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Szervezi a Fóti Gazdakör
Fót Város Önkormányzata, Fóti Gazdakör , Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ,

(2151. Fót, Vörösmarty tér 3.) Tel.: 70 33 15 806 email: fotimuvhaz@gmail.com, www. vmh.hu
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 Kiadja Fót Város Önkormányzatának megbízásából a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Fóti
Hírnök

KérdéseK Fót Város KöltségVetéséről

Február 25-én tartotta rendes képviselő-testületi ülését az 
önkormányzat, ezúttal már a megújult Vörösmarty Mű-
velődési Ház földszintjén. Kellett is a nagyobb hely, mert 
híre ment, hogy a költségvetés tárgyalása során a képviselők 
el akarják vonni a közalkalmazottak korábbi években már 
megszokott – fejenként évi 200.000 Ft-os - cafetéria jut-
tatását, amelyet nem köteles biztosítani az önkormányzat. 
Érthetően sokan jöttek el az ülésre nyomást gyakorolni, 
még tiltakozó tábla is lengedezett a tárgyalás ideje alatt a fe-
jek felett. Sőt, kihívták az RTL Klub TVstábját is nyomaté-
kul. Érdekes, de részben érthető is, hogy az egyéni érdekek 
érvényesítése mellett, azt nem vetették föl a megjelentek, 
miért kényszerül ilyen lépésre az önkormányzat, miért sze-
repel a költségvetésben 1,5 milliárd Ft hiány.  
Végezetül a képviselők nem vonták el ezt a juttatást, még 
csak nem is kurtították azt meg, mindössze zárolták a felét. 
Így a megjelentek viszonylag elégedetten indulhattak haza, 
abban a hitben, hogy a tömeg és az országos TV láttán a 
képviselők jobb belátásra tértek. Nem tudhatták, hogy a 

testület eleve is ezt a megoldást tervezte megszavazni. Csak később vetődtek fel az aggodalmaskodó gondolatok a város 
jövőjéről, hallva a 1,5 milliárdos hiányról. Ez azért is szöget ütött sokak fejébe, mert úgy tudjuk, hogy a FIDESZ-KDNP 
Kormány a települések korábbi adósságait magára vállalta, köztük Fótét is. Mi lehet akkor a háttérben, hogy mégis hiá-
nyunk, sőt ilyen tetemes hiányunk van? A kérdésre, megnyugtató válaszért Lévai Sándornéhoz, a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság elnökéhez fordultunk. Képviselő asszony készségesen állt a rendelkezésünkre, s az alábbiakban ismertette az így 
már nem is annyira elborzasztó pénzügyi helyzetet.

Pontosan 1milliárd 429 millió Ft költségvetési hiányt mu-
tat a város elfogadott, 2015-ös költségvetése.
Nézzük részleteiben:
A költségvetés három fő szempontból különíti el a bevé-
teli és kiadási előirányzatokat: a város és intézményeinek a 
működtetése, a fejlesztés (beruházás), és a felújítási tételek 
tekintetében. Összesítve az egyenleget, a 2015. évi költség-
vetés 1.429 milliárdos hiánnyal került megtervezésre.
A kiadások növekedése mellett a bevételi tartalékok képzé-
se csökkent, ezzel szembe kell néznünk. Az önkormányzat, 
a város működtetésének biztonsága, a likviditás megőrzése 
érdekében zárolt néhány olyan tételt, amely a nem kötelező 
juttatások körébe tartozik: egyes célfeladatokat, a nem kö-
telező helyettesítéseket, megbízási díjakat és a közalkalma-
zottak cafetériájának az 50 %-át.
2014-ben létre jött az Átvilágítást előkészítő ideiglenes bi-
zottság, amely előkészít egy olyan vizsgálatot, mely az el-
múlt évek gazdálkodását és tendenciáit vizsgálja. A vizsgálat 
eredménye segíteni fogja a tanulságok alapján a hatéko-
nyabb gazdálkodás kialakítását, csökkentheti majd a most 
magasnak ítélt költségvetési hiányt.
Ezért szavazott úgy a képviselő-testület, hogy a bizottság 
által elvégzett elemzés tapasztalatainak fényében szeptem-
berben újratárgyalja a költségvetést. 
Fótot fejleszteni szeretnénk, méghozzá erőteljes lépésekben, 
hogy az évtizedek során felhalmozott lemaradásunkat behozzuk. 
Hosszabb távon gondolkodva, olyan beruházásokat célsze-
rű indítani, amelyek a jövőben bevételt termelnek. Ilyen 
elsősorban a Barackos ingatlanfejlesztés, ahol az önkor-
mányzati tulajdon ipari terület is. A terület fejlesztésére for-
dított összeg megtérül, sőt a közműfejlesztési beruházással 
párhuzamosan, azonnal emelkedik majd az ott lévő ingatla-
nok értéke. Emellett számíthatunk arra is, hogy kiírhatnak 
terület-fejlesztési pályázatot is, ami segítheti a terület tulaj-

donosainak, köztük az önkormányzatnak is az elképzeléseit. 
Minden betelepülő vállalkozás vagy megvásárolja az értékes 
területet, vagy bérli tőlünk, továbbá a termelő üzem fize-
ti majd az iparűzési adót, a gépjárművei után a gépjármű 
adót, munkahelyeket biztosít fóti embereknek, akik fizetést 
kapnak, s tudnak adót fizetni, vásárolni a városban, stb., 
tehát ez a fejlesztés sok eredménnyel kecsegtet.
Emellett olyan felújításokat tervezünk, amelyek az ener-
giahatékonyságot növelik. Minden ilyen beruházás a gáz és 
villanyszámlákban fokozatosan megtérül, s a későbbiekben 
megtakarításokhoz vezet. Energiatakarékos, megújuló ener-
gia felhasználását tervező felújításokra is várunk pályázati 
kiírást. Jó példa a Fáy András általános Iskolában tavaly be-
indított faaprítékkal üzemelő új kazán, ami már működik. 
Nem áll le a csapadékvíz elvezetési program sem, Fót teljes 
területére készült el a terv. Tavaly elkészült a Géza fejedelem 
útja és a Baross utca rendezése. A 2015. évre a Kund Pál, 
Tóth Árpád utca és a Beniczky-köz  rendezése történik meg, 

majd ezeket követi még az idén a Virág és a Czuczor utca.
Emellett elkezdjük a termelői piac közösségi, ellátó épületé-
nek és a körülötte kialakítandó közösségi tér kiépítését is.
Az új városháza és a városközpont kialakítására, - beleértve 
a közlekedési rendszer átgondolását is - 
tanulmánytervet készíttetünk. 
A pályázatok benyújtásának feltétele a tervek megléte és a 
költségvetési összeg biztosítása, ezért a 2015. évi költségve-
tés mindezeket tartalmazza.
A helyzetet jellemzi, hogy a legjelentősebb bevételünket, a 
lakossági adókat nem emeltük, s újabbakat sem vezettünk 
be. Annak ellenére nem tettük ezt meg, hogy a törvény en-
gedi az önkormányzati adók emelését, újak kivetését. Ilyen 
lehetséges adó például az ebadó, a szántóföldek adója, stb. 
Erre a lépésre nem volt szükség.
Hitel felvétele fel sem merült. Nagyon örülünk, hogy a kor-
mány jóvoltából a korábbi hitelcsapdából kiszabadultunk, 
nem szeretnénk ismét bekerülni.
Összefoglalva, tehát a költségvetési hiány rendezése meg-
oldható:
1. takarékos gazdálkodással,
2. az Átvilágítást előkészítő ideiglenes bizottság által feltárt 
eredmények hasznosításával,
3. a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet 
elfogadását követően a 2014.évi maradvány összegének a 
2015. évi költségvetésbe történő beépítésével,
4. valamint a 2015-2019-ig szóló gazdasági program meg-
alkotásával, mely a működtetést és a fejlesztéseket az önkor-
mányzat bevételeihez ütemezi, segítve a ciklus végéig tartó 
időszak hatékony gazdálkodását .
A képviselő-testület a korábbi ciklusokhoz képest egysége-
sen döntött ezekről az elképzelésekről. A költségvetési ren-
deletet 10 IGEN és mindössze 1 NEM szavazattal fogadta 
el, majd határozatot hozott arról, hogy az átvilágítás tapasz-
talatai alapján szeptemberben újra tárgyalja a költségvetést, 
s ennél a szavazásnál már 11 IGEN volt az eredmény.

lejegyezte Windhager

országzászló Fóton

Fóton is volt országzászló, derült ki a március elején tartott 
Értéktár Bizottsági megbeszélésen. A körünkben megjelent 
Nagy Zsolt országzászló kutató bemutatta erre vonatkozó 
adatait, sőt fényképet is hozott róla. 
Országzászlókat szerte az ország különböző településein ál-
lítottak a trianoni országcsonkítás elfogadhatatlanságának 
kimutatása érdekében. A látványos, szép zászlókat, a gyász 
jeleként félárbócra húzták csak föl, várva azt a pillanatot, 
amikor Magyarország egysége ismét létrejön, s akkor lehet 
majd az országzászlót felvonni a csúcsig.
Híres országzászlónk a zebegényi, a sátoraljaújhelyi, sőt a II. 
Bécsi Döntés alapján visszacsatolt területeken is előfordult or-
szágzászló állítás, például kárpátaljai testvértelepülésünkön, Bá-
tyú-ban is emeltek egyet. Persze a szovjet időkben az sem marad-
hatott fenn, mint ahogy a fóti országzászlót is csak megsárgult 
fényképek és néhány mai is élő szemtanú emlékezete őrzi.
Emiatt is nagyon örülünk, hogy az országzászlókat kutató 
szakember ezt felderítette és közreadta az Értéktár Bizottság 
számára. A kép alapján sikerült is azonosítani a helyszínt, 
amely a Kossuth utcai volt Levente Ház udvara volt. A hely-
szín megállapításában nagy segítséget nyújtott Juhász János 
bácsi, aki akkor volt levente. Az 1943-as avatásról egy újság-
cikk is tanúskodik, amely fent látható. 
Kérjük mindazokat, akik tudnak a fóti országzászló történe-
téről, annak építéséről, avatásáról, későbbi sorsáról, esetleges 
maradványairól, jelezzék azt a Bizottságunknak. Azt is jó len-
ne kideríteni, hogy kit láthatunk a mellékelt fényképen az 
országzászló mellett. 
Az Értéktár Bizottság következő klubnapját április 9-én, 
este 6 órakor tartja a Városi Könyvtárban.

Utolsó egyeztetés a szünetben. 
Középen Lévai Sándorné.

A polgármester és az alpolgármester az ülésen

A képviselőkre nyomást gyakorlók táblája az ülésteremben. 
Többen a folyosón szorongtak, mert fértek be.
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A KépViselő-testületi hAtározAtoK
2015. Február 25.

Polgármesteri beszámoló
39/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete elfogadja az előző 
képviselő testületi ülés óta eltelt idő-
szak fontosabb események tárgyában 
ismertetett polgármesteri beszámolót. 

Okmányiroda kialakítása
41/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy elvi hoz-
zájárulását adja a PMKH Dunakeszi 
Járási Hivatal Fóti Kirendeltségének a 
Fót Város Önkormányzat 1/1 tulajdo-
nában lévő 2151 Fót, Dózsa György 
út 12-14. szám alatti ingatlanban tör-
ténő elhelyezéséhez.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert a szükséges további tárgyalások 
lefolytatására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont-
ban megjelölt feladat ellátása érdeké-
ben 7.000.000 Ft összeget Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetésbe építtesse be.

Önkormányzati intézményekben 
igénybevett gyermek- és diákétkez-
tetési térítési díjak, továbbá az ön-
kormányzati személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjá-
nak szabályozása 
42/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy készítsen kimutatás arról, hogy 
mekkora többletkiadást jelent az Ön-
kormányzat számára a rendelet elfoga-
dása, mind a gyerekek, mind az idősek, 
mind a diétás étkeztetés tekintetében.

