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FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES, KÖZÉLETI HAVILAPJA
V. ÉVFOLYAM, 8. szám, 2015. AUGUSZTUS

KépünKön Szent IStván alaKja a KISalagI MIllennIuMI eMléKparKban

SZENT ISTVÁN NAPI VÁROSI PROGRAMOK:
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA FÓT POLGÁRAIT

AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK TISZTELETÉRE RENDEZETT KOSZORÚZÁSRA

2015. AUGUSZTUS 19-ÉN (SZERDÁN), 18:OO ÓRAKOR
A KISALAGI MILLENNIUMI EMLÉKPARKBA

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND: BARTOS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KÖZREMŰKÖDIK: CSIHAR FANNI

20-ÁN, 10 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISE A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
PARADICSOMFESZTIVÁL A PIACTÉREN

ESTE 9 ÓRAKOR TŰZIJÁTÉK
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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.
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Az előadás időpontja: 

2015. augusztus 29. 19.00 – Fót, Művelődési Ház 

 
 
 

Erkel Ferenc 

Bánk bán 
című opera népszerű részletei 

 

 

 
 

II. Endre, magyar király Gárdai Gábor 
a Magyar Áll. Operaház művésze 

Gertrud, királyné Bódi Mariann 
a Debreceni Csokonai Színház művésze 

Bánk bán, Magyarország nagyura Molnár András 
a Magyar Áll. Operaház Kossuth-díjas művésze 

Melinda, a felesége Kertesi Ingrid 
a Magyar Áll. Operaház Érdemes és Kiváló művésze 

Petur bán, bihari főispán Tóth János 
a Magyar Áll. Operaház Liszt-díjas művésze 

Tiborc, paraszt Berczelly István 
a Magyar Áll. Operaház Érdemes és Kiváló művésze 

Zongorán kísér Medveczky Ádám 
a Magyar Áll. Operaház Kossuth-díjas karmestere 

Narrátor Blaskó Péter 
a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színművésze, a Nemzet 
Művésze 

Felelős szerkesztő Rohonyi Anikó 
Liszt-díjas operaénekes, az MMA levelező tagja 

Miller Lajos 
Kossuth-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze 

MAGYARORSZÁG 1213-as esztendő
Baljós évszám. A király, II. Endre távoli országban csatázik, eközben felesége az idegen 
földről jött Gertrudis királyné ragadja magához a hatalmat. A királyné kiváltságokkal 
halmozza el a trón körül dőzsölő honfitársait. A békétlen magyar urak Petur bán ve-
zetésével összeesküvést szerveznek ellenük. Ezalatt az országot járó Bánk bán, a király 
helytartója egyre nagyobb szegénységgel találkozik. Távollétében nem is sejti, hogy a 
királyi udvarban hagyott hűséges asszonyára, Melindára a királyné öccse, a léha Ottó 
kivetette hálóját.

TiszTelT láTogaTó!
Szeretettel várjuk jótékony célú koncertünkre a Vörösmarty Művelődési Házba. A kon-
cert ingyenes, de a helyszínen 1000 Ft-os támogatójegy vásárlására nyílik lehetőség. 
A támogatójegy vásárlásával a Fóti Zeneiskola elektromos zongora beszerzését támogat-
ja, amely több százezer Ft-ba kerül. 
A Fóti Zeneiskola közel 25 éve gazdagítja Fót zenei életét. Köszönjük támogatását és 
szép zenei élményeket kívánunk!

Bartos Sándor polgármester és Németh József alpolgármester

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. februári ülésén döntött a kiemelt városi rendezvényekről, 

mely szerint az V. Fóti Paradicsom Fesztivál
augusztus 20-án kerüljön megrendezésre a Fóti Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezésében.

Az államalapítás ünnepe pedig a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ szervezésében.

Utóbbit augusztus 19-én a Kisalagi Milleneumi Emlékparkban 
tartják, este 18 órakor.

V. Fóti Paradicsom Fesztivál 

Programjaink a helyi paradicsomtermelés és feldolgozás hagyományai, valamint az 
egészséges táplálkozás és életmód köré szerveződnek, így ötvözzük a régit az újjal.

Mottónk:
„szívügyünk a paradicsom”.

Programízelítő:
8:00- piaci nap, vásár
15:00 Paradicsomok szépségversenye és a paradicsomos ételek versenye 
eredményhirdetés 
(13:00-tól 14:00-ig várjuk a színpad melletti VIP sátorba a legszebb, a 
legnagyobb és a legérdekesebb formájú paradicsomot, valamint a 
legparadicsomosabb, a legízletesebb és a legkreatívabb ételeket!)
- A legszebb konyhakertek eredményhirdetése
- Öko-divatbemutató – paradicsom ihlette ruhák
- 16:00 Kis Gömböc - a Kincses Színház előadásában 
- 18:00 Vastag Tamás és a Sunny Dance Band
- 19:30 Szabó Ádám
- 20:15 Rácz Kati
- 21:00 Tűzijáték

Egész nap vidámpark, gyerekfoglalkozások, egészségszűrés

Idén is várunk mindenkit
2015. augusztus 20-án
az V. Fóti Paradicsom

Fesztiválon!

Helyszín: Fót, Shell kút mögötti terület-leendő Helyi Termelői Piac és Szabadidőpark 
területe

Bővebb információ:
marketing@fot.hu
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Képviselő-testületi ülési határozatoK
2015. 07. 15. és 07.29.

Polgármesteri beszámoló
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete elfogadja az előző 
képviselő testületi ülés óta eltelt idő-
szak fontosabb események tárgyában 
ismertetett polgármesteri beszámolót. 

Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati 
szomszédságában Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat (NGYSZ) Lo-
vas-terápiás Központ fejlesztése, öve-
zeti besorolás módosítása
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 0242 hrsz-ú földrészle-
tek 11,3209 ha méretű, a fejlesztő és 
tervező (Mű- Hely Zrt.) által megha-
tározott részét beépítésre szánt „kü-
lönleges terület” kategóriába sorolja. 
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy a 
Mű-Hely Tervező És Tanácsadó Zrt. 
a meghatározottak szerint intézkedjen 
a szükséges területi (környezeti, társa-
dalmi és gazdasági) hatásvizsgálat el-
készítéséről, majd a térségi terület-fel-
használási engedély iránti kérelmet 
terjessze a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala Állami Főépítésze elé.

Főépítészi jogviszony létrejöttével, fenn-
állásával kapcsolatos hatásköri kérdések 
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a főépí-
tészi jogviszony létesítésével, meg-
szűnésével és tartalmával kapcsolatos 
döntéseket saját, át nem ruházott 
hatáskörében kívánja tartani.

Főépítészi jogviszony létrejöttével, 
fennállásával kapcsolatos hatásköri 
kérdések 
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Bu-
gár-Mészáros Károllyal 2015. július 
13. napján aláírt, főépítészi tevékeny-
ség ellátására irányuló szerződést 
azonnali hatállyal felmondja.

Főépítészi jogviszony létrejöttével, 
fennállásával kapcsolatos hatásköri 
kérdések 
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a főépítészi 
pozíció betöltésére pályázatot kíván 
kiírni, ezért felkéri a Jegyzőt, hogy a 
pályázat részletes feltételeiről szóló 
előterjesztést a 2015. szeptember havi 
rendes testületi ülésre készítse elő.

Tájékoztatás a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásá-
nak jelenlegi helyzetéről szóló tájé-
kozatót elfogadja.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
a 2015. októberi ülésére készítsen 
előterjesztést Fót Város Önkormány-
zatát érintő peres ügyekről, melynek 
keretében adjon tájékoztatást:
- a Z/47/2011. (I.26.) KT. határozat, 
valamint a Z/321/2013. (VI.19.) KT. 
határozat végrehajtásáról, sor került-e 
a Márko 2000 Kft-vel szemben el-
maradt bérleti díj jogcímén megil-
lető pénzkövetelés (tőke + kamat) 
érvényesítésére, valamint a bérleti 
jogviszony felmondásából keletkezett 
egyéb követelések érvényesítésére, 
megindultak-e a szükséges eljárások 
a Szezeta Bt. (Fenyő büfé), a Medi-
terrán Food Kft., az Arden-Reál Kft. 
(Garay János Általános Iskola aka-
dálymentesítése) ügyében, 
- a 443-444/2012. (IX.24.) KT határo-
zatok végrehajtásáról (Biker Trade Kft. 
bérleti díjtartozás ügyében), továbbá
- a 109/2014. (II.19.) KT határozat vég-
rehajtásáról (ValadeInvestment Kft.).
Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, megerősítve a 
211/2012. (IV.25.) számú határoza-
tát, felkéri a Jogi, Ügyrendi és Em-
beri Erőforrás Bizottságot, hogy a 
Fót Város Önkormányzat, valamint 
Antal Ernő tulajdonostárs osztat-
lan közös tulajdonát képező 2593, 
2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú bel-
területi ingatlanokkal (továbbiakban 
együttesen: Alagi 29 ha) kapcso-
latban folytasson le vizsgálatot arra 
vonatkozóan, hogy az hogyan került 
5o %-ban magántulajdonba , illetve 
5o %-a önkormányzati tulajdonba. A 

