállított 
személyautó ablakát betörte és abból laptopot, fényképezőgé-
pet, illetve ruhaneműket tulajdonított el. Az eljárás során ki-
rendelt szakértő véleménye szerint a férfi a bűncselekmény 
elkövetésével közel 3 millió forint kárt okozott.  
Az adatgyűjtés, a tanúkihallgatások és a helyszíni szemle so-
rán rögzített adatok elemzésnek eredményeként a nyomo-
zók azonosították a bűncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható férfit, akit 2014. szeptember 23-án 
gyanúsítottként hallgattak ki. 
Az R. Zoltán ellen folytatott nyomozást a rendőrség 2015. 
február 11-én befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési 
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészség részére. 

Előzetes letartóztatásban a termesztő
Az illetékes bíróság előzetes letartóztatásba helyezte azt a 
férfit, akinek csömöri házában több, mint 50 tő kábítószer-
gyanús növényt találtak a gödöllői rendőrök.
Mint ahogy arról korábban hírt adtunk, a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytat kábító-
szer birtoklás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt P. Antal 30 éves csömöri lakos ellen, akinek a csa-
ládi házánál a gödöllői rendőrök – állampolgári bejelentés 
alapján – 2015. január 16-án 17 óra körüli időben jelentek 
meg. Az intézkedés során a ház padlásterén több, mint 50 
tő kábítószergyanús növényt és kábítószer termesztéséhez 
szükséges berendezési tárgyakat találtak. A lefoglalt növé-
nyeket igazságügyi szakértő megvizsgálta és az előzetes véle-
ménye alapján azok kábítószernek minősülnek.
A ház tulajdonosát, P. Antalt a rendőrök a helyszínen elfogták és 
a Gödöllői Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók 

őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az illetékes bíró-
ság 2015. január 19-én előzetes letartóztatásba helyezte a férfit. 
A gyanúsított ellen a további eljárást – fogvatartása mellett - a 
Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le. 

Keresünk két ELMŰ „dolgozót”
A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást 
folytat lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeret-
len tettesek ellen. 

A jelenlegi adatok szerint az ismeretlen tettesek 2015. ja-
nuár 9-én 11 óra körüli időben megjelentek egy dunakeszi 
ingatlannál és egy áramszolgáltató munkatársának adták ki 
magukat. Közölték a sértettel, hogy túlfizetése van és pénzt 
hoztak vissza, azonban csak 20 ezer forint van náluk, amit 
fel kellene váltani. Az ismeretlenek a házban lakó idős há-
zaspárt ezzel megtévesztették és bejutottak a lakásba, ahon-
nan eltulajdonították a sértett táskáját, benne okmányok-
kal, készpénzzel és mobiltelefonnal.
Az egyik tettes kb. 175 cm magas, kövér testalkatú férfi. A 
bűncselekmény elkövetésekor sötétkék színű munkásruhát, 
sötét árnyalatú dzsekit és sapkát viselt. Társa kb. 165 cm 
magas, pocakos, kövér testalkatú férfi. 
A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki érdemi infor-
mációval rendelkezik az ismeretlen tettesekről, vagy a bűn-
cselekménnyel kapcsolatban, hívja a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányságot a 06-27/341-055-ös telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111”Telefon-
tanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Első vizsga
Először tettek hatósági vizsgát 2015. február 9-én a Pest 
megyei Sulimoped program diákjai. A 2014/15. tanévben 
a Pest megyei Abonyban szervezik meg a programot. Az 
e-learning, valamint néhány személyes konzultáció után 
Cegléden, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Fel-
ügyelőségének Ceglédi Járművizsgáztatási Csoportjánál ad-
tak számot tudásukról a hallgatók. A sikeres elméleti vizsga 
után kezdődhetnek a gyakorlati felkészítések, valamint az 
elsősegélynyújtó képzés lebonyolítása



Az 1954-ben végzett osztályok tablói