A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott el-
látások, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) ön-
kormányzati rendelet módosítása, és 
a Képviselő-testület és szervei szerve-
zeti és működési szabályzatáról szóló 
24/2008. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata
43/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy felül-

vizsgálja Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének „A szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és ter-
mészetben nyújtott ellátások, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátások helyi szabályairól szóló 
16/2013. (V.1.) önkormányzati ren-
deletét” a Képviselő-testület 2015. ok-
tóber havi rendes ülésén.

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft. 2015. évi Üzleti Terve
44/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1/ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, 
hogy jóváhagyja a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiak-
ban: Kft.) 2015. évre vonatkozó Üzleti 
Tervét azzal, hogy:
• készüljön az Önkormányzat könyv-
vizsgálójának véleménye alapján dön-
tés-előkészítő anyag a kertészeti tevé-
kenység továbbfolytatásáról 
• a 28 millió forintban meghatározott fej-
lesztési keretösszegre készüljön ütemezés 
• az önkormányzati szó kerüljön tör-
lésre a tervtábla 2/c. pontjából
2./ A fejlesztési tervben szereplő felada-
tokra elfogadja a Kft. nettó 27.400 eFt-
os fejlesztési tervét azzal, hogy az Ön-
kormányzat 2015. évi költségvetéséből 
bruttó 28.000 eFt támogatást biztosít, 
melyhez önrészt a Kft. egyéb támoga-
tásból, illetve vállalkozási tevékenységé-
nek eredménye terhére biztosíthat.
3./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a szeptemberi rendes testületi 
ülésre készítsen gyorsmérleget az I. fél-
évi tevékenységéről, amely tartalmazza 
a tervtábla időarányos teljesítési ada-
tokkal történő kiegészítését.

A Fóti Római Katolikus Egyházköz-
ség támogatása
45/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
a Fóti Római Katolikus Egyházköz-
ség ltal a 2014. december 22-én kelt, 
16.000.000,-Ft-ról, azaz: Tizenhat-
millió forintról szóló „A 2014. évben 
nem szociális ellátásként nyújtott, 
céljellegű önkormányzati támogatás 
felhasználásának pénzügyi elszámolása 
és szakmai beszámolója” megnevezésű 
elszámolását, azzal hogy az Egyház-
községet 27.000.000.-Ft támogatási 

összegből 11.000.000,-Ft összegű visz-
szafizetési kötelezettség terheli.
2. Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy 
11.000.000,-Ft összeggel támogatja az 
Fóti Római Katolikus Egyházközség 
(2151 Fót, Vörösmarty u. 2.) 1019-
1020 hrsz-ú ingatlanon tervezett Óvo-
da építési projektjét a kérelme szerint. 
A támogatási összeg teljesítése a 3. szá-
mú melléklet szerinti nyilatkozat értel-
mében pénzmozgással nem jár.
3. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban meghatározott 
visszafizetést és a 2. pontban meghatá-
rozott 11.000.000,-Ft összegű támo-
gatást építtesse be az Önkormányzat 
2015. évi költségvetési rendeletébe.

Fót Város Önkormányzata 2015. évi 
Közfoglalkoztatási terve
46/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft, 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, vala-
mint a Fót Város Önkormányzata lét-
számigényét 2015 évre vonatkozóan 
jóváhagyja. (1sz.melléklet.)
2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.pontban meghatározott közfoglal-
koztatási terv alapján biztosítja a 6.610 
eFt önrészt és a 2015.évi költségvetés-
be betervezi a 45.541 eFt személyi és 
bér járulék kiadását.
3. A Képviselő- testület felkéri a Fóti 
Közszolgáltató Kft, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, és Fót Város Polgármesterét, 
hogy közfoglalkoztatási kérelmet - a 
pályázati kiírásnak és az igényeknek 
megfelelően dolgozza ki és nyújtsa be 
a biztosított önrész mellett. 
4. Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
Gödöllő – Vác Térségi Környezetvé-
delmi, Beruházó és Szolgáltató Víz-
gazdálkodási Társulat által az Országos 
Közfoglalkoztatási Program keretében 
foglalkoztatott 10 fő részére a prog-
ram által nem támogatott költségeire 
792.000.-Ft támogatást nyújt.

A Rákóczi Szövetség „Beiratkozási 
Ösztöndíj Program” támogatása
47/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi 
Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Prog-
ramját” 100.000 Ft összeggel támogatja. 

2./ A Képviselő-testület felkéri az al-
polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott támogatási összeget az 
Önkormányzat 2015. évi költségveté-
sébe építesse be.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott támogatási összegről a 
Támogatási szerződést írja alá.
4./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetési rendelete el-
fogadását követően foganatosítsa a 1. 
pontban körülírt kötelezettségvállalást.  

Fót, Lehel u. 13. szám alatti ingatlan 
megvétele
48/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván-
ja megvásárolni a 2151 Fót, Lehel u. 
13. sz. alatti, 4283 hrsz-ú, „kivett be-
építetlen terület” megnevezésű ingatlan 
társtulajdonosaitól ingatlanrészüket.

Fót Város Önkormányzat tulajdonát 
képező 2032/41 hrsz. alatti ingatlan 
területének megosztása
49/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 
a Fót Város Önkormányzat tulajdonát 
képező Fót, Ybl Miklós utcai, 2032/41 
hrsz. alatti, 7199 m2 nagyságú be-
építetlen belterületű ingatlan 3 db – 
egyenként 3000 m2, 2100 m2, 2099 
m2 alapterületű – ingatlanokra törté-
nő megosztásához. 
2. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban körülírt ingatlan 
területmegosztásának Földhivatalnál 
történő átvezetése érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, a 
szükséges dokumentumokat írja alá. 
3. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az új helyrajzi-számon 
szereplő 3 ingatlan bruttó és becsült 
értékének meghatározása, forgalom-
képessé nyilvánítása, valamint önkor-
mányzati vagyonba történő felvétele 
iránt az intézkedést tegye meg. 
4. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a megosztást követően az ingat-
lanok értékesítése érdekében a pályá-
zati felhívás tartalmáról, kiírásáról, fel-
tételeiről szóló előterjesztést terjessze 
a Képviselő-testület soron következő 
rendes ülése elé.  

5. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a telekalakítás, érték-
becslés aktualizálás költségeire bruttó: 
138.100,-Ft összeget biztosít a 2015. 
évi költségvetés vagyongazdálkodási 
kiadások sor terhére.
Felelős: Bartos Sándor polgármester,
Határidő: 1. pont esetén: azonnal; 2. 
pont esetén: a döntéstől számított 30 
napon belül; 3. pont esetén: földhi-
vatalnál történő átvezetést követő 60 
napon belül; 4. pont esetén: 2015. 
12.31.; 5. pont esetén: 2015. évi költ-
ségvetés elfogadása.

Fót, Dózsa Gy. út 11. szám alatti te-
lek növényzettől való  megtisztítása 
50/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Dózsa György út 11 számú ingatlant 
közmunka program keretében meg-
tisztítja, növényzetet kiírtja.  
2./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Dózsa György út 11. alatti telek 1-es 
pontban szereplő feladatainak rende-
zésére Bruttó 127.000,- Ft-ot biztosít 
az Önkormányzat 2015. évi költségve-
téséből és felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a jelzett összeg költség-
vetésbe történő beépítéséről.
3./Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az1-es 
pontban rögzített feladatok kivitele-
zését a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-től megrendeli.
4./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-es pontban szereplő felada-
tok ellátására a szükséges intézkedése-
ket tegye meg, a megrendelést írja alá.

A Koltai László által készített Andi 
József „Betyár” szobor felállítása
51/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Döntés 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a szobor kiegészítő 
elemeire és a szobor felállításával kapcso-
latos egyéb költségre a céltartalék sor ter-
hére 550.000 Ft összeget biztosít.

A Koltai László által készített Andi 
József „Betyár” szobor felállítása
52/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy köztéri szob-
rot állít Andi József, Fóti Betyár szemé-
lyének és elfogadja Koltai László szobrász 
felajánlását, amely az általa készített szo-
bor térítésmentes átadásáról szól.  

2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a szobor 
kiegészítő elemeire és a szobor felállí-
tásával kapcsolatos egyéb költségre a 
céltartalék sor terhére 550.000 Ft ösz-
szeget biztosít. Felkéri a polgármestert, 
hogy az összeget az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésébe építesse be.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a Koltai László 
szobrásszal kötött ajándékozási szerző-
dést - eszmei értékkel meghatározva - 
írja alá. Felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a kiegészítő munkálatokról szóló 
kivitelezési szerződést, mely a műszaki 
paramétereket is tartalmazza a szobrás-
szal írja alá. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti 
Betyár köztéri szobrot 2015. szeptem-
ber 20-án a Fay Présház előtti, 6426 
hrsz-ú helyszínen állítja fel.

A Fót, Malom utca 1. szám alatti épü-
letek energetikai korszerűsítése
53/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy indulni 
kíván a Fót, Malom utca 1. szám alatti 
épületek (iroda és csarnok) energetikai 
korszerűsítése pályázati kiíráson, an-
nak kiírásakor, amennyiben a vizsgá-
lati anyag azt alátámasztja.
2./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Malom utca 1. szám alatti épületek 
energetikai tanúsítványának, felmérési, 
építész terveinek, megtakarítási-megté-
rülési számításainak, költségvetésének 
elkészítésére bruttó  748 550 Ft-ot 
biztosít az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséből és felkéri a polgármes-
tert, hogy gondoskodjon a jelzett összeg 
költségvetésbe történő beépítéséről.
3./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázaton való 
induláshoz szükséges előkészítő fel-
adatok ellátásáról (ajánlatok bekérése, 
értékelése, szerződéskötés).

A fóti termelői piac kiszolgáló épüle-
tének kivitelezése (átalányáras kivite-
lezési szerződés)” tárgyú közbeszerzé-
si eljárás eredménye 
54/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„A fóti termelői piac kiszolgáló épü-
letének kivitelezése (átalányáras ki-
vitelezési szerződés)” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárásban a következő 
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gazdasági szereplők tettek érvényes 
ajánlatot:
- Eco System Hungary Kft. (1107 Bu-
dapest, Árpa utca 8.), 
- Everling Városépítő Építőipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 
Isaszeg Aulich u. 3.), 
- T-Invest’91 Kft. (6724 Szeged, Ősz u. 11.), 
-  Bástya Millenium Kft. (1148 Buda-
pest, Nagy Lajos király útja 10/3), 
- Polip 2001 Kft. (8100 Várpalota, 
Szent Imre u. 11. tetőtér 3)
2./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a „A fóti 
termelői piac kiszolgáló épületének ki-
vitelezése (átalányáras kivitelezési szer-
ződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárásban Kbt. 74. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján a következő gazdasági 
szereplők érvénytelen ajánlatot tettek:
- Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, 
Mányoki Ádám tér 4.) 
- Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 
Veresegyház, Gyermekliget utca 32.)
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
beruházás megvalósítása érdekében 
55.880.-Ft.- pótelőirányzatot biztosít 
és felkéri a polgármestert, hogy gon-
doskodjon pótelőirányzat 2015.évi 
költségvetésbe történő beépítéséről a 
„Telekvásárlás (Kisalagi temető bővíté-
séhez)” sor terhére
4./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
az „A fóti termelői piac kiszolgáló épü-
letének kivitelezése (átalányáras kivite-
lezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményes volt.
5./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tást tartalmazó érvényes ajánlatot az 
Everling Városépítő Építőipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (szék-
hely: 2117 Isaszeg Aulich u. 3.) tette. 
(5%-os tartalékkerettel növelt ajánlati 
ár: nettó 27.800.000 Ft azaz bruttó: 
35.306.000.-Ft) összeggel.
6./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az „A 
fóti termelői piac kiszolgáló épületé-
nek kivitelezése (átalányáras kivitelezési 
szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyerteseként az Everling Városépítő 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (székhely: 2117 Isaszeg Aulich u. 
3.)  ajánlattevőt hirdeti ki.
7./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az „A fóti termelői 
piac kiszolgáló épületének kivitelezé-

se (átalányáras kivitelezési szerződés)” 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás-
ban a legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatást tartalmazó ajánlatot kö-
vető, azaz második helyezett ajánlatot 
nem nevez meg.
8./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy a termelői piac kiszolgá-
ló épületének kivitelezéséhez szükséges 
kivitelezési szerződést az Everling Vá-
rosépítő Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft -vel írja alá.
Felelős: Bartos Sándor polgármester,

Döntés nyári napközis tábor meg-
szervezéséről
55/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a nyári 
napközis tábor megszervezésére és le-
bonyolítására 2.353.000 Ft keretösz-
szeget határoz meg. 