vizsgálat megállapításairól készüljön 
tájékoztató előterjesztés a Képvise-
lő-testület 2015. decemberi ülésére.
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megerősíti a 385/2012. 
(IX.19.) számú határozatát, mely 
szerint szándékában áll a 2171. hrsz. 
alatti ingatlant megvásárolni. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgár-
mestert, hogy az ingatlan megvásárlá-
sa tárgyában készítsen előterjesztést a 
Képviselő-testület decemberi ülésére.
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy Hidasi Gyula lakáshasználati 
jogviszonyának rendezése és rész-
letfizetési kérelme ügyében az eddig 
megtett intézkedésekről – figyelem-
mel a Z/182-183/2013. (III.20.) KT. 
határozatokban foglaltakra - nyújtson 
be előterjesztést a Képviselő-testület 
2015. novemberi ülésére.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy 
225/2013. (IV.17.) számú határozatát 
megerősíti, a Fót Város közigazgatá-
si területén belül található belterületi 
szilárd burkolattal nem rendelkező 
utcákra vonatkozóan folyamatosan 
gondoskodni kíván arról, hogy Fót 
Városa rendelkezzen érvényes útépí-
tési engedélyezési tervekkel, hogy 
ezáltal felkészült legyen útépítési pá-
lyázati lehetőség meghirdetése esetén 
az útépítések megvalósítására.
Felkéri a polgármestert, hogy a no-
vemberi testületi ülésre nyújtson be 
előterjesztést útépítési engedélyezési 
tervvel még nem rendelkező utcák 
útburkolatának és csapadékvíz elve-
zetésének útépítési-engedélyeztetési 
tervei elkészíttetésének és engedé-
lyezésének ütemezésére.
Fót város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri polgármestert, 
hogy a Vasút utcára vonatkozóan 
az út-tulajdon rendezésére (1996/4, 
1996/7 hrsz.) dolgozzon ki határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére. 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy Varga Ilona jogcímnélküli 
lakáshasználó ügyében – figyelemmel 
a Z322/2013. (VI.19.) határozatra – 
készítsen előterjesztést a 2015. évi 
szeptemberi testületi ülésre.
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy Fót Város Önkormányzat tulaj-
donát képező ingatlanvagyon egyes 
elemeiről szóló 354/2013. (VII.03.) 
határozatban foglaltak felülvizsgála-
ta tárgyában készítsen előterjesztés a 
Képviselő-testület októberi ülésére. 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy Fót Attila utcai csapadék-
víz problémák megoldása tárgyában 
– figyelemmel a 425/2013.(IX.18.) 
KT. határozatban foglaltakra - nyújt-
son be előterjesztést a Képviselő-tes-
tület 2015. novemberi ülésére.
Fót Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a fóti közkutak megtartása, mérősítése 
tárgyában – figyelemmel a 241/2014.
(IV.16.) KT. határozatban foglaltakra 
- nyújtson be előterjesztést a Képvise-
lő-testület 2015. novemberi ülésére.
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 439/2014. (X.8.) számú 
határozatát megerősíti, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Géza fejedelem 
utca útépítési beruházására történő fel-
ajánlás elfogadásához szükséges jognyi-
latkozatokat kérje be és a jogi képviselő 
által elkészített közérdekű kötelezettség-
vállalásról szóló megállapodást írja alá.
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a 278-279/2014. (VI.21.) számú 
határozatokban (Fót, 0203/1 hrsz.-ú 
osztatlan közös tulajdonban lévő erdő 
megosztásáról) foglalt feladatok vég-
rehajtásáról nyújtson be előterjesztést 
a Képviselő-testület októberi ülésé-
re – és addig ne kössön megállapodást 
a 278/2014.(V.21.) KT-határozat 4./ 
pontja szerinti ingatlantulajdonosokkal.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
241/2015. (V.27.) számú határozatá-
nak 3. pontját, valamint a 257/2015. 
(V.27.) számú határozatát az alábbi-
ak szerint kiegészíti: “Rendezvényért 
felelős szervezet: Polgármesteri Hi-
vatal, valamint támogatási szerződés 
keretében Lendvai Balázs”
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy fel-
kéri a jegyzőt, hogy az önkormány-
zati, illetve közterületen lévő nem 
önkormányzati felépítményekkel 
kapcsolatban a 2015. novembe-
ri testületi ülésig vizsgálják meg az 
érintett ingatlanok jogi helyzetét és 
az önkormányzat fokozottabb vé-
delmének lehetőségét, továbbá azt, 
hogy az önkormányzati tulajdonban 
álló vagyontárgyakkal kapcsolatos 

tulajdonosi jogok ne csorbuljanak. A 
vizsgálat megállapításairól készüljön 
tájékoztató előterjesztés a Képvise-
lő-testület 2015. novemberi ülésére

Döntés álláshelyek engedélyezéséről 
az óvodákban
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi 
Franciska Óvoda részére 2 fő óvodape-
dagógus, 1 fő technikai dolgozó és 1 fő 
pedagógiai asszisztens álláshelyet biz-
tosít 2015. szeptember 1-től. 
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde részére 
1 fő pedagógiai asszisztens álláshe-
lyet biztosít 2015. szeptember 1-től.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Apponyi Franciska 
Óvoda, valamint Fóti Boglárka Óvo-
da és Bölcsőde státuszemeléséhez 
szükséges fedezetet a működési cél-
tartalék sor terhére biztosítja, felkéri a 
polgármestert, hogy a 2015. évi költ-
ségvetés III. számú módosítását en-
nek figyelembevételével terjessze elő.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri az Apponyi Fran-
ciska Óvoda, valamint Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde intézményveze-
tőjét, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat státuszemeléssel kapcsola-
tos módosítását készítse el és nyújtsa 
be az illetékes döntéshozó szerv elé.

Döntés a Fót, Károlyi út, Munkácsy u., 
Széchenyi u szennyvízcsatorna vízjogi 
engedélyezési kiviteli terv készítéséről
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy elkészít-
teti a Fót, Károlyi út, Munkácsy u., 
Széchenyi u szennyvízcsatorna vízjo-
gi engedélyezési tervét.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a tervezői 
munkái fedezetéhez szükséges brut-
tó 990.600.- Ft összeget Fót Város 
Önkormányzata 2015. évi költség-

vetés Csapadékvíz elvezetés sorának 
terhére biztosítja. Felkéri a polgár-
mestert, hogy a fedezet biztosítása 
érdekében a 2015. évi költségvetés 
III. számú módosításába építse be.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy az 1./ pontban meghatá-
rozott feladatokra vonatkozóan a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Döntés Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló 
7/2015.(II.25.) önkormányzati ren-
delet III. sz. módosításáról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a „Dön-
tés a Fót, Vörösmarty utca 11. sz. 
alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz 
hálózat kiépítése tárgyában” szüle-
tett 253/2015. (V.27.) KT határozat 
6. pontját – akként módosítja, hogy 
a beruházás pénzügyi fedezetét Fót 
Város Önkormányzat 2015 évi költ-
ségvetésében 2.600 eFt-tal a Németh 
Kálmán Általános Iskola vizesblokk 
felújítás Fejlesztési Céltartalék sor 
terhére biztosítja”.

Döntés Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló 
7/2015.(II.25.) önkormányzati ren-
delet III. sz. módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
2015. évi költségvetési rendelet III. sz. 
módosításakor a Fóti Közművelődési 
és Közgyűjteményi Központ terem-
bérleti díjból és színházjegy-bevételből 
származó többlet-bevételét az intéz-
mény finanszírozása kiadási előirány-
zatának csökkentésére fordítja.

Döntés Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló 
7/2015.(II.25.) önkormányzati ren-
delet III. sz. módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
a 2015. évi költségvetési rendelet III. 
sz. módosításakor a Fóti Gazdasági 

Verebes Viktor rendszergazda, Merkwart Krisztián, Takács István, Koncz János képviselőkNémeth József alpolgármester, Bartos Sándor 
polgármester, dr. Finta Béla jegyző, Dóráné dr. 

Kuzman Katinka aljegyző
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Ellátó Szervezet költségvetését - 
2x50 eFt összegű rendkívüli munkál-
tatói segély folyósítása céljával - 100 
eFt-tal megemeli a Működési céltar-
talék sora terhére.

Döntés Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló 
7/2015.(II.25.) önkormányzati ren-
delet III. sz. módosításáról
A Fóti Közművelődési és Közgyűj-
teményi Központ által rendezett 
Fóti Szürettel kapcsolatban befolyó 
szponzori támogatásokból származó, 
a tavalyi szponzori támogatás mérté-
két meghaladó többlet-bevétel max. 
50%-t az intézmény dologi kiadása-
ira fordíthatja. A tényleges bevételek 
és elszámolási adatok ismeretében az 
előirányzat-módosításokat be kell 
építeni a 2015. évi költségvetési ren-
delet IV. sz. módosításába.

Döntés Fót Város Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről szóló 
7/2015.(II.25.) önkormányzati ren-
delet III. sz. módosításáról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a szociális 
ágazatban dolgozók részére nyújtott 
kiegészítő pótlék kifizetéséhez kap-
csolódó támogatásról szóló 166/2015. 
(VI.30.) Korm. rendelet önkormány-
zati költségvetési előirányzatok érintő 
változásait az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének IV. sz. módosítá-
sakor vezeti át a rendeleten.