Döntés nyári napközis tábor meg-
szervezéséről
56/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy 2.353.000 
Ft önkormányzati finanszírozással jóvá-
hagyja a nyári tábor tervezetét hat hétre.
2. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a nyári 
napközis tábor megszervezésére és le-
bonyolítására 2.353.000 Ft keretösz-
szeget határoz meg. 
3. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-2. pontok alapján a nyári tá-
bor költségeinek fedezetét és bevételeit 
terveztesse be az ESZEI (személyi) és a 
GESZ (dologi) költségvetésébe.  

Javaslat Fót Város Önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek meg-
állapítására
57/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót 
Város Önkormányzat saját bevételei ösz-
szegét, valamint az adósságot keletkezte-
tő ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsé-
geinek három évre várható összegét az 1. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 

Döntés szociális térkép elkészítéséről
58/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a „Fót város közigaz-
gatási területén szociális térkép elkészítésére” 
vonatkozó ajánlati felhívást a 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót 
város közigazgatási területén szociális 
térkép elkészítésére” tárgyú ajánlatté-
teli felhívását Fót Város hivatalos hon-
lapján, valamint a Magyar Nemzet 
országos napilapban valamit a Szociá-
lis Szakmai Szövetség online hirdetési 
felületen közzéteszi.
3./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a lefoly-
tatandó pályáztatás során felmerülő köz-
zététel és megjelentetés költségeire bruttó 
400.000,- Ft keretösszeget biztosít.
4./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a köz-
zététel és megjelentetés fedezetét Fót 
Város Önkormányzat átmeneti gazdál-
kodásáról szóló rendelete terhére biz-
tosítja és felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a jelzett összeg 2015. évi 
költségvetésbe történő beépítéséről.
5./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pont-
ban meghatározott ajánlattételi eljárás 
nyertesének személyére vonatkozó 
döntést a beérkezett ajánlatok és tár-
gyalások eredményeképpen a Szakmai 
Munkacsoport hozza meg.
6/ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás eredményessége ese-
tén, a vállalkozási szerződést az Ajánlat-
tételi felhívás mellékletléte szerinti tar-
talommal írja alá az eljárás nyertesével.
Felelős: szakmai munkacsoport, Bar-
tos Sándor polgármester

Tájékoztató a Gödöllő Környéki Re-
gionális Turisztikai Egyesület (GKR-
TE) önkormányzati tagságáról
59/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a Gödöllő Kör-
nyéki Regionális Turisztikai Egyesület 
(GKRTE) önkormányzati tagságáról 
szóló tájékoztatást. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy a GKRTE 1 millió 
Ft összegű tagdíját az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésébe építesse be.
3./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetési rendelete 
elfogadását követően a tagdíjfizetési 
kötelezettséget teljesítse.  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri a polgármestert, hogy a GKR-
TE szakmai programjaira szóló meghívót 
juttassa el a képviselő-testület tagjai részére.

Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben
60/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2015. évi állami ünnepek 
rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Állami 
ünnep

Rendezé-
sért felelős 
intézmény, 
szervezet

Költségve-
tési igény
(bruttó)

márc. 15.
Helyi 

kitüntetések 
adományo-

zása

FKKK
Fóti Ökume-
nikus Iskola, 

FKÖH

200.000 Ft
2.900.000 

Ft

aug. 20.
Búcsú, 

tűzijáték, 
koncert

Paradicsom-
fesztivál (ld. 

2. t)

FKKK 100.000 Ft

okt. 23. FKKK 300.000 Ft.

Összesen: 3.500.000 
Ft

2./A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy az önkormányzat 
2015. évi költségvetésében az elfoga-
dott összegeket építtesse be.
 
Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben
61/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT

1./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2015. évi kiemelt városi ren-
dezvények, kulturális események, felada-
tok rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2./ A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy gondoskodjon az 1. 
pontban megjelölt pénzösszegnek az 
önkormányzat 2015. évi költségveté-
sébe történő betervezéséről.
3./ A rendezvényért felelős és/vagy tá-
mogatott jóváhagyás céljából nyújtsa 
be a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőfor-
rás Bizottságnak a rendezvény prog-
ram és költségvetési tervét legkésőbb a 
rendezvény időpontja előtt 30 nappal. 

Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben
62/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil 
szervezetek, magánszemélyek és helyi 
egyházak kulturális és sport tevékeny-
sége támogatása céljából 
Kulturális és Közművelődési Alapra 
2.500 e Ft-ot
Sport Pályázati Alap 1.500 e Ft-ot biztosít.
2./A Képviselő-testület felkéri a Jogi, 
Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizott-
ságot, hogy a kulturális pályázat pályá-
zati feltételeit dolgozza ki és végezze el 
a pályázat koordinálási munkáit.
3./A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy az önkormányzat 
2015. évi költségvetésébe a 4.000 e 
Ft, azaz Négymillió forint keret ösz-

szeget építtesse be a Kulturális és 
Közművelődési, valamint a Sport Pá-
lyázati Alapok céljára.

Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben
63/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy folytatja 
a termelői piaci napok programot és 
szervezésével a Fóti Közszolgáltató 
Kft-t bízza meg. A jeles napokhoz kö-
tődő termelői piacnap költségeire 1 
millió Ft összegű keretet biztosít.
2/ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1./ pontban meghatározott 
célra és összegre kössön szerződést a 
Fóti Közszolgáltató Kft-vel.
3./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ 
pontban meghatározott piaci napok 
költségének pénzügyi fedezetét a szer-
ződés időtartamára vonatkozóan az 
Önkormányzat 2015 évi költségve-
tésében biztosítja, valamint felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a 
fedezet 2015. évi költségvetésbe törté-
nő beépítéséről.

Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 
64/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 2015. évi költségvetést úgy ter-

jessze elő, hogy Horváth Lajos törté-
nész részére Fót története 1711-1945-
ig című monográfiára 1 millió forint 
keretösszeget szerepeltessen. 

Kiemelt városi rendezvény, évforduló Ideje Forrás módja Költségvetési igény
bruttó

Rendezésért felelős 
intézmény, szervezet

Tavaszi hadjárat április 8. Tám. szerz. 100.000 Ft FKÖH
Sándor Huszárok Egy.

Költészet Napja április 10. Tám. szerz. 100.000 Ft Garay J. Ált. Iskola
civil szervezete

Városi Gyermeknap
Fóti Futi program
Városi Főzőverseny
Fóti Tó partján

május 30. FKKK
Önk.

1.600.000 Ft FKKK, Most Egyesület,
fóti Auchan Áruház,
Fót Város Önkormányzata,
FKÖH

Közalkalmazottak Napja május 28. Önk. 500.000 Ft FKÖH
Köztisztviselők Napja július 1. Önk. 400.000 Ft FKÖH
V. Paradicsomfesztivál augusztus 20. Önk. 2.000.000 Ft FKÖH
Fóti Szüret 47. szeptember 20. FKKK 2.500.000 Ft FKKK
Fröccsfesztivál 300.000 Ft Vállalkozó
Regionális vers-és prózamondó verseny november 14. Tám.szerz. 200.000 Ft Németh Kálmán Ált.Isk.

civil szervezete
Fóti Advent
díszkivilágítás, Betlehem, koszorú, 
vasárnaponként egy-egy esemény 
(Apponyi szoboravatás, Vörösmarty 
Emléknap, Luca Nap, Karácsonyi ünnep)

december 1-23. Önk. 800.000 Ft FKÖH
FKKK
helyi egyházak

Mindenki Karácsonya december 19-20. Önk. 300.000 Ft Népművészeti Iskola
II. Világháború befejezésének 70. 
évfordulója

május 10. Önk 200.000 Ft FKÖH

Andi József szoboravatás Önk. 150.000 Ft FKÖH
Apponyi Franciska szoborállítás november 29. Önk. 100.000 Ft FKÖH

Egyéb kulturális tartalék keret Önk. 300.000 Ft FKÖH
Vörösmarty Emlékév FKKK 500.000 Ft FKKK

Összesen: 10.050.000 Ft



ön
ko

rm
án

yz
at

aFóti hírnök afóti hírnök

8 2015. március www.decens.eu • folyóirataink 9

önkorm
ányzat

Döntés Fót Város közigazgatási terü-
letén a lakossági veszélyes hulladékok 
gyűjtése pályázatról
65/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót 
Város közigazgatási területén a lakossá-
gi veszélyes hulladékok gyűjtése a 2015. 
évben” tárgyú pályázat nyertesének a 
2015. január 12. napján kelt áraján-
lata alapján a Trans-Global Környe-
zetvédelmi Kft. (cím: 1163 Budapest, 
Cziráki u. 26-32.; cégjegyzékszám: 01 
09 076448, adószám: 10549850-2-42) 
nevű, míg második helyezettnek a DE-
SIGN Termelő, Szolgáltató, Kereske-
delmi Kft. (cím: 6000 Kecskemét, Ipar 
u. 6.; cégjegyzékszám: 03 09 000194, 
adószám: 10304752-2-03) nevű céget 
jelöli meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
döntésről írásban értesítse a nyertes 
ajánlattevő Trans-Global Környezetvé-
delmi Kft., valamint a további ajánlat-
tevő képviselőjét.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglaltak alapulvételével, Fót Város 
Önkormányzata nevében a Trans-Glo-
bal Környezetvédelmi Kft-vel a „Fót 
Város közigazgatási területén a lakos-
sági veszélyes hulladékok gyűjtése a 
2015. évben” tárgyú Vállalkozási szer-
ződést aláírja.
4. Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. 
pontban megjelölt kötelezettségválla-
lást Fót Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetése „Környezetvédelmi 
keret” sora terhére biztosítja.
Felelős: Bartos Sándor polgármester,
Határidő: azonnal, Trans-Global Kör-
nyezetvédelmi Kft. és a további aján-
lattevőknek a döntésről történő értesí-
tésére a döntést követő 8 napon belül; 
a „Fót Város közigazgatási területén a 
lakossági veszélyes hulladékok gyűjté-
se a 2015. évben” tárgyú Vállalkozási 
szerződés megkötésére a döntést köve-
tő 15 napon belül.

Döntés Devecz Lajos és Misnyovsz-
ki Tamás tulajdonát képező Fót, 
4560/27 hrsz-ú ingatlan megvételéről
66/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy meg 
kívánja vásárolni a Devecz Lajos (1147 
Budapest, Kerékgyártó u. 47-49.) tu-
lajdonát 143/215-öd részben képező, 
valamint Misnyovszki Tamás (2151 

Fót, Sallai u. 29. ) tulajdonát 72/215-
öd arányban képező Fót, 4560/27 
hrsz-ú, 215 m2 alapterületű,  „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú bel-
területi ingatlant az eladók által meg-
határozott 6.400.000.- azaz hatmillió 
négyszázezer forintos vételáron.
2. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy amennyiben Fót Város Önkor-
mányzatának ingatlan értékesítésből 
származó fedezete realizálódik, az el-
adókkal az adásvételi szerződést kös-
se meg és írja alá, azzal a feltétellel, 
hogy eladók az ingatlan per-, teher- és 
igénymentességéért szavatosságot vál-
lalnak és az ingatlan-nyilvántartási át-
vezetés költségei az eladókat terhelik.