Döntés a „A Fót, Vörösmarty utca 
11.sz alatti vízóra akna létesítése és 
tüzivíz hálózat kiépítése tárgyában 
(átalányáras kivitelezési szerződés)” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredmé-
nyére vonatkozóan
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Fót, Vörösmarty utca 11.sz alatti 
vízóra akna létesítése és tüzivíz háló-
zat kiépítése tárgyában (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” kiírt közbe-
szerzési eljárásban érvényes ajánlatot 
az alábbi gazdasági szereplő tett: -  
BMI Installátion Hungary Kft. 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Fót, Vörösmarty utca 11. sz alatti 
vízóra akna létesítése és tüzivíz háló-
zat kiépítése tárgyában (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” kiírt közbe-
szerzési eljárásban Kbt. 74. § (1) be-
kezdés e) pontja alapján a következő 
gazdasági szereplő érvénytelen aján-

latot tett: - H-L Mérnök Kft 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Fót, Vörösmarty utca 11.sz alatti 
vízóra akna létesítése és tüzivíz háló-
zat kiépítése tárgyában (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” tárgyú köz-
beszerzési eljárást, a közbeszerezé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
76. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
eredményesnek nyilvánítja.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert a kivitelezési szerződés aláírására 
a BMI Installátion Hungary Kft.-
vel Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a „Fót, Vörösmarty utca 11. sz alatti 
vízóra akna létesítése és tüzivíz há-
lózat kiépítése fedezetét a 2.600.000 
Ft-ig a Németh Kálmán Általános 
Iskola vizesblokk felújítás fejlesztési 
céltartalék sorról biztosítja.

Döntés „A Történelmi Városközpont 
Sétány és parkoló kivitelezése” tár-
gyában a közbeszerzési eljárás meg-
indításáról
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Történelmi Városközpont fejlesztési 
koncepcióját érintő korábbi testületi 
határozatok összegyűjtésére, és azok-
nak a főépítészi koncepcióval történő 
egybevetésére Munkacsoportot hoz 
létre. A Munkacsoport vezetésére 
Németh József alpolgármestert kéri 
fel, a Munkacsoport további tagjainak 
pedig Bartos Sándor polgármestert, 
Lévai Sándorné PFB-elnököt, Bíró 
Zoltán és Gellai István képviselőket, 
továbbá a települési főépítészt, vala-
mint Czégány Sándort, a Vándorépí-
tész Kft. tervezőjét kéri fel. A Munka-
csoport feladata az, hogy fogalmazza 
meg javaslatait a konkrét tervezői fel-
adatok tartalmára vonatkozóan, majd 
azokat terjessze a Pénzügyi és Fejlesz-
tési Bizottság 2015. szeptemberi ren-
des ülése elé.
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
2015. szeptember hónapban hatá-
rozza meg a Történelmi Városköz-
pont fejlesztésének szakaszait, az 
egyes szakaszok műszaki tartalmát, 
és annak alapján dolgozza át a 109/A. 
sz. előterjesztést a Képviselő-testület 
2015. októberi rendes ülésére.
Arra az esetre, ha tervezői közremű-
ködéséért Czégány Sándor megbízási 
díjra tartana igényt, a Képviselő-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy kössön vele tervezői szerződést.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a beruházás pénz-
ügyi fedezetét az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésében a 3.2.2. 
Fejlesztési céltartalékok „Történelmi 
Városközpont Sétány kivitelezése” 
soráról biztosítja. A Képviselő-tes-
tület felkéri a polgármestert, hogy a 
2015. évi költségvetés III. sz. módo-
sításában gondoskodjon a szükséges 
fedezet átcsoportosításáról.

Döntés a „Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 évekre vonatkozó 
átvilágítás” tárgyú közbeszerzési el-
járás eredményére vonatkozóan
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 
Város Önkormányzat 2012-2013-2014 
évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárásban érvényes 
ajánlat nem érkezett, így az eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja, a Kbt. 76. 
§ (1) bekezdés b) pontja alapján.

Megbízási szerződés Horváth Lajos 
Fót története 1711-től 1867-ig c. 
kötet (monográfia II.) kéziratának 
megírására
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy módo-
sítva a 64/2015.(II.25.) számú KT 
határozatát, megbízza Horváth La-
jos történészt Fót története 1711-től 
1867-ig című monográfia megírásá-
ra, amely a Fót története 1867-ig c. 
monográfia második kötetének kéz-
iratát képezi. 
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a 170/2015. számú elő-
terjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal kösse meg a megbízási 
szerződést Horváth Lajos törté-
nésszel Fót története 1711-től 1867-
ig című monográfia megírására.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Hor-
váth Lajos történész Fót története 
1711-től 1867-ig című monográfia 
megírására bruttó 300.000,-Ft ösz-
szegű megbízási díj és járulékainak 
fedezetét a monográfia sor terhére 
biztosítja, bruttó 600.000,-Ft ösz-
szegű megbízási díj és annak járulé-
kai fedezetét a 2016. évi költségvetés 
terhére biztosítja.
A kiegészítő munkálatokra a Képvise-
lő-testület további bruttó 370 eFt-os 
keretösszeget biztosít az Önkormány-
zat 2016. évi költségvetése terhére.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
(HEP) felülvizsgálata
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elvégezve törvényi 
kötelezettsége alapján a Helyi Esé-
lyegyenlőségi Program kétévente 
esedékes felülvizsgálatát, a 186. szá-
mú előterjesztés 4. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja a „Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizs-
gálata” c. dokumentumot a benne 
foglalt változtatásokkal együtt.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon az Intézkedési 
Tervben foglalt feladatok végrehaj-
tásáról és nyújtson tájékoztatást an-
nak megvalósulásáról, a két év múlva 
esedékes felülvizsgálat keretében a 
2017. évi júliusi testületi ülésen.

Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat kiírás tárgyában 
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a könyv-
vizsgálói feladatok ellátására 2015. 
szeptember 1-jétől a 2015. évi beszá-
moló elfogadásáig terjedő időszakban 
egy Magyar Könyvvizsgáló Kamarai 
tagsággal rendelkező külső könyvvizs-
gáló táraságot kíván felkérni.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a „Könyv-
vizsgálói feladatok ellátására a 2015. 
szeptember 1-jétől a 2015. évi beszá-
moló elfogadásáig terjedő időszakban” 
vonatkozó ajánlati felhívást a 127/B 
sz. előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.
Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Könyvvizsgálói feladatok ellátására 
a 2015. szeptember 1-jétől a 2015. 
évi beszámoló elfogadásáig terjedő 
időszakban” vonatkozó ajánlati fel-
hívást a 127/B sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében felsorolt könyvvizsgá-
ló társaságoknak megküldi.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a könyv-
vizsgálói feladatok ellátására lefoly-
tatott eljárás nyertesének személyére 
vonatkozó döntést a Képviselő-testü-
let hozza meg. Az ajánlatok értékelé-
sének szempontjaként az összességé-
ben legelőnyösebb ajánlat súlyozását 
határozva meg, amelynek szempont-
jai és súlyszámai: ajánlati ár: 20%, 
szakmai referencia és önéletrajz: 80%
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a könyvvizsgálói feladatok ellá-
tására vonatkozóan lefolytatott eljárás 
eredményessége esetén a könyvvizs-
gálói szerződést a 127/B. számú elő-
terjesztés 1. számú mellékletét képező 
az Ajánlattételi felhívás 1. számú mel-
léklelete szerinti tartalommal írja alá 
az eljárás nyertesével.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizs-
gálói díj fedezetét a szerződés időtarta-
mára vonatkozóan az Önkormányzat 
2015 évi költségvetésében „könyvvizs-
gálói díj” sora terhére biztosítja.

Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 3. sz. 
alatti Vörösmarty Művelődési Ház pin-
ce víz elleni szigetelése” - tárgyában
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Fót, Vö-
rösmarty tér 3. szám alatti Vörösmar-
ty Művelődési Ház É-i pincéjében 
talajvíz elleni szigetelést végeztet.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ 
pontban szereplő feladatok kivite-
lezésére ajánlattételi eljárást folytat 
le a 212/2015.sz.előterjesztés 3. sz 
mellékletében szereplő ajánlattételi 
felhívás alapján.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ 
pontban szereplő feladatok kivite-
lezésére ajánlattételi felhívást küld 
a 212/2015. sz. 4. sz. mellékletben 
szereplő gazdasági társaságok részé-
re. Az ajánlatok értékelésének szem-
pontja: a legalacsonyabb összegű el-
lenszolgáltatás. A nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról a Polgármester dönt.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy az ajánlattételi eljárás 
eredményessége esetén a kivitelezési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel 
írja alá a 212/2015.sz. előterjesztés 
5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Vö-
rösmarty tér 3. szám alatti Vörösmarty 
Művelődési Ház É-i pincéje talajvíz el-
leni szigetelés pénzügyi fedezetét brut-
tó 2,0 MFt-ig a költségvetés felújítási 
kiadások Vörösmarty Művelődési Ház 
(pince szigetelés) sorról biztosítja.

Döntés a „Fót, Hargita utca 36. sz. 
alatti 2 db új tárgyaló iroda kiala-
kítás a tetőtérben és egyéb munkák” 
- tárgyában
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Fót 

Város Egyesített Szociális Egészség-
ügyi Intézmény épületében a 183/A 
előterjesztés 1-3 pontjában felsorolt 
kivitelezési munkákat elvégzi.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ 
pontban szereplő feladatok kivite-
lezésére ajánlattételi eljárást folytat 
le a 183/A számú előterjesztés 2. sz 
mellékletében szereplő ajánlattételi 
felhívás alapján.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ 
pontban szereplő feladatok kivitelezé-
sére ajánlattételi felhívást küld a 183/A 
számú előterjesztés 3. sz. mellékletben 
szereplő gazdasági társaságok részére.  
Az ajánlatok értékelésének szempont-
ja: a legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatás. A nyertes ajánlattevő kiválasz-
tásáról a Polgármester dönt.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgár-
mestert, hogy az ajánlattételi eljárás 
eredményessége esetén a kivitelezési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel 
írja alá a 183/A. számú előterjesztés 
4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Vá-
ros Egyesített Szociális Egészségügyi 
Intézmény épületében elvégzendő 
kivitelezési munkák tetőterében 24,4 
m2-es még be nem épített tetőtérben 
2 db ügyfél fogadásra alkalmas tárgya-
ló iroda kivitelezés pénzügyi fedezete 
bruttó: 3.200.000,-Ft a 2015 évi költ-
ségvetés ESZEI ÖNO új iroda kiala-
kítása beruházási sorról biztosított. 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány köz-
világítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a telepü-
lés több pontján a hálózat bővítése
Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
235/2015.(V.27.) KT határozatának 
3. pontját az alábbiak szerint módo-
sítja: A Hóvirág utcában a Sugár és az 
Ibolya utcák közötti 250 méteres sza-
kaszon két közvilágító lámpát szerel-
tet fel, az e célra elkülönített keretből.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az 2.1. és 
2.2. pontokban megjelölt helyen és 
módon kívánja bővíteni a közvilágí-
tási hálózatát: 
belterület: Fót, Honfoglalás sétány (5 
db közvilágítási oszlop lámpatesttel, 
kb.: 200 fm vezeték),
külterület: Fót, Hóvirág u. (Kurjancs) 
hálózat kiépítés (3 db lámpa, 9 db 
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oszlop, 300 fm vezeték)
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az az engedélyes és kiviteli 
tervek elkészíttetéséhez válassza ki a 
tervezőt úgy, hogy kérjen be a fen-
tiekben vázolt feladat elvégzésére 
jogosult tervezőktől 3 ajánlatot, és 
abból válassza ki a legalacsonyabb el-
lenértéket megadó ajánlattevőt, aki-
vel a tervezési szerződést kösse meg.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
meghatározott tervezési munkálatok 
fedezetét, nettó 300.000 Ft, bruttó 
381.000 Ft összeget Fót Város Ön-
kormányzat 2015. évi költségvetése 
Belterületi közvilágítási hálózat bő-
vítése során rendelkezésre álló bruttó 
4.000.000 Ft terhére biztosítja. 
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az engedélyezett kiviteli tervek 
leszállítását követően a Képvise-
lő-testület elé terjesszen előterjesz-
tést a kivitelező kiválasztására.

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány köz-
világítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a telepü-
lés több pontján a hálózat bővítése
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az 1.1-
1.6. pontokban megjelölt belterületi 
helyeken és módon kívánja fejleszte-
ni a meglévő közvilágítási hálózatát: 
1.1. Budai N. A. u. 2 db lámpatest,
  35 fm vezeték
1.2. Határ u. 1 db lámpatest
1.3. Liget u. 5 db lámpatest
1.4. Sopronok u. 2 db lámpatest
1.5. Árvácska u. 5 db lámpatest
1.6. Meggyes u. 1 db lámpatest
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megjelölt he-
lyeken a kivitelezéshez válassza ki 
a kivitelezőt úgy, hogy kérjen be a 
fentiekben vázolt feladat elvégzésére 
jogosult cégektől 3 ajánlatot, és abból 
válassza ki a legalacsonyabb ellenér-
téket megadó ajánlattevőt, akivel a 
kivitelezési szerződést kösse meg.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ 
pontban meghatározott kivitelezési 
munkálatok fedezetét, nettó 887.500 Ft, 
azaz bruttó 1.127.125 Ft összeget Fót 
Város Önkormányzat 2015. évi költség-
vetése Belterületi közvilágítási hálózat 
bővítése során rendelkezésre álló bruttó 
4.000.000 Ft terhére biztosítja. 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány köz-
világítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a telepü-
lés több pontján a hálózat bővítése
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Fót 
külterületén lévő Hóvirág u. (Kur-
jancs) alább bemutatott hálózat ki-
építését 2016. évre ütemezi. 
3 db lámpa, 9 db oszlop, 300 fm vezeték.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1./pontban meghatározott 
munkák kivitelezésének fedezetéül 
Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe 840.000. Ft. + ÁFA, 
azaz br. 1.066.800 Ft-ot építsen be.

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány köz-
világítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a telepü-
lés több pontján a hálózat bővítése
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a to-
vábbiakban a pályázati kiírásokba 
általános érvénnyel be kell építeni az 
alábbi rendelkezést is:
1./ Tárgyi munkára ajánlatot beadó 
a munkálatok során alvállalkozóként 
nem vehet részt a munkában.
2./ Tárgyi munka során amennyiben 
az Ajánlattevő 50%-os arányt meg-
haladó mértékben alvállalkozó/ka/t 
kíván foglalkoztatni, úgy ajánlatában 
előre meg kell neveznie a foglalkoz-
tatni kívánt alvállalkozó/ka/t.

Döntés a „2151 Fót, Apponyi Fran-
ciska Ibolyás utcai óvodaparkoló bur-
kolás kivitelezése”- tárgyában 
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Apponyi Franciska Ibolyás utcai 

óvoda mészkő zúzalékos parkolójá-
nak ajánlattételi eljárását eredmény-
telennek nyilvánítja.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
Apponyi Franciska Ibolyás utcai 
óvoda parkolójának burkolatára és 
összegyűlő csapadékvíz elvezetésre 
új műszaki tartalmat dolgoz ki.
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy az új műszaki tartalomra 
vonatkozóan a szeptemberi rendes 
testületi ülésre nyújtson be előter-
jesztést, mely tartalmazza a kiírásra 
javasolt új ajánlattételi felhívást. 
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az 
1./ pontban szereplő Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda par-
koló burkolat javítás fedezetét bruttó 
3,3 M Ft-ig a 2015 évi költségvetés 
„Önkormányzati intézmények meg-
közelítése (parkolók, csapadékvíz, 
stb.)” sorról biztosítja.

Döntés Fót, az 5503 hrsz.-ú önkor-
mányzati telek 2 oldali lekerítéséről
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
5503 hrsz-ú ingatlan 2 oldali lekerí-
tése előregyártott lábazattal valósul 
meg az árazatlan költségvetés kiírás 
és a 185/A/2015.sz. 3.sz. melléklete 
szerinti kitűzési vázrajz alapján.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, felkéri a Pol-
gármestert, hogy kérjen be legalább 
három árajánlatot, és a beérkezett 
árajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot tevőt válassza ki 
nyertesnek, és tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.

Döntés az Eco System Kft. –Vörös-
marty Művelődési ház kivitelezésére 
kötött szerződésben rögzített garan-
ciális visszatartás bankgaranciával 
történő kiváltása tárgyában
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy abban az 
esetben járul hozzá az Eco System 
Kft-vel Vörösmarty Művelődési ház 
kivitelezésére kötött szerződés 43. 
pontjában rögzített jótállási bizto-
síték garanciavállaló kötelezvénnyel 
történő kiváltásához a 213. sz. elő-
terjesztés 2. sz. mellékletét képező 
garanciavállaló kötelezvény szerint, 
amennyiben a garanciavállaló köte-
lezvény 4. pontjának első bekezdése 
az alábbiak szerint módosítható:
„Jelen garanciavállaló kötelezvény 
alapján a Biztosító vállalja, hogy 
amennyiben a Kedvezményezettnek 
– a Biztosított Szerződésben fog-
lalt jótállási kötelezettsége nem vagy 
nem szerződésszerű teljesítése követ-
keztében  - jelen kötelezvény hatálya 
alatt esedékessé vált olyan, jótállásból 
eredő szerződés-teljesítésére irányuló 
követelése keletkezik, amelynek nem 
teljesítése esetén a teljesítési biztosí-
ték felhasználható, akkor a Biztosító 
a Biztosított helyett a Kedvezmé-
nyezett 5. pontban foglaltak szerint 
benyújtott írásbeli igénybejelentése 
alapján – a 3. pontban megjelölt ösz-
szeg erejéig – garantőrként fizetést 
teljesít a Kedvezményezett számára.”
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1./ pontban rögzített, a 213. sz. 
előterjesztés 3 sz. mellékletét képező 
garanciavállaló kötelezvényhez szük-
séges hozzájáruló nyilatkozatot írja alá. 