Döntés Fót, járdaépítési koncepciójáról
/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja Fót Város 2015-2020-ig ter-
jedő időszakra vonatkozó 6 éves járda-
építési koncepcióját, a koncepció be-
építésre kerül a gazdasági programba.
2./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, a járda-
építési koncepció 2015 évben megva-
lósítandó I. ütemeként az alábbi utcai 
járdák építését tervezi megvalósítani: 
Nagy László utca, Szabó Dezső utca és 
Pipacs utca, valamint Baross utca. 
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Polgár-
mestert, hogy a 3. pontban megha-
tározott összeget építtesse be az Ön-
kormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletébe.

Döntés a Fót, Kund Pál utca, Tóth 
Árpád utca és Beniczky köz útépítés 
terveinek elkészítéséhez szükséges ter-
vező kiválasztásáról
68/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fót, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca 
és Beniczky köz útépítésének terve-
zéséről Fót Város Önkormányzata és 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a tervezéshez szükséges terve-
ző kiválasztásáról ajánlattételi eljárás 
keretében gondoskodik.
2./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fót, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca 
és Beniczky köz útépítésének tervezé-
séhez szükséges tervezési feladatokra” 
vonatkozó ajánlattételi felhívást a 1. 

számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
3./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ 
pontban meghatározott ajánlattételi 
felhívást a 2. sz. melléklet szerinti ter-
vezőknek megküldi.
4./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fót, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca 
és Beniczky köz útépítésének terve-
zéséhez szükséges tervező kiválasztása 
tárgyában lefolytatott eljárás nyerte-
sének személyére vonatkozó döntést a 
polgármester hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatás.
5./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy Fót, Kund Pál utca, 
Tóth Árpád utca és Beniczky köz 
útépítésének tervezéséhez szükséges 
tervező tárgyában lefolytatott ajánlat-
tételi eljárás eredményessége esetén a 
tervezési szerződést írja alá az eljárás 
nyertesével.
6./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tervezői munkák fedezetéhez szüksé-
ges bruttó 1.905.000 Ft összeget Fót 
város Önkormányzata 2015. évi költ-
ségvetésének terhére biztosítja. 

Döntés a Fót, Czuczor Gergely és Virág 
Benedek utca útépítésének és csapadék-
víz elvezetésének kivitelezéséhez szüksé-
ges műszaki ellenőr kiválasztásáról
69/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Fót, Czuczor Gergely utca és Virág 
Benedek utca útépítésének és csapa-
dékvíz elvezetésének kivitelezéséhez 
szükséges műszaki ellenőri felada-
tokra kiírt pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja úgy, hogy biztosít hozzá a 
már biztosított 2.000.000.-Ft-on fe-
lül további 895.600 Ft-ot (összesen: 
2.895.6000.-Ft). 
2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, 
Czuczor Gergely utca és Virág Bene-
dek utca útépítésének és csapadékvíz 
elvezetésének kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőri feladatokra”  a nyer-
tes pályázónak a PANNON PJ. KFT-t 
(2131 Göd, Hessp R. u. 6.) hirdeti ki. 
A második helyezett a NALA-MI Kft. 
(2146 mogyoród, Templom u. 9.).
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy Fót, Czuczor Gergely 

utca és Virág Benedek utca útépíté-
sének és csapadékvíz elvezetésének 
kivitelezéséhez szükséges műszaki 
ellenőri feladatok tárgyában lefolyta-
tott ajánlattételi eljárás nyertesével, a 
PANNON PJ. KFT-vel a megbízási 
szerződést írja alá és a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a műsza-
ki ellenőri munkák fedezetéhez szüksé-
ges összeget Fót város Önkormányzata 
2015. évi költségvetésébe beépítteti az 
útépítés (Czuczor-Virág) soron..  

Döntés a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti 
GESZ álláshelyének átminősítéséről
70/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1.) Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a pénzügyi –gazdálkodási feladatok 
gyorsabb és szakszerűbb ellátása érde-
kében a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal főfoglalkozású, teljes munka-
idős köztisztviselői létszámát 2015. 
március 1-jei hatállyal 1 fő határozat-
lan időtartamra, 1 fő egy évre történő 
foglalkoztatását engedélyezi, így a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal létszá-
mát 59 főben határozza meg, melyből 
a Pénzügyi és Adóügyi Osztály lét-
száma a Hivatal székhelyén 17 fő. A 
létszámbővítés költségeire 6.000 eFt 
keretösszeget biztosít.
2.) Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-
mester útján az jegyzőt, hogy az 1.) 
pontban foglalt döntést a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában vezesse át.
3.) Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon az Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetési ren-
delettervezetének előkészítésekor a lét-
számbővítés költségeinek beépítéséről.

Döntés a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti 
GESZ álláshelyének átminősítéséről
71/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1.) Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy en-
gedélyezi a Fóti GESZ belső ellenőri 
álláshelyének átminősítését számviteli 
munkatárssá 1 év határozott időtar-
tamra, így a Fóti GESZ létszáma vál-
tozatlanul 48,5 fő.
2.) Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgár-

mester útján az intézményvezetőt, 
hogy az 1.) pontban foglalt döntést 
a Fóti GESZ Szervezeti és Működési 
Szabályzatában vezesse át.
3.) Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti GESZ 
belső ellenőri feladatainak ellátására 
1.257 eFt pótelőirányzatot biztosít.
4.) Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 1.)-3.) pontban foglaltaknak 
megfelelően gondoskodjon az Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetési ren-
delettervezetének előkészítésekor a lét-
számbővítés költségeinek beépítéséről.

Döntés Az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendelet felülvizsgálatá-
val kapcsolatban
72/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2015. szeptember havi 
rendes Képviselő-testületi ülésen felül-
vizsgálatra kerül.

Döntés a „Csak semmi pánik” elne-
vezésű bűnmegelőzési programban 
történő részvételről
73/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kinyilvánítja azon szán-
dékát, hogy részt kíván venni a „Csak 
semmi pánik” elnevezésű bűnmegelő-
zési programban.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület április havi 
rendes ülésére készíttessen előterjesz-
tést az alábbi szempontok alapján:
- vizsgálja meg, hogy az igények alap-
ján hány készülék haszonkölcsönbe 
vétele indokolt,
- tegyen javaslatot arra, mely szervezet 
lássa el a kivonuló szolgálat biztosítását,
- kerüljön kimutatásra, hogy a jelzőre-
ndszeres szolgáltatásra hány fős a vára-
kozó lista, 
- a fentiek alapján készíttessen költség-
kalkulációt a forrás biztosítására.

Döntés az önkormányzat megbízott 
jogi képviselői szerződésekről
74/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
ügyvédi megbízási szerződést köt Dr. 
Nagy Attila György egyéni ügyvéddel 
a mellékelt szerződéses tartalommal. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy ügyvédi 
megbízási szerződést köt a Bartos és Pa-
thy-Nagy Ügyvédi Irodával a mellékelt 

szerződéses tartalommal. 
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
1-2./ pontban foglalt döntés (pénz-
ügyi kötelezettségvállalás) fedezetét az 
Önkormányzat 2015. évi költségveté-
se terhére biztosítja.
4./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1-2 pontokban meg-
jelölt szerződések aláírására. 

Döntés Fót Város Önkormányzat tu-
lajdonát képező 1896 hrsz-ú ingatlanra 
történő útszolgalmi jog bejegyzéséről.
75/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy nem járul 
hozzá a Fót Város Önkormányzat tu-
lajdonát 1/1 arányban képező 2151 
Fót, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti, 1896 
hrsz-ú, 545 m2 alapterületű belterüle-
ti ingatlanra útszolgalmi jog bejegyzé-
séhez, melynek kedvezményezettje a 
2151 Fót, Dózsa Gy. u. 16. A. 1897/1 
hrsz-ú, 682 m2 alapterületű ingatlan.
2. Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
szólítsa fel Asztalos Attila, Asztalosné Für 
Margit 2120 Dunakeszi Szilágyi u. 27. 
sz. alatti lakosokat, hogy az ingatlanuk 
megközelítését a Dunakeszi Járási Hiva-
tal Járási Földhivatala nyilvántartásában 
szereplő állapot szerint állítsák helyre. 

A 2015/2016-os nevelési évben indí-
tandó óvodai csoportok száma, vala-
mint az intézményekben a beiratko-
zás időpontjának meghatározása
76/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a településen működő 
óvodák beíratási időpontjait az alábbi-
ak szerint határozza meg: 
Óvodai beíratás időpontja: 2015. áp-
rilis 22-23-24.
Felelős: polgármester, intézményvezetők
Határidő: folyamatos; az intézmény-
vezetők értesítése a határozat megho-
zatalától számított: 8 nap 
2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a településen működő 
óvodák csoportszámát az alábbiak sze-
rint hagyja jóvá:
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde
Béke utcai tagintézmény 4
Eőri Barna utcai tagintézmény 3
Bölcsőde utcai tagintézmény 8
Apponyi Franciska Óvoda
Fruzsina utcai tagintézmény 4
Vásár téri tagintézmény 2
Ibolyás utcai tagintézmény 4
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Beszámoló a Fót Város közterület-fel-
ügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. 
év második félévi munkájáról
77/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Fót Város mezei őrszolgálatának 2014. 
év második félévi tevékenységéről szó-
ló beszámolóját.

Beszámoló a Fót Város közterület-fel-
ügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. 
év második félévi munkájáról
78/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy nem 
fogadja el a Fót Város közterület-fel-
ügyeletének 2014. év második félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület március havi 
rendes ülésére készítessen részletes be-
számolót a 2014. év második félévi te-
vékenységéről.

Beszámoló a Fót Város közterület-fel-
ügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. 
év második félévi munkájáról 
79/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy megszűn-
teti a mezőőri szolgálat 0,5 álláshelyét.

Döntés a 2015. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről a Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal székhelyén
80/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1. Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal székhelyén 2015. 
augusztus 3. napjától 2015. augusztus 
14. napjáig (11 munkanapot érintően) 
igazgatási szünetet rendel el.
2. Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatalban az 1. pontban 
elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 
zavartalan feladatellátás érdekében – 
felkéri a jegyzőt a szükséges munka-
szervezési intézkedések megtételére.
3. Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
az elrendelt igazgatási szünetről a la-
kosságot és a társhatóságokat előzete-
sen tájékoztassa.

Döntés a polgármester 2015. évi sza-
badságolási tervének jóváhagyásáról
81/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a közszol-

gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében 
foglaltak alapján a határozat mellék-
lete szerint elfogadja Bartos Sándor 
polgármester 2015. évre vonatkozó 
szabadságolási tervét.

Fót Város Önkormányzata és a tele-
pülési nemzetiségi önkormányzat kö-
zötti együttműködési megállapodás 
alapján helyiség biztosítása
82/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1.) Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére a 2151 Fót, Dózsa György út 
12-14. I/3. szám alatti irodahelyiség-
ben biztosít ingyenes használatot. 
2.) Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert az 1. alpontban meghatározott 
irodahelyiség tárgyi szerződését készít-
tesse elő és írja alá. 

Döntés a Fót Kossuth Lajos u. 38. 
szám alatti (volt pizzéria) ingatlan 
épületének hasznosítása tárgyában
83/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy készítessen tájékoztatást arról, 
hogy mekkora összegű közüzemi 
számla-, illetve bérleti díj tartozás hal-
mozódott fel, a Fót Kossuth Lajos u. 
38. szám alatti (volt pizzéria) ingatlan 
épületét illetően, továbbá, vizsgáltassa 
meg a korábbi bérlő elleni eljárás meg-
indításának lehetőségét, valamint azt, 
hogy az eljárás időtartama alatt, ki le-
het-e adni bérleményként az ingatlant.

A Károlyi István szobor restaurálásá-
ról szóló szerződés módosítása
84/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Károlyi szobor restau-
rálásáról szóló „Kutatási szerződés” 2. 
pontjának első bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: „Vállalkozó vállalja, 
hogy az 1. pontban meghatározott és a 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képező szakmai mellékletben részlete-
zett kutatási feladatot 2015. április 7. 
napjáig teljes egészében teljesíti és a 
szobrot megtisztított kész állapotban 
átadja a Megrendelőnek.” 
2.) A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a szerződésmó-
dosítást írja alá és a határidő módo-
sítással kapcsolatos intézkedésekről 
gondoskodjon.

Döntés a földgázvásárlási felhaszná-
lási helyek egyetemleges szolgáltató-
hoz történő visszaszerződtetéséről
85/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
1./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat, illetőleg az Önkor-
mányzat kezelésében lévő fogyasztási 
helyek közül az egyetemes szolgálta-
tásra jogosult helyeket visszaszerződte-
ti az egyetemes szolgáltatóhoz.
2./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont-
ban meghatározott feladatokat megbí-
zási jogviszonyban kívánja ellátatni.
3./ Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Önkormányzat, illetőleg az Ön-
kormányzat kezelésében lévő fo-
gyasztási helyek közül az egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult fogyasz-
tási helyek tekintetében az Önkor-
mányzat szabadpiaci körülmények 
között közbeszerzési eljárást kíván 
lefolytatni.
4./ Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ 
pontban meghatározott közbeszerzési 
eljáráshoz szükséges előkészítő mun-
kák elvégzésére (pl.: közbeszerzési el-
járáshoz szükséges fogyasztási adatok 
költségelemzése, beszerzési igények 
meghatározása, ajánlatkéréshez szük-
séges műszaki leírások elkészítésére) 
energetikai szakértőt kíván igénybe 
venni.
5./ Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 4./ pontban meghatározott 
feladatokra folytasson le ajánlattéte-
li eljárást, továbbá eljárásra érkezett 
ajánlatokról - értékelésüket követően 
- a döntést hozza meg, a nyertes aján-
lattévőt válassza ki, és vele a megbízási 
szerződést kösse meg.
6./ Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a 4./ pont-
ban meghatározott költségek fedezeté-
re nettó 150.000.-Ft + Áfa (azaz nettó 
százötvenezer forint + Áfa) keretössze-
get biztosít az Önkormányzat 2015. 
évi 2015. évi költségvetés „szakértői 
díj” sor terhére.

Az Ifjúsági Kerekasztal ülésének meg-
tartása 
86/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT
Fót Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja az Ifjúsági Kere-
kasztal ülésének megtartására a Városi 
Főzőverseny rendezvény helyszínét.

KiszámíthAtóbbá VálnAK A szociális támogAtásoK
A járási hiVAtAl nyújt segítséget A jöVőben

A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre 
kerül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az 

aktív korúak ellátása – hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövőben országosan, 
egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a 
támogatásokhoz a járási hivatalok.

Március 1-jével átalakul 
a szociális támogatási 
rendszer. A változtatás 
lényege, hogy a jöve-
de lemkompen-zác iót 
biztosító támogatások 
a járásokhoz, míg a ki-
adáskompenzáló segélyek 
az önkormányzatokhoz 
kerülnek – mondta Tar-
nai Richárd. Pest megye 
kormánymegbízottja ki-

emelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb 
és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket 
megillető támogatási formákhoz.
Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hi-
vatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzü-
ket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, 
abban a formában, ahogyan korábban.
A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív 
korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére – hívta fel 
a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
- a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek to-
vábbítják a járási hivatalok részére, 
- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltségein,
- a járási hivatalok települési ügysegédeinél.
A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes 
egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az 
önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért 
változik a kifizetések módja is. A 2015. március hónapra 
járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról 
már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek 
postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphat-
ják meg a támogatásokat.
Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az 
úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányza-
toknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők – tájé-
koztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló 
támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egy-
fajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompen-
záló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget 
jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése – fűzte hozzá a 
kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhető kiadás-
kompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen 
települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkor-
mányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe 
tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakás-

fenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.) 
Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól 
kérhető továbbra is az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a 
közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság ellátás, és március 1-jétől az aktív korúak ellátá-
sa (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, és egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggés-
ben nincs teendőjük, az új ellátásra való jogosultságukat 
a jegyzők február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. 
Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzők 
legkésőbb 2015. március 6-ig adják át az illetékes járási hi-
vatal számára. Az átvételt követően a járási hivataloktól az 
ügyfelek értesítést kapnak.
Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továb-
biakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg 
az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, 
valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bank-
számlára utalja az állam (kormányhivatal) – foglalta össze 
a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kor-
mánymegbízottja.

ÓVODAI BEIRATKOZÁSOK

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzati óvodák 
beíratási időpontjait az alábbiak sze-
rint határozta meg: 
Óvodai beíratás időpontja:

2015. április 22-23-24.

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

Béke utcai tagintézmény
Eőri Barna utcai tagintézmény
Bölcsőde utcai tagintézmény
Apponyi Franciska Óvoda

Fruzsina utcai tagintézmény
Manó-tanoda a Fáy Árpád iskolában

Ibolyás utcai tagintézmény
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A Károlyi istVán szobor megtisztításA

A tavaly augusztus 20-án felavatott, carrarai márványból készült szobor életnagyságban ábrázolja a Fótot naggyá tevő 
grófot, akit a történészek, korának legnagyobb államférfiai közt emlegetnek. A látványosan szép alkotást, amit Orbán 
Előd helyben élő fiatal szobrászművész készített, az avatását követő második este leöntötték olajfestékkel, amely beivódott 
a márvány finom pórusaiba. A rendőrség – bár tudtunkkal akadt két szemtanú is - nem tudott elég terhelő bizonyítékot 
felmutatni, így a tettes és vélt felbujtói még szabadlábon vannak. Az okozott kár tetemes, a 7 millió forintba került szobor 
megtisztítása nagyságrendileg 1,6 millió Ft-ba kerül.
Szerencse, hogy a Pécsi Tudományegyetem fizikusa lézer segítségével el tudja párologtatni a festéket a szoborról. A munka 
azonban rendkívül aprólékos, négyzetmilliméterről négyzetmilliméterre halad a lézersugár, amelynek frekvenciáit mindig 
a különböző színű festékfoltokhoz állítják be. Viszonylag lassan haladt a szerződéskötés is, sem az Önkormányzat, sem a 
Fizikai Intézet nem kötött még ilyen megállapodást, így több változat után sikerült csak azt mindkét félnek aláírnia. Min-
den esetre a munka végre halad, ám az eredeti határidőt nem tudják tartani, a megszépült, újra régi pompáját visszanyert 
szobor csak később kerülhet ismét a helyére.
A munka február közepi állásáról a restaurálást vállaló fizikus asszony levelének néhány sorának közlésével és három fény-
képpel számolunk be.

Címzett Molnár Krisztina 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Feladó Dr. Márton Zsuzsanna
PTE Fizikai Intézet
Tárgy Kutatási szerződés
Kelt: 2015. február 23.

Tisztelt Molnár Krisztina! 
Mint a Fót Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem közt 
… létrejött, … Kutatási szerződéssel kapcsolatban, …  alábbi kéréssel 
fordulok az Ön által képviselt Fóti Önkormányzathoz….
… a restaurálás, a lézer helyszínre szállítása nem kezdődhetett el 
addig, míg a szerződést a két fél alá nem írta, és az aláírás dátuma 
adminisztratív okok miatt 2015. január végére tolódott. Az így fenn-
maradt, alig öthetes időtartam nagyon szűkösnek bizonyult, tekintet-
tel a szobor erősen rongált állapotára. Fölvetődött továbbá az igény 
a szobor grafiti ellenes anyaggal való bevonásának szükségességére a 
helyreállítás után, ami szintén néhány többlet munkanapot igényel.
Mindezen indokokra való tekintettel kérjük, hogy Fót Város Önkor-
mányzata egyezzen bele a szerződésben kitűzött feladatok teljesítésére 
… vonatkozó 2015. március 1-i határidő … módosításába. 
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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

gépjármű KároK

Tisztelt Fóti Lakosok!
Az elmúlt években több lakos 
nyújtott be kérelmet az Önkor-
mányzathoz, mert úthiba miatt sé-
rülés keletkezett a gépjárművében.  
Ezeket a kérelmeket nem lehetett 
minden alkalommal érdemben 
elbírálni, mert a szükséges mellék-
leteket és dokumentumokat nem 
nyújtották be a kérelmezők.

A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 35. §-a szerint a káreseményt haladék-
talanul be kell jelenteni a káresemény helye szerinti közút-
kezelőhöz. Fót város közigazgatási területén ez csak a bur-
kolt belterületi utakra, illetve azok egy részére vonatkozik, 
melyeknek kezelője Fót Város Önkormányzata. 
A Dózsa Gy. út, Győrffy utca, Károlyi utca, Keleti M. utca, 
Kossuth L. utca, Németh K. út, Móricz Zs. út, Szabó D. 
utca, Vörösmarty utca közútjainak kezelője a  Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. ezért az ezeken az utakon történő kátyú-
károkat részükre kell bejelenteni az alábbi elérhetőségeken: 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság 
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
telefon: (1) 819-9470 
fax: (1) 819-9479 
e-mail: info@pest.kozut.hu

Az Önkormányzathoz a kárese-
ményeket az erre rendszeresített 
formanyomtatványon kell beje-
lenteni, melyen közölni kell:
- a káresemény idejét, pontos 
helyét,
- a kár keletkezési körülményeit,
- a sérülés, kár becsült mértékét.
- a káreseményt, illetve annak 
bekövetkezését helyszínen ész-
lelő tanúk adatait /név, lak-
cím/.

A nyomtatványhoz mellékelni kell:
- rendőrségi intézkedést lezáró hivatalos feljegyzést, jegyző-
könyvet, határozatot,
- fényképfelvételt a káresemény helyszínéről,
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolását,
- a gépjárművet vezető vezetői engedélyét,
- a gépjármű forgalmi engedélyét,
- ha nem a tulajdonos vagy az üzembentartó a bejelentő, 
bejelentő részére kiállított meghatalmazást.
- a gépjármű javításáról elkészült tételes számlát.

A káreseménynél sérült alkatrészeket meg kell őrizni a kár-
rendezés végleges befejezéséig.

dr. Ruzsics Balázs s.k.igazgatási ügyintéző
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
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nevelés-oktatás
mAnó - tAnodA

Meglátogattuk az Apponyi Franciska Óvoda egyik telephelyét, amely néhány éve már a Fáy 
András Általános Iskola épületében kapott elhelyezést. Takács Beáta óvónő mutatta be ezt a 
„sajátos helyzetű” gyermek intézményt, majd részt vettünk a télűző, hagyományt felelevenítő 

délelőttjükön, ahol kisze - bábut égettek, sok mosolygó szemű kisgyermek társaságában.

Miben különbözik a Manó 
- tanoda az óvoda többi 
helyszínén tevékenykedő 
csoportoktól?
Előbb arról szólnék, hogy 
miben vagyunk azonosak, a 
Manó - tanoda is óvodai ne-
velést biztosít, az életkornak 
megfelelő módszerekkel, 
eszközökkel.
Amiben különbözünk az az, 
hogy a környezetünk más, 
mivel iskolás gyermekekkel 
vagyunk egy épületben, va-
lamint abban különbözünk, 
hogy az iskola előtti, utolsó 
évet azonos életkorú gyerme-
kek között töltik óvodásaink. 
Itt egyenlő figyelmet, felada-
tokat kap mindenki.