Döntés úthozzájárulás megállapításáról
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 205/2015. sz. 
előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti tartalmú határozattal kötelezze 
a Deák utca, Baross utca és a Géza 
fejedelem utca beruházással a Fót Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének az útépítési és közműfejlesztési 
hozzájárulásról szóló 16/2014. (V. 
22.) önkormányzati rendelete szerint 
érintett ingatlantulajdonosokat, in-
gatlanonként 100.000 Ft úthozzájá-
rulás megfizetésére.
Az útépítési hozzájárulásról szóló 
határozat kísérőlevelében a címzet-
teknek a Polgármester elszámolást is 
mellékeljen. 

Pályázati eljárás Fót Város honlapjára
Fót Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
216/2015.sz. előterjesztést átdol-
gozásra, továbbá az értékelés szem-
pontrendszerének kimunkálására 
visszaadja. Az átdolgozott előterjesz-
tést a Képviselő-testület szeptemberi 
rendes ülése elé kell terjeszteni.

Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú ingatla-
non álló Németh Kálmán Általános 
Iskola átalakításához, felújításához 
szükséges költségvetés készítési felada-
tok ellátásáról
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 
3551 hrsz-ú ingatlanon álló Németh 
Kálmán Általános Iskola átalakításá-
hoz, felújításához szükséges felmérés 
és költségvetés elkészítésére ajánlat-
tételi felhívást küld ki a 105/B/2015. 
sz. előterjesztés 5. mellékletében 
megnevezett hat tervező irodának. 
Az ajánlattételi felhívás 105/B/2015. 
sz. előterjesztés 4. sz. melléklete sze-
rinti tartalmát a Képviselő-testület 
8.4/ ponttal egészíti ki, az alábbiak 
szerint: 8.4./ Ajánlatkérő közös be-
járást tart az ajánlattevők részére: 
2015. augusztus 5-én 9 órakor a Né-
meth Kálmán Általános Iskola (Fót, 
Március 15. út 40.) épületében.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1./ pont meghatározott aján-
lati felhívásra beérkezett árajánlatok 
alapján készíttessen előterjesztést 
döntéshozatal céljából a következő 
rendes Képviselő-testületi ülésre.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy 1./ pontban 
meghatározott feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges fedezetként nettó 1.000 
eFt, bruttó 1.270 eFt összeget biztosít 
Fót Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetése Németh Kálmán Álta-
lános Iskola energetikai korszerűsíté-
se, tervezése során rendelkezésre álló 
bruttó 21.899 eFt terhére.

Barackos területfejlesztés miatt 
döntés Németh Csaba Fót, 5553/12 
hrsz.-ú ingatlanának megvételéről 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Barackos közművesítés terveit ké-
szítő Roden Mérnöki Iroda Kft ál-
tal javasolt telekalakítást elfogadja a 
98/B/2015 sz. előterjesztés 6 sz. mel-
léklete szerint. 
Fót Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy a közművesítés terveinek 
javítása érdekében a RODEN Mér-
nöki Iroda Kft-t hivatalosan tájékoz-
tassa a döntésről.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy amennyiben szükséges, 
úgy intézkedjen a HÉSZ módosí-
tásáról az 1. pontban meghatározott 
területrendezéssel kapcsolatban. 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy a Roden Mérnöki Iroda 
Kft-vel a tervek módosítása érdeké-
ben a szerződést írja alá. 

Döntés a civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális és sport-te-
vékenységét támogató pályázatokról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a civil 
szervezetek, egyházak, magánsze-
mélyek kulturális tevékenységét tá-
mogató pályázati felhívásra érvényes 
pályázatot nyújtott be:
• Fóti Római Katolikus Egyházközség
• Fóti Központi Református Egy-
házközség
• Református Missziói Egyházközség
• Fóti Evangélikus Egyházközség
• Horváth Tamás
• Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos 
Egyesület
• Fótsomlyói Védegylet
• Szabóné Horváth Edit
Felkéri a polgármestert, hogy a tes-
tület döntéséről az érintett pályázó-
kat értesítse.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a civil 
szervezetek, egyházak, magánszemé-
lyek kulturális tevékenységét támo-
gató pályázati felhívásra érvénytelen 
pályázatot nyújtott be:
• Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde /
„Aprófalva” Alapítvány
• Fóti Dal Alapítvány
• Fóti Népművészeti Szakképzésért 
Egyesület
• Winczheim Tibor
• „Aprófalva” Alapítvány
• Kárpát-medencei Művészek Alko-
tóközössége
• Lisai Elek János Alapítványa
• Schmatz Béla Zsolt
Felkéri a polgármestert, hogy a tes-
tület döntéséről az érintett pályázó-
kat értesítse.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a civil 
szervezetek, egyházak, magánszemé-

Gellai István, Bíró Zoltán, Madaras Ádám 
képviselők
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lyek kulturális tevékenységét támogató 
pályázati alapot az érvényes pályázók 
köréből az alábbiak szerint osztja meg:
• Fóti Római Katolikus Egyházközség
                                           350.000,-Ft
• Fóti Központi Református Egy-
házközség                      350.000,-Ft
• Református Missziói Egyházközség
                                       300.000,-Ft
• Fóti Evangélikus Egyházközség
                                      175.000,-Ft
• Horváth Tamás           210.000,-Ft
• Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos 
Egyesület                       222.480,-Ft
• Fótsomlyói Védegylet   250.000,-Ft
• Szabóné Horváth Edit 125.000,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a 3./ pontban foglalt 
támogatások tárgyában kötendő tá-
mogatási szerződés aláírására.

Döntés a civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális és sport-te-
vékenységét támogató pályázatokról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a civil 
szervezetek, egyházak, magánszemé-
lyek sport tevékenységét támogató 
pályázati felhívásra érvényes pályá-
zatot nyújtott be:
• Jakab Krisztián
• Mató Gyula
• Fóti Sakkegyesület
• Bordás Annamária
• Vektors Sportegyesület
• Nagy Adrián Tamás
• Schök Attila
Felkéri a polgármestert, hogy a tes-
tület döntéséről az érintett pályázó-
kat értesítse.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapítja, hogy a civil 
szervezetek, egyházak, magánszemé-
lyek sport tevékenységét támogató 
pályázati felhívásra érvénytelen pá-
lyázatot nyújtott be:
• Most” Mozgás, sport, szabadidő-
sport Egyesület
• Impulzus Szabadidősport és Kultu-
rális Egyesület
• Ifjúsági Szabadidő és Sport Egyesület
Felkéri a polgármestert, hogy a tes-
tület döntéséről az érintett pályázó-
kat értesítse.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a civil szer-
vezetek, egyházak, magánszemélyek 
sport tevékenységét támogató pályáza-
ti alapot az érvényes pályázók köréből 
az alábbiak szerint osztja meg:
• Jakab Krisztián             200.000,-Ft
• Mató Gyula            200.000,-Ft

• Fóti Sakkegyesület        250.000,-Ft
• Bordás Annamária       250.000,-Ft
• Vektors Sportegyesület 250.000,-Ft
• Nagy Adrián Tamás    150.000,-Ft
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Schök 
Attila pályázatát nem támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a 3./ pontban foglalt 
támogatások tárgyában kötendő tá-
mogatási szerződés aláírására.

Döntés a 873 hrsz-ú ingatlant terhelő 
beépítési kötelezettség törléséről
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hozzájárul 
a 873 hrsz-ú, 641 m² területű, „kivett 
beépítetlen terület” elnevezésű ingat-
lanra bejegyzett beépítési kötelezett-
ség törléséhez, melynek jogosultja a 
8542/1978. számú határozat alapján 
Fót Nagyközségi Tanács VB. 2151 Fót.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a hozzájáruló nyi-
latkozatot készítesse elő, írja alá és 
küldje meg Dunakeszi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya részére.

Döntés kivitelező kiválasztásáról 
Nagy László utcai járda felújítása 
tárgyában
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, 
Nagy László utcai járda felújításának 
kivitelezése” tárgyában kiírt ajánlatté-
teli eljárásban a következő gazdasági 
szereplők tettek érvényes ajánlatot:
• Techno-Qualitas Kft. 
• Atlas Geo Kft. 
• Út-Finis Kft. 
• He-Do Kft. 
• Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Fót, Nagy László utcai járda felújí-
tásának kivitelezése” tárgyában kiírt 
ajánlattételi eljárás eredményes volt.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megállapítja, hogy 
a beérkezett ajánlatok közül a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tást tartalmazó érvényes ajánlatot a 
Techno-Qualitas Kft. tette (ajánlati 
ár: nettó 1.399.999 Ft, azaz bruttó: 
1.778.000.-Ft) összeggel.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, 
Nagy László utcai járda felújításának 
kivitelezése” tárgyú ajánlattételi eljá-
rás nyerteseként a Techno-Qualitas 

Kft. ajánlattevőt hirdeti ki.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megállapítja, hogy 
a „Fót, Nagy László utcai járda fel-
újításának kivitelezése” tárgyában 
kiírt ajánlattételi eljárásban a legala-
csonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot 
az Út-Finis Kft. ajánlattevő tette - 
(ajánlati ár: nettó 1.425.273 Ft, azaz 
bruttó: 1.810.000.- Ft) összeggel.
Fót Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Fót, Nagy László utcai járda 
felújításának kivitelezéséhez szükséges 
kivitelezési szerződést a 161/A/2015. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal a Techno-Qualitas Kft 
-vel írja alá. Amennyiben az értesítést 
követő 30 napon belül a kivitelezési 
szerződés a nyertes ajánlattevővel nem 
jön létre, akkor felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a kivitelezési szerződést 
a legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatást tartalmazó ajánlatot követő 
ajánlatot tevővel, az Út-Finis Kft.-vel 
kösse meg.