Van, aki úgy tudja, hogy itt iskola-előkészítés történik. Így 
van ez?
Az óvodai évek első percétől kezdve iskolára előkészítés fo-
lyik, ez nem az utolsó nevelési év feladata. Az óvoda olyan 
készségeket, képességeket, szociális tulajdonságokat alakít 
ki 3 vagy 4 év alatt, ami segíti a gyermeket az iskolai élet 
megkezdésére. Az intézmény vezetője, miután a legtöbb 
csoportunk vegyes csoport, már az első szülői értekezlete-
ken elmondja, hogy az utolsó évet, mindenki a Manó - ta-
nodában fogja tölteni. Már itt előkészítette a szülőket arra, 
hogy milyen fejlesztést kap majd a gyermekük, miért jó, ha 
a saját korosztályában fejlődik. Épp ezért zökkenőmentes az 
átmenet, sőt mára már azt tapasztaljuk, hogy írásban kérik a 
szülők, hogy biztosan ide kerülhessenek. Ez nagyon jó érzés 
és büszkeséggel tölt el minket.
Amikor hozzánk kerül egy kisgyermek, akkor egy hónapon 
keresztül megfigyelik az óvónők. Lejegyzik, hogy milyen 
egyéni fejlesztésre van szüksége, pl: nagymozgás, finommo-
torika, anyanyelv, önállóságra nevelés, szorongás oldás stb. 
azután az egyéni fejlesztési terv alapján neveljük, fejlesztjük 
őket. Rendszeresen konzultálunk az iskolában található Pe-
dagógiai Szakszolgálat munkatársaival, akik mindig a segít-
ségünkre sietnek. Rendszeresen vezetjük a Fejlődési Naplót, 
ahol látható a munkánk eredménye, vagy hiányossága.
A szülőkkel is folyamatos a kapcsolattartás, mert a gyerme-
ket együtt kell felkészítenünk az iskolai élet megkezdésére. 
Sok fejlesztő tevékenységet tartunk a szabadban, erdőben, 
lovardában a séták során, ahol élőben tudjuk bemutatni 
mindazt, amiről beszélgetünk.

Hogy ezt tisztáztuk, lássuk, milyen nevelési elveket valla-
nak a magukénak?
Az Apponyi Franciska Óvoda nevelési programja szerint 
működünk, kiegészítve egy fejlesztő programmal, amely-
ben a gyerekek egyéni képességeit figyelembe véve folyik 

a fejlesztő munka. Módszereink között fő helyet foglal el a 
tapasztalatszerzés és feldolgozás, az önálló munkára nevelés, 
a folyamatos buzdítás, dicséret, magyarázat, a felelősségtu-
dat kialakítása.
Kiemelten foglalkozunk két területtel. Az egyik az anya-
nyelvi fejlesztés, a másik a finom motorikus mozgások 
fejlesztése, ami majd az írástanulásnál lesz fontos a gyere-
keknek. Minden délelőtt játékos keretek között tartunk 
anyanyelvi fejlesztést és kézügyesség fejlesztést. Óvónőink 
rendszeresen készítenek játékokat a gyermekeknek, pl: du-
gótekerő, varró, keresd a párját stb.
A nagymozgások fejlesztéséhez használhatjuk az iskola tor-
natermét, valamint úszni járunk. Udvarunk is bőségesen ad 
lehetőséget a nagymozgások fejlesztéséhez.

Mekkora a gyermeklétszám?
Az intézményvezető fontosnak tartja, hogy megőrizhesse 
az optimális gyermeklétszámot. Két csoportunk van, a Pil-
langó Csoportban 22 gyermek, Gesztenye Csoportban 20 
gyermek található. Mindegyikük nagycsoportos korú, az 
Apponyi Franciska óvoda telephelyeiről érkeztek hozzánk.

Mi lesz a mai nap foglalkozása?
Korábban már megtartottuk a farsangunkat, s most a far-
sangi időszak bezárása következik. Kisze-bábut égetünk, 
mivel ma van a farsang utolsó napja. Igyekszünk majd el-
kergetni a telet, beöltözünk, zajongani fogunk, a gyerekek 
hoztak sípot, dobot…

Akik többet szeretnének tudni az itteni óvodás csopor-
tokról, azoknak mit tanácsolhatunk?
Március 18-án nyitott napot tartunk, fél kilenctől délig vár-
juk a szülőket.
Külön örömmel tölt el minket, hogy megmutathattuk 
munkánkat a Sarkadkeresztúrról érkező óvónőknek, bemu-
tattuk a Manó - tanodát a kartali Játéksziget óvodában, van 
érdeklődés Dunakesziről is.

Windhager

A Manó-tanoda nevelői

Vidáman űzzük el a telet

gArAy jános áltAlános isKolA

Tóth Tamásné Rick Katalin kitüntetése
A Szent Gergely Népfőiskola Tóth Tamásné Rick Katalint 
Szent Gergely Díjban részesítette, aki egyben kiérdemelte 
az Év Pedagógusa 2015 megtisztelő szakmai címet.

Kerttervezés a Garayban
A Fóti Garay János Általános Iskola nevelőtestülete évek óta 
arra törekszik, hogy az akadálymentesített épületen kívüli 
környezetet is minél otthonosabbá, szebbé tegye. Ebben a 
törekvésében szülőkön kívül a Garays Diákokért Alapít-
vány, és Fót Város Önkormányzata is támogatta. Mégis az 
udvar állapota okozza a legtöbb fejtörést a jobbítani igyek-
vőknek.
A 2014/2015-ös tanév elején megalakult iskolánkban egy 5 
fős, pedagógusokból álló Kertfejlesztő Team. A munkacso-
port azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az udvar parkosítása 
ne csak pihenési és esztétikai célokat szolgáljon, hanem pe-
dagógiai hasznosításra is alkalmas legyen. A team tagjai az 
iskolaudvar egy kevésbé kihasznált területén olyan kiemelt 
ágyásokat terveztek, melyeket – a tervek szerint – a gyere-
kek „örökbe fogadhatnának”. Gondozhatnák a tanév során 
szabadidős foglalkozások, és tanórák keretében is (pl. tech-
nika, természetismeret, biológia). A kiemelt virágládák köré 
pihenő padokat és parkosított környezetet álmodtak.
Az elkészített látványtervek sokat ígérőek. Az előzetes költ-
ségvetés elkészítése után arra jutottunk, hogy a szükséges 
pénz felét (mintegy 600.000 Ft-ot) tudjuk biztosítani a szü-
lők és a Garays Diákokért Alapítvány segítségével. A hiány-
zó összeg biztosítása érdekében kérelmet nyújtottunk be az 
önkormányzathoz. Ennek elbírálása folyamatban van. Per-
sze nem csak kérni, hanem adni is tudunk. A gyakorlókert 
megépítése esetén iskolánk helyszínként szívesen vállalja 
a nyári városi napközis tábor elhelyezését minden évben. 
Egészen addig, amíg e tábor végleges helyére nem kerül. A 
sok egyéb program mellett a gyakorlókert a táborok idején 
is elő tudná segíteni a megismerésen és tevékenykedtetésen 
alapuló gyakorlati ismeretek elsajátítását.

Czírják Judit projekt-koordinátor

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

ARANyKA  ÉKSZERÉSZ
22 éve a lakosság szolgálatában

Hívjon bizalommal!
Tel:  06-20-357-7079

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményt kap!

A Károlyi István Gyermekközpont Kísérő Nélküli Kiskorúak 
Gyermekotthona szakembert keres:

 

KERTÉSZ munkakör betöltésére
az Európai Menekültügyi Alap által támogatott pályázathoz 
(EMA/2013/3.5.5)
A munka időtartamra: határozott idő
Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra
Munkavégzés helye: Károlyi István  Gyermekközpont, Fót
Elvárás: szakirányú végzettség
Előny jelent: B kategóriás jogosítvány,  angol nyelvtudás, fóti lakos.
A szakmai önéletrajzokat kérjük: a info@kigyk.eu e-mail címre eljuttatni
A pályázat benyújtásának határideje:  2015.04.01.

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsücs 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS, KÉSZPÉNZÉRT
Vásárol Antik Bútorokat, Festményeket, Órákat, Ezüstöt, Szobrokat, Porcelánt, Régi 

Pénzeket, Kitüntetéseket, Csillárt, Szőnyeget, Bizsukat, Ékszereket és Mindenféle 
Régiséget, Hagyatékot, Könyvet.

Tel.: 06/1-293-1759, 06/70-942-0806, 06/20-465-1961

Hirdetés
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nevelés-oktatás
A mi sulinK, AhoVA szíVesen járunK!

A február a télűzés, a farsangi mulatság hónapja. Iskolánkban 
külön farsangoltak először a felsősök, egy héttel később pedig 
az alsós diákok. A nagyok farsangja a jelmezbe öltözésen túl 
egy kicsit a Valentin-napról is szólt. A jelmezes felvonulást 
követően jó hangulatú bulizás vette kezdetét, amihez hagyo-
mányosan a negyedik osztályosok is csatlakozhattak. 
Az alsósok a tornateremben osztályonként felvonulva mu-
tathatták be jelmezeiket. A gyerekek izgatottan készültek 
erre a napra, nagy titkolózások előzték meg az ünnepet, 
hogy csak aznap derülhessen ki, hogy ki minek öltözött be. 
A felvonulást követően három felsős lány ugróköteles be-
mutatóval kápráztatta el a kicsiket, majd iskolánk táncosai 
léptek fel egy közös produkcióval. Ezután az osztályok a 
szintén jelmezbe öltözött tanítóik vezetésével a termeikbe 
vonultak, ahol folytatódott a mulatság. 

A mulatozás mellett diákjaink szép számmal vettek részt 
különböző tanulmányi versenyeken. Iskolánk matematika 
munkaközössége gyorsszámoló versenyt hirdetett, ahol csu-
pán jól és gyorsan kellett számolni. Huszonöt felső tago-
zatos diák vett részt a versenyen két korcsoportban, külön 
mérték össze tudásukat az ötödikesek, valamint a hatodikos 
és annál idősebb tanulók. 

Öt tanuló képviselte iskolánkat a Zrínyi Ilona Matemati-
kaverseny 1. fordulójában, tizenhárom pedig a NyelvÉSZ 
anyanyelvi tanulmányi verseny iskolai fordulójában. 
Mindkét verseny több fordulóból áll, cél mindenképpen a 
tisztes helytállás, a következő fordulóba jutás, azonban az 
eredményhirdetésre még várni kell. 
Juhász Attila 3.a osztályos tanuló a Pest Megyei Diáko-
limpia sakk bajnokságán korcsoportjában 5. helyezést ért 
el. Neki, és felkészítő tanárának is gratulálunk!

Február 24-én került megrendezésre a Kisalagi Kiscsillag 
Gála műsora. Ez a tehetségkutató „verseny” szeptemberben 
indult, és igen népszerű eseménynek számított a nevezett 
résztvevők száma, és a produkciók sokszínűsége, színvonala 
miatt is. Folyamatosan zajlottak a válogatók vers-és próza-
mondás, ének, zene, tánc és egyéb kategóriában. 
A Gálán a legjobb produkciókat tekinthette meg a közön-

ség. Ez a műsor, mint ahogy azt az egész programsorozatot 
szervező Forgács Sándorné, Kati néni elmondta, arról kell, 
hogy szóljon, hogy mindenki Kiscsillag, aki ide bejutott. 
Nem lehet egyet kiemelni közülük, és győztesnek kikiálta-
ni, hiszen nem ez a cél. Sokkal inkább az, hogy a gyerekek 
higgyenek magukban, merjék megmutatni a tudásukat. Ez 
a programsorozat lehetőséget adott arra, hogy bárki meg-
mutathassa, hogy az iskolán kívüli tevékenységben meny-
nyire tehetséges. A teljesség igénye nélkül többek között 
láthattuk, ahogy kicsi gyerekek játszottak gyönyörűen 
hangszeren, aprócska kislány bátran népdalokat énekelt, 
testvérpár zongorázott négykezest, apuka kísérte gyerme-
két zongorán, egy egész osztály énekelt József Attila verse-
ket, versmondók, Fashion Dance táncosok szórakoztatták 
a nagyérdeműt. 

Egy kislány bűvésztrükkel állt elő, egy nagyobbacska rit-
mikus sportgimnasztika szalaggyakorlattal káprázatta el a 
közönséget. Egy furcsa pár is színpadra lépett, a prémsap-
kás fiatalember szintetizátorozott, a napszemüveges énekelt, 
és mikor felcsendült a „Favilla, fakanál, fatányér” kezdetű 
nóta, akkor mindenki elmosolyodott, és tapsolni kezdett. 
Minden résztvevő a saját fotójával ellátott emléklapot ka-
pott. Köszönjük ezt a szép estét a fellépőknek, felkészítő 
tanáraiknak, pedagógusaiknak, edzőknek, a szervezőknek, 
és akik a válogatók során zsűriztek! 