Vitaanyag- A lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadá-
sára és elidegenítésére vonatkozó he-
lyi szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet
Fót Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és elide-
genítéséről (új Lakásrendelet) szóló 
rendelet tervezetről szóló tájékozta-
tást a 203/2015.(S/9) sz. előterjesz-
tésben foglaltak szerint elfogadja.
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásáról és elide-
genítéséről (új Lakásrendelet) szóló 
rendeletet szakmai egyeztetést követő-
en nyújtsa be a Képviselő-testület elé.

Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az FKF Zrt-vel kötendő 
vállalkozási szerződés módosításairól 

szóló, 329-32/2015.sz. helyszíni kiosz-
tású tájékoztatást tudomásul veszi.

Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy 
vizsgálja meg a Fóti Közös Önkor-
mányzati Hivatal működését, szabá-
lyozottságát és gyakorlatát az alábbi 
szempontok alapján, 
• jogszabályoknak megfelelő és cél-
szerű-e a kötelezettségvállalás és az 
utalványozás jelenlegi szabályozása, 
ha nem akkor a Jegyző dolgozza ki a 
jogszabályoknak megfelelő és célsze-
rű szabályozást, 
• megfelelően betartják-e az arra kö-
telezett személyek a fennálló szabá-
lyokat, ha nem, milyen módon lehet-
ne ezen változtatni, 
• vizsgálja meg a Jegyző azt, hogy van-e 
Fót Város Önkormányzatának befek-
tetési szabályzata, amennyiben nincs, 
tegyen javaslatot ennek tartalmára.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy 
Fót Város Önkormányzata Hungária 
Értékpapír Zrt.-vel létrejött jogvi-
szonyát Vizsgáló Ideiglenes Bizott-
ságának részjelentése alapján, vizs-
gálja meg munkajogi, fegyelmi eljárás 
megindításának lehetőségét a Hivatal 
jelenlegi, az ügyletben érintett dolgo-
zója vagy vezetője tekintetében.”
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Jegyzőt, 
hogy az 1./ és 2./ pontban kért vizs-
gálatok eredményéről és azok alapján 
kidolgozott javaslatokról legkésőbb 
az októberi rendes Képviselő-testü-
leti ülésre számoljon be a Képvise-
lő-testületnek.

Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pest-megyei Kormányhivatal állás-
foglalását kéri arra nézve, hogy a 
2013. július 11-i polgármesteri uta-
sításban a Polgármester hatáskört 
vagy feladatkört ruházott-e át az Al-
polgármesterre.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Jegyzőt, 
hogy a kormányhivatali állásfoglalás 
kérést legkésőbb 2015. augusztus 25-
ig küldje el, és arról a Képviselő-tes-
tületet tájékoztassa.

Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy 
működjön együtt az Állami Szám-
vevőszékkel annak Fót Város Ön-
kormányzatát és a Hungária Érték-

papír Zrt.-vel létrejött jogviszonyát 
vizsgálat során és az együttműködés 
keretében a Vizsgáló Bizottság által 
átvett, feltárt és rögzített teljes irat-
dokumentum és hanganyag mennyi-
séget bocsássa az Állami Számvevő-
szék rendelkezésére. 

Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy szak-
értővel kívánja megvizsgáltatni azt, 
hogy van-e lehetőség:
• a Hungária Értékpapír Zrt.-vel lét-
rejött jogviszonyát vizsgáló Ideigle-
nes Vizsgáló Bizottság részjelentése 
alapján, szakmai felelősségbiztosítás 
terhére a vonatkozó szabályok sze-
rint kártérítési igényt érvényesíteni 
az ügyletben részt vevő ügyvédekkel 
és könyvvizsgálóval szemben,
• polgári peres vagy nem peres bíró-
sági eljárások lefolytatásával kártérí-
tési igényt érvényesíteni,
• munkajogi peres eljárásokat megin-
dítani.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az 
1./ pontban megjelölt lehetőségek 
megvizsgálására a versenyszabályzata 
alapján várható megbízási díj össze-
gétől függetlenül ajánlattételi eljárást 
folytat le. Fót Város Képviselő-testü-
let felkéri és felhatalmazza Fót Város 
Önkormányzatát és a Hungária Ér-
tékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát 
vizsgáló Ideiglenes Vizsgáló Bizott-
ságot, hogy kérjen be legalább három 
indikatív ajánlatot és azok alapján az 
ajánlattételi eljárásra vonatkozó elő-
terjesztést a Polgármesteri Hivatal se-
gítségével legkésőbb a 2015. szeptem-
beri rendes testületi ülésre terjessze a 
Képviselő-testület elé.
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 
költségvetési forrást az ajánlattéte-
li eljáráshoz, az indikatív ajánlatok 
alapján, a 2./ pont szerint készített 
előterjesztés alapján hozott határo-
zatában állapítja meg.

Döntés az Utilis Szolgáltató Kft. Fót 
06/1, 06/2 és 06/3 hrsz.-ú ingatlano-
kon található Fót-I. védnevű egykori 
homokbánya területére tervezett B1b 
alkategóriájú, nem veszélyes hulla-
déklerakó, egységes környezethaszná-
lati engedélyének módosítása ügyében
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy fel-
lebbezést nyújt be a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályának 
az Utilis Szolgáltató Kft. Fót 06/1, 
06/2 és 06/3 hrsz-ú ingatlanokon 
található Fót-I. védnevű egykori ho-
mokbánya területére tervezett B1b 
alkategóriájú nem veszélyes hulla-
déklerakó, egységes környezethasz-
nálati engedélyének módosításáról 
szóló PE/KTF/2165-10/2015. szá-
mú - 2015. július 21.-én beérkezett 
- határozatával szemben, a 220/2015. 
sz előterjesztésben felsorolt észrevé-
telekre hivatkozással. 
Fót Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármes-
tert, hogy a fellebbezés határidőben 
történő benyújtása érdekében a szük-
séges intézkedéseket tegye meg.

Döntés a DMRV Duna Menti Regi-
onális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása 
nélküli határozat hozataláról
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy egyetért 
a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. 221/2015. sz. előterjesz-
tés 1. sz. mellékletét képező határo-
zat-tervezetével.
Fót város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy igenlő döntésével 
támogassa az 1. pont szerinti Köz-
gyűlési határozat meghozatalát.

Döntés a főépítészi jogviszony létre-
jöttével, fennállásával kapcsolatos 
hatásköri kérdésekről
Fót Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a főépítészi 
feladatok ellátására 2015. július 10-én 
létrejött és a felek által 2015. július 
29-én közös megegyezéssel megszün-
tetendő főépítészi megbízási szerző-
désre tekintettel a 302/2015. (VII.15.) 
KT-határozatát visszavonja. Az elszá-
molás alapjául szolgáló 8 mérnöki nap 
320.000 forint értékben.
Fót város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, az 1. pontban megjelölt közös 
megegyezéssel történő szerződés meg-
szüntetés aláírására.

Nyéki Lászlóné óvodavezető hozzászól

Koncz János és dr. Vargha Nóra Mária 
képviselők
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tájékoztatás
hadigondozotti FelhÍvás

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvény-
javaslatot. 

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak kö-
rét - támogatást kíván nyújtani a második világhábo-
rúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák 
és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve 
mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 
2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi hon-
védség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül 
állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a 
II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következ-
tében más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosult-
ságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt ha-
digyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára 
is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba 
vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 
1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasí-
tották, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. 
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akik-
nek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás 

nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosul-
tak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelme-
ző lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormány-
hivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön 
élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szol-
gálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolá-
sokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell 
igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, 
amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 
kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyug-
díjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan. 

az avarégetésről

Portálunk közzétette Dr. Finta Béla jegyző fóti tűzgyújtási 
korlátokkal kapcsolatos tájékoztatását, amelyben Jegyző Úr 
hivatkozott arra, hogy részletes tájékoztatást az önkormány-
zat környezet- és természetvédelmi ügyintézője fog majd 
adni. Nagy Krisztián képviselő az ügyintéző időközben 
megérkezett válaszát eljuttatta hírportálunk részére.

Kigyósi Katalin, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály környezet és termé-
szetvédelmi ügyintézőjének tájékoztatása megerősítette a 
korábban már a Jegyző úr által is leírtakat, miszerint a bel-
területi ingatlanok esetében önkormányzati rendelet útján 
biztosítható a kerti hulladék és az avar égetésének lehető-
sége, mivel erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget ad-
nak. Ugyanakkor a külterületen lévő ingatlanok esetén az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet értelmében engedélyezés útján történhet meg 
az égetés. Kigyósi Katalin válaszában a zártkerti ingatlanok 
tekintetében a következőt írta:
„Ennek a rendelkezésnek sajnálatos vonzata viszont, hogy a 

zártkerti ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell, mivel a 
zártkert kategória ma már hivatalosan nem használt minő-
sítés, csak belterületi és külterületi földek léteznek, és a „zárt-
kert” a külterülethez tartozik.
A zártkerti kategóriába sorolt területek voltak, (ill. vannak) 
a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök, pincék, zártkerti 
gazdasági és pihenő célú épületek.””

Átvéve a Helyi Közéleti Portálról (HKP)

IGAZGATÁSI SZÜNET
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 80/2015. (II.25.) KT. határozatával döntött arról, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2015. augusztus 3. napjától, augusztus 14. napjáig terjedő időszakra, igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás – valamennyi osztályon és ügykörben csökkentett létszámmal – 
folyamatosan biztosított.

Fót, 2015. július 10.                                                                                                          Dr. Finta Béla jegyző s.k.

Kötelező a parlagFű-mentesÍtés!

Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok

A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 
2015. augusztus 10-11-én Pest megye teljes területét érin-
tően légi (helikopteres) parlagfű felderítésre kerül sor. A 
felderítés célja, hogy a megyében található valamennyi 
parlagfűvel fertőzött termőföldterületet felmérjék a ható-
ságok annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a 
növény súlyosan allergén pollenjének levegőbe kerülése.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pol-
lenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést 
válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttsé-
gének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. 
A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a föld-
területek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, ember-
társaink egészségének megóvása közös feladatunk.

Mint ismeretes a termőföld használója, illetve tulajdonosa kö-
teles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a vi-
rágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték 
meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban 
az előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján össze-
állított – útvonalterv alapján. A földi felderítések hatéko-
nyabbá tétele érdekében az idei évben is sor kerül a légi 
felderítésre, melynek eredményeképpen – az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján – várhatóan több száz hektárnyi par-
lagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdonosa/használója 
volt kénytelen a törvény által rendelt szankciók viselésére. 
A parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/használói 
ugyanis a fertőzött terület nagyságától függően 50 ezer fo-
rint és 5 millió forint közötti bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén ter-
mőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelke-
zőket, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik 
parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növény-
védelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget 
nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedés-
ben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek.

Budapest, 2015. július 23.
Pest Megyei Kormányhivatal

Földhivatali Főosztály

allergia a nyár végén

Tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, torokka-
parás, köhögés, nehézlégzés – a leggyakoribb légúti allergiás 
tünetek. 2013-ban. Közel minden 3. embernek volt vala-
milyen légúti allergiája az Európai Unióban. Az allergiás 
betegek jelentős része nem, vagy csak későn megy orvoshoz. 
A parlagfű és a feketeüröm a két leggyakrabban allergiás 
panaszokat okozó gyomnövény már júliusban elkezdi ter-
melni a pollenjeit, és ontja azokat az első fagyokig.

Az allergiás tünetek enyhítésében ma már hatékony gyógy-
szerek állnak a rendelkezésünkre. Az akár vény nélkül kap-
ható antihisztamin hatású tabletták hatékonyan csökkentik 
a tüsszögéssel, orrfolyással, viszketéssel járó allergiás tüne-
teket. Az allergiás orrdugulás igazi gyógyszere a szteroid 
tartalmú orrspray, amely orvosi vényre vásárolható meg a 
patikákban. Ezek csak mikrogramnyi mennyiségben tar-
talmaznak szteroidot, helyreállítják a gyulladt orrnyálka-
hártya egészséges szerkezetét és funkcióját, megszűntetik 
és megelőzik az orrdugulást, és tartósan, akár hónapokig 
vagy évekig lehet használni őket anélkül, hogy függőséget 
alakítanának ki.

Az asztma még ma is egy félelmetes hírű betegség, de megfe-
lelő gyógyszeres kezeléssel az asztmás betegek többsége teljes 
életet élhet. Fontos, hogy az asztmás betegeknél legyen kéznél 
a rohamoldó gyógyszerük, és használják azokat, ha kell. Ha 
gyakran, azaz egy héten belül 2-nél többször kell belélegez-
niük a sürgősségi gyógyszerüket, az azt jelzi, hogy az asztma 
nem kontrollált, azaz a betegnek el kell kezdenie használni a 
megelőző hatású gyógyszereit, vagy változtatni kell azok al-
kalmazásán. Az asztma gyógyszereit a háziorvos is akár egy 
éven át felírhatja kiemelt támogatással, ha a beteg rendelkezik 
az erre vonatkozó tüdőgyógyász szakorvosi javaslattal.

A pollenekkel szemben védekezhetünk úgy is, ha gyakran 
megmossuk az arcunkat, hajunkat, illetve ha pollenszűrőt 
alkalmazunk a lakásban, az autóban. Hatékony eszközök 
állnak a rendelkezésünkre, amelyekkel fájdalmatlanul és 
gyorsan ki tudjuk mosni az orrunkat, eltávolítva onnan az 
allergiás panaszokat okozó polleneket.
Lehetőleg kerüljük a szabadban való tartózkodást a pollen-
csúcsok idején, ha tehetjük, akkor korán reggel intézzük el 
a dolgainkat, délután pedig zárkózzunk be a szobánkba. 

Dr. Mucsi János tüdőgyógyász
Erzsébet Gondozóház, Gödöllő
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közélet
FÓt, gödöllővel egyenéréKű tUrisztiKai 

Célpont lehet
1992 őszén, mint a Műemlékek Állami Gondnoksága alapító igazgatója, vettem át, új országos intézményünk részére, 
Gödöllő 1730-as évektől, az 1790-es évekig kiépült, barokk, rokokó majd copf stílusú, gróf, majd herceg Grassalkovich 
Antalok kastélyát, amely 1867-től a Magyar Királyi Kastély rangot viselte, az 1992-ig volt négy használótól. 
A kastély középrészét és jobb szárnyát a Fővárosi Szociális Otthontól, üresen és a tetőfelújítás alatt vettük át. A kastély szín-
házi szárnyát, a lovardát, a márványistállót, a sörházat, a testőrházat, a pálmaházat és a hozzá tartozó parkrészt a Magyar 
Honvédség őrizte, mint megürült szovjet laktanyát. A park felét az Állami Erdőgazdaság adta át. A park északi részeit a 
királypavilon romjaival és raktár barakokkal együtt, a Polgári Védelmi Parancsnokságtól kaptuk meg.
A parkot bekeríttettem, őrző-védő szolgálatot állítottam fel. A kastély udvaraiból és a márványistállóból, az építőipari ren-
detlenséget száműztem a volt polgári védelmi raktárakba. Kidolgoztam a tervezett kastélymúzeumnak, a kastély szobáról 
szobára, teremről teremre való sokrétű funkcionális és bútorozási programját. Ugyanakkor a turisztikai szolgáltatások és a 
művelődéstörténeti rendezvények számára is megfelelő helyeket terveztünk a kastély épületegyüttesében. 
Nagy lendületet vett, a kastélynak, az állam, szakmai szempontokon alapuló, tulajdonosi akarattal való, fokozott érték-ki-
bontakoztató helyreállító, restauráló munkája. A minőségi helyreállítási munkálatok 2011-re, már annyira előre haladtak, 
hogy a Magyar EU Elnökség tanácskozásainak egyik fő székhelyévé vált a Gödöllői Királyi Kastély.
Mindezt azért kellett előrebocsátani, mert láttam Gödöllőt turista forgalom nélkül és látom most az évi 200.000 körüli 
látogató számmal fölfejlődve.

Fót kincse, gróf Károlyi István (1797-1881) kastélya, a legjelentősebb magyar klasszicista kastélyépület

A reformkorunk magyar magas-kultúrájának Budapes-
ten kívüli fő oázisa szerepét töltötte be fénykorában. Más 
korszak építészeti, kertépítészeti, összművészeti csúcstelje-
sítménye a fóti kastély-együttes, mint Gödöllőé, nem kon-
kurens, hanem egymást erősítő turisztikai partner, és vele 
egyenértékű érdeklődést fog kiváltani.

Nagyon jelentős a fóti kastélypark is, amely az ország köz-
ponti térségében, a budapesti Margitszigettel és a Városli-
gettel azonos korú és jelentőségű reformkori tájképi park, és 
azonos megkülönböztetett gondoskodást érdemel. A Város-
liget és a fóti kastélypark közötti térségben nincs is hason-
ló kertművészeti alkotás. A martonvásári gróf Brunszwick 
kastélyparkban még akad hasonló szépségű tó, amelynek 
szigetén rendezik rendszeresen a nevezetes Beethoven hang-
versenyeket. Fót híres, 400 hold méretű kastélyparkjának, 
csak egy negyede esik bele a Gyermekközpont területébe, a 
további két negyede ma privatizált erdő és haszonkert. 