SzMK

Kisalagi sikerek az OFI „A jó pedagógus titka – sikerek és 
kudarcok a pályán” című esszéíró pályázatán

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1 ki-
emelt projekt keretében a jó pedagógussá válás folyamatát 
bemutató mű írására hirdetett pályázatot gyakorló peda-
gógusok számára. Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk 
pedagógusai sikeresen szerepetek ezen a versenyen. 
Kis Tibor – Út a „Semmi ágán” felé című alkotásával a há-
rom arany oklevéllel jutalmazott győztes egyike, Kovács Éva 
pedig ötödik lett. Gratulálunk mindkettőjüknek, és további 
sikereket kívánunk. A nyertes alkotások rövidesen olvasha-
tóak lesznek az Új Pedagógiai Szemle hasábjain.

Fóti öKumeniKus áltAlános isKolA és gimnázium

Kedves leendő első osztályos Szülők!
Tudjuk, hogy ezekben a hetekben sok iskolába készülő 
óvodás kisgyermek szülei vannak nehéz helyzetben amiatt, 
hogy próbálják gyermekük számára a legjobb iskolát, a leg-
jobb tanítót megtalálni.
Döntésük megkönnyítése érdekében csokorba szedtük a 
következő tanévben iskolánkban első osztályt indító taní-
tó nénikről a most náluk végző gyermekek, illetve szüleik 
véleményét. Öregfaluban Kubinyi Edina, Kisalagon Göbl 
Tímea  néni lesz a kicsi elsősök osztályfőnöke. 

Kubinyi Edina osztályfőnökről írták
Szülői szemmel:
„Rendkívül nagy energiákat fektet a 
gyerekek nevelésébe-oktatásába.
Az élményszerű, játékos tanulás nála 
igazán előtérbe kerül, sok szemléltető 
eszközt és kreatív feladatot használ 
az óráin. Mindenkiből igyekszik kihozni a maximumot, 
még tehetséggondozásra is jut ideje. Sokat szépítgeti a ter-
met, dekorál, otthonos hangulatot teremt az osztály szá-
mára. Edina néni gondoskodik arról is, hogy színvonalas 
ünnepségekkel örvendeztesse meg a szülőket is. De ami a 
legfontosabb: gyermekeink lelki életét lelkesedésével, pél-
damutatásával szeretetteljes, elfogadó légkörben a bizonyos 
„keskeny ösvény” felé terelgeti.”
„Edina nagy erőssége a gyerekek motiválása. Változatos, já-
tékos feladatokkal, rendszeres megerősítéssel, jutalmazással 
veszi rá a tanulókat arra, hogy kihozzák magukból a legjob-
bat. Jó példája ennek az olvasási verseny, aminek köszön-
hetően ugrásszerűen megnőtt a gyerekek olvasási kedve. 
Edina odafigyel a közösségépítésre, színházba, múzeumba 
viszi a gyerekeket. A szülőkkel is igyekszik folyamatos és 
jó kapcsolatot fenntartani.  Szeretettel ajánljuk Edina nénit 
mindazon szülőknek és gyerekeknek, akik elkötelezett, vál-
tozatos tanítási módszereket alkalmazó, tanulókra odafigye-
lő és biztos alapokat adó pedagógust keresnek.”
Gyerek szemmel:
„Jó kirándulásokat szervez. Nagyon várja az elsősöket és 
minket is nagyon szeret.”
„Azért szeretem Edina nénit, mert minden verseny előtt felké-
szített minket és segített nekünk. Az órákon is segít, ha nem 
értünk valamit, a feladatokat pedig játékosan mutatja be. Kör-
nyezet órán mindenféle jópofa kísérletet készít nekünk.”
„Amikor kórházba kerültem meglátogatott és hozott egy 
klassz könyvet.”

Göbl Tímea osztályfőnökről írták
Szülői szemmel: 
„A nagyszerű szakmai munka mellett 
rengeteg szeretetet, jókedvet kaptunk. 
Lendületes és nyitott ember, odaadással 
tanít és inspirálja a gyerekeket.”
„Egy kedves, mindig mosolygós, segí-
tőkész tanító nénit ismerhettünk meg.”
„Otthonos fészekké alakította az osz-

tálytermet, minden kisdiák személyre szabott motívumok-
nak örülhetett. A játékos feladatok közben szinte „észrevét-
lenül” megtanultak írni, olvasni, számolni, megelégedettnek 
lenni, megbocsátani, ünnepre készülni, küzdeni és nem fel-

adni, barátnak maradni, ötletelni.”
„Karácsony előtt három napos kiránduláson 
volt a gyerekekkel, mert jött egy kedvező le-
hetőség és Ő lecsapott rá. Mondhatta volna, 
hogy nem ér rá, vagy hogy készül az ünne-
pekre, de Ő nem tette, pedig családja, gyermekei (két fia 
és férje) van. Tudta, hogy a gyerekeknek ez egy jó program 
lesz, így elvitte őket. Szeret velük lenni!”
„Mi Dunakesziről egy másik iskolából sok szomorúsággal 
jöttünk át és itt a nagyszerű szakmai munka mellett renge-
teg szeretetet, jókedvet kaptunk.”
Gyerek szemmel:
„Nem unatkozunk az órákon, mozgunk, játszunk és észre  
sem vesszük, hogy már meg is tanultuk, amit kell.”
„Ha nagy leszek, tanító néni szeretnék lenni, olyan, mint 
Timi néni, mert Ő jó tanár és szeret.”
„Mindig mosolyog, jól tanít, ritkán mérges.”
„Mindenkit szeret, nincs kedvence, az osztály olyan, mint 
egy család.”

Szeretettel várunk minden érdeklődő nagycsoportost és 
szüleit a március 14-én 9-11.30-ig megrendezésre kerülő 
„Ovis hívogató” délelőttünkre a kisalagi alsó tagozatunk 
épületébe, ahol személyes ismerkedésre is lehetőség nyílik.
A programról további részleteket iskolánk honlapján (www.
okusuli.hu) találhatnak.

Cseri-Matus Csilla igazgató
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        ZENE  

 MINDEN – KOOOR 
        

      a Fóti Zeneiskola együttesei 
zenetörténeti korokon átívelő utazásra invitálnak... 
 a klasszikustól a könnyedebb műfajokig. 
  
 

   KÖZREMŰKÖDŐ ZENEKAROK: 
 

Forrás Kamaracsoport  

  művészeti vezető: Pénzesné Kis Veronika 
Pizzicato Kamarazenekar  

  művészeti vezető: Pénzesné Kis Veronika 
Arco Kamarazenekar  

  művészeti vezető: Láng András,  
  korrepetitor: Józsáné Horváth Zsuzsanna és Dányi Árpád 

 

      Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ     
 Vörösmarty Művelődési Ház 

 Vörösmarty tér 3.    06 70 331 58 06 
www.vmh.hu 

 
 
 

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPrrooggrraamm::  
  

99..oooo  --  1144..oooo  óórrááiigg  
  

    KKÉÉZZMMŰŰVVEESS  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS  
  

hhúússvvééttii  ddeekkoorráácciióókk  kkéésszzííttééssee  
  
  

(Alapanyagokat helyben is vásárolhatsz!) 
 

Belépődíj: 320,- Ft/fő 
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AA  BBUUBB      RRÉÉKK  EEGGYYÜÜTTTTEESS  
  

ttaavvaasszzkköösszzöönnttőő  mműűssoorraa  
  
 

A belépés díjtalan! 
 

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  aa  ccssaalláádd  vvaallaammeennnnyyii  ttaaggjjáátt!!  
 
 

1.             

    Szeretettel invitáljuk 
 

                                                                                               

                                                                                                  alkalmából 

                                                                           április 22-én, szerdán  
                                                                              18.OO órakor kezdődő 

1.  
                                                                   AA  „„LLUUSSTTAA””  KKEERRTTÉÉSSZZ  
  AAA   PPPEEERRRMMMAAAKKKUUULLLTTTÚÚÚRRRAAA   VVVIIILLLÁÁÁGGGAAA   

  

                                                                                                Madocsai András  
                                                                                       mezőgazdasági mérnök előadására. 

         

 

   Az előadás tematikája: 

- a világ helyzete –rövid áttekintés a 

bolygó jelenlegi helyzetéről 

- Permakultúra - egy régi-új életfilozófia, 

önfenntartó gazdálkodási alternatíva 

- hallgatóság kérdései 
 

 

 

 

 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
 Vörösmarty Művelődési Ház 
    Vörösmarty tér 3. 
          0670 331 58 06 

      www.vmh.hu 

https://www.facebook.com/vorosmarty.muvelodesihaz 

 
 

 

 

 

 
 

R. Kárpáti Péterrel                                                                                           
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház                                                                                                               

Időpont: 2015. április 10-én 17.oo órakor 
 

 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Vörösmarty Művelődési Ház 

 06 70 3315806 e-mail: fotimuvhazvgmail.com  www.vmh.hu         https://www.facebook.com/vorosmarty.muvelodesihaz  

JÖN!  JÖN!   JÖN! 
 

Színház Fóton! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Részletek a következő lapszámban! 

A Németh KálmáN emléKház 
márciusi progrAmjA

A TERMŐÁG Alkotóműhely 
márciusi 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 NYÁRI NYITVATARTÁSI 
IDEJE: 

Március 1-től október 31-ig: 10 – 18 óráig
Szünnap: hétfő, vasárnap

Tel.: 70/ 331-9236
E-mail: nkemlekhaz@gmail.com

A Városi Könyvtár hírei:
Március 21. 9.30–12.30:

Családi szombatok: kézműves foglalkozás
Fiókkönyvtár

Március 21. 13.30–16.30:
Családi szombatok: kézműves foglalkozás

Gyermek részleg
Április 10. 18.00-tól:

Költészet napja
Felnőtt részleg

Programjaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk:

Könyvtárosok

Hirdetés

A  premierre minden jegy elkelt, 
az első bérletszünetes előadás 

időpontja március 30., hétfő, 19.00.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CíMER NAPJA

Az Országgyűlés a Magyar Zászló és Címer Napjává minősítette 
március 16-át.

A képviselők 155 IGEN szavazattal, 4 NEM ellenében és 3 
tartózkodás mellett fogadták el Rogán Antal és Németh Szilárd 

kormánypárti képviselők előterjesztését.
A javaslat indoklásában kifejtették, a magyar nemzet összetarto-
zását, a magyar nemzeti függetlenséget kifejező piros-fehér-zöld 
színű zászló, valamint az alaptörvényben meghatározott címer 

a nemzeti kulturális örökség része, tiszteletük az intézmények, a 
szervezetek és a magyar nemzet polgárainak közös felelőssége.

A képviselők azért március 16-át javasolták a magyar zászló és 
címer napjának, hogy az ország így emlékezhessen az 1848-
as XXI. törvénycikk elfogadásának napjára, amely nyilvános 
ünnepek alkalmával az összes közintézmény és magyar hajó 

esetében kötelezővé tette a nemzeti lobogó és az ország címeré-
nek használatát.

A Zászló és Címer Napja alkalmat ad az oktatási, tudományos 
és kulturális intézményeknek, a médiának, civil szervezeteknek, 
közösségeknek a magyar zászló és címer közös megünneplésére, 

kezdeményezések elindítására.

A döntés alapján először 2015-ben ünnepeljük a nemzeti Zászló 
és Címer Napját.
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közélet
Adománybolt nyílt VárosunKbAn

A Fóti Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport áldoza-
tos munkájának köszönhetően a napokban nyílt meg váro-
sunkban, a Kossuth Lajos u. 28. szám alatt – Kossuth Lajos 
u. és Dózsa György u. kereszteződésénél - az Adománybolt, 
mely működését és jellegét tekintve hazánkban még külön-
legességnek számít.  
Az adománybolt, egy olyan alapítványi üzlet, ahol az angol-
szász országok charity shopjainak mintájára a működtető 
szervezet adományokat fogad és olcsón árusít olyan tárgya-
kat, amelyek beadóiknak már feleslegesek, de mások számá-
ra még értékesek, hasznosak lehetnek.
A fóti adományboltban a kis költségvetésű családoknak és a 
szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű vásárlóknak kínál-
nak lehetőséget arra, hogy használati tárgyakat, ruhaneműt, 
játékot, könyveket vásárolhassanak a mindenkori piaci ár-
szint alatt, biztosítva számukra azt, hogy „könyöradomány” 
elfogadása helyett „vásárlási élményt” szerezhessenek. 
Ugyanakkor egy ilyen üzlet kedvelt célpontja a kincske-
resőknek is, hisz lehet, hogy épp itt lelnek rá egy régi, szép 
porceláncsészére, vagy egy régóta keresett könyvritkaságra. 
Minden egyes vásárlással és az ebből befolyt bevétellel a 
Fóti Karitászt és ezen keresztül a fóti rászorulókat támo-
gatjuk. Az összeg jelentős részét tartós élelmiszer vásárlására 
fordítják, hisz erre van a hozzájuk forduló rászorulóknak a 

legnagyobb szüksége. Jótékonysági üzletük újabb lehetősé-
get kínál az embereknek a jótékonykodásra, hisz akár ado-
mányt adnak, akár vásárolnak, mindenképpen jót tesznek, 
és így közvetve környezetünk szerény sorsú lakóit segítik. 
Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, és látogassunk el 
az adományboltba!

A Facebook-on folyamatosan követhetik a bolttal, az 
árukészlettel és az akciókkal kapcsolatos híreket: Face-
book/FótiKaritászAdománybolt.

idén is lesz „legszebb KonyhAKerteK” Verseny Fóton

A Fóti Városszépítő Egyesület idén is meghirdeti a helyi kert-
művelők között a „Legszebb konyhakertek” versenyt. Ersók 
Nóra – a program helyi koordinátora – kérdésünkre elmond-
ta, a verseny célja, hogy felhívja a fóti emberek figyelmét a 
rendelkezésükre álló kertjük, erkélyük gazdaságos kihaszná-
lására, a benne rejlő lehetőségekre és ösztönözze őket arra, 
hogy merjenek maguknak a kialakított konyhakertjükben 
saját fogyasztásra zöldséget és gyümölcsöt megtermeszteni.

„A tavalyi év során bebizonyosodott, hogy az embereknek 
egy kis figyelemfelkeltés és ösztönzés elegendő ahhoz, hogy 
visszataláljanak a gyökerekhez. Örömmel láttuk, hogy szép 
számban vannak itt a városunkban olyan kerttulajdonosok, 

akik akár még a saját fogyasztásukon felül is tudnak termesz-
teni. Nagyon sok háztartásban egészséges, gondos munkával 
saját kezűleg előállított zöldségek és gyümölcsök kerülnek az 
asztalra. De számunkra ugyanolyan örömet okoztak azok a 
kertek is, ahol a nyugdíjas házaspár szeretgette a kis földjét, 
vagy ahol a pár éves gyerekek tanulgatták a kertművelést. 
A kezdeményezés már elérte célját. Idén, már a meghirdetés 
előtt van néhány jelentkezőnk, aki keresi a programot, és a 
jelentkezés lehetőségét. Idén is a Dózsa György utcai Schön 
Gazdaboltban és a kisalagi Fiókkönyvtárban lehet átvenni 
és leadni a jelentkezési lapokat.  A jelentkezés határideje 
2015. április 30. Szeretnénk, ha idén még többen csatlakoz-
nának a programhoz, és személyes példájukkal segítenének 
nekünk felébreszteni az igényt az emberekben a saját term-
esztésű zöldségek és gyümölcsök iránt.”

A jelentkezési lapok és a verseny részletei megtalálhatók 
a www.varosszepitok.hu oldalon.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését!

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

A Fóti Vadászklub és a Fóti Városszépítő 
Egyesület

„Tavaszköszöntő” bált
rendez a felújított Művelődési Házban. 

2015.04.11.-én 18.30.-tól
Töltsön Velünk egy könnyed mulatós estét 

tavaszi virágos hangulatban, melyről 
gondoskodnak fellépőink: Stróbel Dóra, 
Pásztor Ádám és a Kreadance táncosai, 

valamint a talpalávalót a Pedrofon zenekar 
szolgáltatja kivilágos virradatig.

A vacsora: eper pálinka, zöldséges pástétom tor-
ta, fácán leves, roston sült csirkeropogós gombás 

májas rizottóval, habos ínyencséggel zárva.
Jegyek vásárolhatók a két egyesület tagjaitól, 

szeretettel várunk mindenkit!

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

§
                                   NAPOS ÉS ELŐNEVELT                       

                                   CSIRKE RENDELHETŐ! 
 

 

TAKARMÁNYOK ÉS SZEMES TERMÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN! 

 

TAKARMÁNYBOLT                                    

FÓT, KOSSUTH LAJOS U. 57 

TEL.: 0627/359-659                                                       

Óda a pampuskához

A Lisai Elek János Alapítvány a hagyományos far-
sangi rendezvényén felidézték a régi idők hangulatát, 
amikor még a Vörösmarty Művelődési Ház megtelt 
fóti és környékbeli kertbarátokkal. 1978 farsang-
jára sütötte ki Lisai Elek János az „Óda a pampus-
kához”-rigmust. Akkor Sellei Zoltán, most Sianec 
László mondta el, a Bíró Házában. Köszönjük Me-
gyesi Áginak hogy helyet ad a hideg időkben a forró 
hangulatú rendezvényeinknek.
Vendégeink érkeztek Sűlysápról a Hagyományőrző 
Pávakör, Csömörről a Magyar Nemzetőrség országos 
főparancsnoka Vitéz Dömötör Zoltán és csapata. 
Köszönet a fellépő művészeinknek, akik hosszú 
évek óta velünk vannak. Nagyon büszke vagyok a 
fiatal csapatunkra, akik rendszeresen önálló műsor-
ral lépnek fel. 

2015. április 05-én, vasárnap,
délután 14-órától Hagyományos Húsvéti 

Locsolkodás-t tartunk Alapítványunk 
székházában, Fót,Vörösmarty u.43.

Tel: 06 70 4451242 

Guyen Piroska,  Elek Erzsébet

DICSŐSÉGES TAVASZI HADJÁRAT

Április 8-án, szerdán a Tavaszi Emlékhadjárat huszá-
rai ismét megérkeznek Fótra, hogy az Óvodakertben 
megkoszorúzzák a Szózat költője, Vörösmarty Mi-
hály szobrát és a Károlyi huszárezredet létrehozó gróf 
Károlyi István emléktábláját a kastélykertben. 

A Tavaszi hadjárat Európa egyik legnagyobb hagyo-
mányőrző rendezvénysorozata. A huszárok történelmi 
hitelességgel, látványosan elevenítik fel az 1849-es sza-
badságharc eseményeit, azokon a településeken, ahol 
ezek a dicsőséges csaták lezajlottak. Fótot immár nyol-
cadik éve érintik, és nagy sikert aratnak főleg a óvodás 
és iskolás gyermekek körében. 
Április 8-án, reggel érkeznek a hagyományőrző lovasok 
Mogyoród felől az Óvodakertbe, ahol Ferenczi János, a 
Sándor huszárok kapitánya bemutatja a bandériumát. 

A koszorúzást követően átlovagolnak a Károlyi kas-
télyhoz, ahol Károlyi István ükunokája, gróf Károlyi 
László köszönti a huszárokat. Mindkét helyszínre 
várjuk az óvodásokat, az iskolásokat és minden ér-
deklődőt, látványos eseményben lesz részük.
Huszáraink a fóti helyszínt Dunakeszi felé hagyják 
el, majd komppal jutnak át a Szentendrei szigetre, 
ahol észak felé veszik az irányt. Vácnál ismét átszelik 
a Dunát és bekapcsolódnak az ott már javában zajló 
híres és szintén győztes váci csatába. 

Hirdetés



Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalának vezetője, dr. Bíró Attila
az alábbi felhívást juttatta el Fót polgármesteréhez.

FelHívás
a március 15-i országosan szervezett, közös megemlékezésen 

történő részvételre
Tisztelt Polgármester Úr!

Március 15-e az összefogás jelképe, ekkor váltak a magyarok igazi, a szó mai értelmében vett nemzet-
té. Ezt az összefogást kívánja megjeleníteni a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező 
Hivatala, egy a tervek szerint több száz település bevonásával szervezett közös élménnyel. 
A tervek szerint, 2015. március 15-én, 15:00 órakor a helyi Petőfi, Kossuth vagy Március 15. utcában/
téren a résztvevők egyszerre, egy időpontban 5-10 perces műsor keretében szavalják el a Nemzeti Dalt. 
Cél, hogy ezekben a percekben az egész ország érezze az összetartozás erejét. 
Ezúton kérem tisztelt Polgármester urat, hogy tájékoztassák a helyi lakosságot a központi eseményről 
és segítsék a lakosság minél nagyobb számú részvételét. 

Járási kapcsolattartó: Vetési Zsófia, Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala, E-mail: vetesi.zsofia@
dunakeszi.pmkh.qov.hu Telefon: (06-27) 540-695/119-es mellék
Segítő együttműködését köszönöm.
Dunakeszi, 2015. február 25.

dr. Bíró Attila
járási hivatalvezető

(Ismereteink szerint a fótiak a kisalagi Petőfi szobornál tervezik megtartani a közös szavalatot – a szerk.).

Meghívó a március 14-i fáklyás felvonulásra!

 Az 1848-49-es forradalom és a magyar szabadságharc emlé-
kére dr. Ciráki F. György és a Németh Kálmán Magyar út Kör 
tagjai 1998 óta minden évben fáklyás felvonulást szerveztek 
Fót városában. A megemlékezés napján - alkalmazkodva a vá-
rosi ünnepséghez - március 15-én, illetve a megelőző napon 
március 14-én, naplemente után, a kastély kertjében gróf Ká-
rolyi László tartott beszédet. Ezután a meggyújtott fáklyákkal 
a résztvevők felvonultak Sipos Pál síremlékéhez, ahol ünnepi 
beszéd következett. Az elmúlt években nemzeti érzelmű újság-
írók, történészek, közéleti személyiségek, az utóbbi időkben 
helyi kötődésű lelkészek, jobboldali helyi közéleti személyisé-
gek tartották az ünnepi megemlékezést. A szabadságharcról 
történő megemlékezés a magyar nemzet érdekérvényesítés-
nek követésre méltó példáiról szólt, és minden alkalommal 
kitért a jelen eseményeinek értelmezésére. A magyar nemzet 
ünnepein együtt örültünk múltunk fényes napjainak, melyek a 
jövőbe mutatnak és erőt adnak a XX. század igazságtalansá-
gainak elviseléséhez, a mindennapok küzdelmeihez, valamint 

reményt a magyar nemzet új sikereihez. 

Minden fóti polgárt arra buzdítunk, hogy saját környezetében találja meg azt a feladatot, amivel szebbé teheti hétköz-
napjainkat és közös ünnepeinket. 

Várjuk polgártársainkat idén is és a következő években is Fót város március 15-i és október 23-i ünnepi megemléke-
zésére és a fáklyás felvonulásra. 

Alulírottak dr. Cziráki F. György személyes kezdeményezését, a márciusi ünnepen rendezett fáklyás felvonulást fon-
tosnak tarjuk. Személyes példamutatását azzal támogatjuk, hogy átvesszük a fáklyás felvonulás szervezését, amely 
2015. március 14-én este 6 órakor lesz. A fáklyás felvonulást követő „agapéra”, beszélgetésekre, mint minden évben, 

idén is mindenkit szeretettel várnak a szervezők a katolikus közösségi házba. 

Gróf  Károlyi László, Haskó Sándor és  a Gazdakör, Bíró Zoltán, Grigalek László, Simon Tamás

Gróf Károlyi László, dr. Ciráki F. György és Zászkaliczky Pál a 
tavalyi megemlékezésen Sipos Pál, 1948-as honvéd sírjánál