Az elmúlt 7 hónapi munkám egyik felfedezése, az erdőnek 
használt parkrész légifotóin azonosított erdei körterek és az 
abból kiinduló sugárutak rendszere. Ez, a Károlyiakat meg-
előző fóti birtokos, Galánthay-Fekete György országbíró, 
1748 utáni, tájépítészeti munkája a „vadászcsillagok”, ahol 
a vadász-terítékekre gyűltek össze. A versaillesi francia ki-
rályi kastély táji környékét, 1765-ból ábrázoló térkép, telis 
tele van vadászcsillagokkal. Károlyi István tájképi kertté 
formálta át a parkot, amely rendszerben a hajló parki főút a 
„grófi út mentén” táguló és szűkülő tisztások egymásután-
ja alkotja a kicsinyített tájmodellt, amelynek szerves része, 
egy-egy legelő is, ahol lovak, tehenek és juhok falják az édes 
füvet. A klasszicizmus tájképein ezért mindig ott legelész-
nek tehenek, lovak, juhok és kecskék is, ez volt a tájidill. 
Fóton az történt, hogy a park nagyobb tisztásait elválasz-
tó facsoportokat kivágták és haszonkerteket alakítottak ki 
rajtuk, nem ismerve az eredeti tájművészeti cél szándékait. 
A kastély-együttesek restaurálására irányuló nemzetközi és 

hazai műemlékvédelmi szakmai gyakorlat szerint, a be nem 
épített eredeti kastélypark részeket újra egyesítik.

A barokk kastélyoknál a megérkezés élményét, a kastély-kö-
zeli kapunál feltáruló hatalmas, pompás épület látványa 
adta. A klasszicizmus korában, a nemzetközi gyakorlatban, a 
feltárultatás élménye megfordult. Ez Fóton is így volt. A fő-
város felől érkező látogató, fasorokon haladva érkezett meg, 
a 400 holdas park déli kapujához, ahol egy kis négyosz-
lopos, timpanonos, portikuszos, görög-római szentélyfor-
májú kapusház fogadta. Innen, az erdősűrűségű parkban, 
megpillanthattak őzeket, dámvadakat, majd a szűkülő és 
táguló tisztások érintésével, látva a házigazda méneseiből, 
gulyájából, juhaiból szép egyedeket, jut el a park tavához, 
amely mögött feltárul a kastély. A templomok és a kerti 
pavilon látványa, majd egy pillanatra újra eltűnik mindez, 
mielőtt végül megérkeznek a kastélyhoz. A közelmúltban 
sikerült felfedezni a kastélyparkot is befoglaló 1883-as fóti 
kataszteri térképtáblát, amelyen a tömör fás parktestek és a 
tisztások kontúrjai műszeresen felmérve pontosan láthatók. 
Ez alapján a tájképi park pontosan helyreállítható lesz.

 A hét hónap alatt tett sok, eddig nem regisztrált műemlék 
felfedezése között --- amelyekről a későbbi lapokban szá-
molnék be --- talán a legjelentősebb, annak a mára nem 
létezőnek vélt, görög-római szentélyforma kerti pavilon lé-
tének igazolása, amely az 1858-ban készült, 9 látképes, fóti 
vendéghívó színes „műlap” bal felső képkeretében látható. 
Előtérben a tó, mögötte a négyoszlopos előcsarnokú kerti 
pavilon és a pavilon mögött Ybl romantikus stílusú kéttor-
nyú templom remekműve. (A képet lásd a címoldalon).

A park tavát és a templom térségét befoglaló légi fotón, 
húzva egy egyenes vonalat, láthatjuk, hogy az áthalad a 
mindenki által, csak „gombüzemnek” ismert hosszú, tim-
panonos, rövidhomlokzatú épületen. Jobban megnézve a 
hosszúkás épületet, máris látjuk a négy befalazott oszlopa 
fejezeteinek kikandikáló kőlemezkéit. Sikerült az épületet 
belülről is megnézni. A pavilon belsejében láthatók, az elő-
csarnok vörösmárvány kőlapokra épített négyszögoszlopai. 
Ez klasszicista kastélyparki pavilon, az 1842-es katonai fel-
mérés térképén már szerepel. A négyszögoszlopok alkalma-
zása Ybl Miklós sajátja volt. Ybl 1832-től számította szak-
mai pályafutását, tehát egyik ifjúkori zsengéje lehet ez a kerti 
pavilon. A magyar kastélyok parkjaiban alig készült ilyen, 
néhány külföldi példát lehet találni. Weimar hercegi kas-
télyparkjában, tudósklubként épült egy „Római Ház” ahol 
Goethe sokszor megfordult. Alsókorompán, Brunszwick 
József országbíró klasszicista kastélyának parkjában volt egy 
hatoszlopos előcsarnokú színházpavilon, de ez már nem áll. 
Alcsúton József Nádor klasszicista, elpusztult kastélyának 
parkjában, van egy kicsi négyszögoszlopos előcsarnokú pa-
vilon, amely gyermek-játszóháznak épült, ez is lehet Ybl 
műve, aki oda pálmaházat is épített. Széphalmon, Kazinczy 
Ferenc kiskastélyának parkjába Ybl, 1863. és 1873. között 
klasszicista kerti pavilont épített, amely Kazinczy emlék-
múzeuma céljára készült. Ott a két szélső oszlop négyszög, a 
két középső oszlop pedig kör keresztmetszetű, mint a görög 
Delpfoi jóshelyen, az Athéniak Kincsesháza esetében.

A klasszicista kerti pavilonok rövidoldali és hosszoldali ará-
nyai általában 2:5-höz szokott lenni, a fóti kerti pavilon 

aránya 2:11-hez, azaz 6x33 méter. Ez különlegesen hosszú. 
A pavilon alatt a terep, lejt a Mogyoródi-patak irányába 
ezért az épületben hátrafelé emelkedik a padlószínt, a végén 
pedig alápincézett.
Mi lehetett a funkciója. Leginkább a kastélypark déli ka-
pusháza hasonlít rá, de annak aránya, csupán 2:3-hoz. Ha 
a pavilonunk kapusház lett volna, akkor az eszterházai grá-
nátos őrség két házának mérete juthat eszünkbe, ahol a két 
őrház aránya, tornác nélkül együtt, 2:12-höz. Ez alapján 
lehetett a kastély, a park és a belső major védelmére rende-
lendő lovas-huszárok bázisépülete. Ha a falak régészeti vizs-
gálata ezt igazolja, akkor ez lehetne majd a hagyományőrző 
„Károlyi huszárok” központja.

Amikor a pavilon ábrázolásra először felfigyeltem, akkor 
az alsó-korompai példa nyomán, kastélyszínházra gondol-
tam. A pavilon hosszú volta emlékeztetett az eszterházai kis 
szinház-bálterem hosszúházra. Hasonló hosszú szinház-bál-
terem épület volt Pozsonyban is, persze jóval nagyobb lép-
tékben. Az 1883-as kataszteri térképen pavilonépületünk a 
park irányában középen bővítést mutat. Ha a pavilon eleje 
a kis színház és mögötte van a bálterem, akkor a kettő kö-
zött el kellhetett egy ebédlő is. Ez a bővület, ma már nincs 
meg. Ha kis színház lett volna, akkor a fóti ifjúság képzését, 
örömét szolgálhatta, ezért áll az út mellett. 
Kastélyparki kerti pavilon lehet még teaház is, vagy serház. 
Hasonló kinézetű serház volt és van Versailles, francia kirá-
lyi kastély parkjában. Gödöllőn a kastélyszínház alatt van, 
az a freskókkal díszített söröző, amelyből átadó ablakon 
keresztül lehetett kiszolgálni a szomszédos lovarda karzata 
alatt álló nézősereget.

A fóti klasszicista kerti pavilon falait és mennyezeteit, meg 
kell vizsgálni, a meszelés alatt rejtőző, eredeti építészeti díszí-
tő-festést vagy freskók felfedezése és restaurálása céljából. Az 
ilyen kerti pavilonok, sokszor ékszerdoboz szerűen pompás 
belső terekkel rendelkeznek, ami esetűnkben feltárható lehet.

Fóton, Magyarország legjelentősebb, klasszicista kastélypar-
ki pavilonját sikerült azonosítanunk. 

Bugár-Mészáros Károly
okleveles építészmérnök

„Rados Jenő érmes” építészettörténész

A fóti, klasszicista négyoszlopos hosszú, kastélyparki 
pavilon (időközben gombüzem) ma, az Ybl által, 

romantikus stílusban átépített református templommal, 
alkot látványegységet, a pavilon timpanonja alatt, 

kilátszanak a befalazott oszlopfők kőlemezkéi.

Fót 1858-ban készült, 9 képes vendéghívó színes 
műlapjának első képén, a park tava, és az Ybl 

tervezte katolikus templom között látható, klasszicista 
négyoszlopos kastélyparki pavilon, amely már az 1842-

es térképen is szerepel.

A fóti, 400 holdas kastélypark déli végén állt, az ún. „Koleszár kapu” 
mellett, a klasszicista kapuőr pavilon.
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Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 MOGyORÓD,
ŐZIKE U. 10.

+36 28/441 002
 jankovicsné@upcmail.hu

§Hirdetés

• betöltötte a 40. életévét
• 2-es típusú nem inzulinfüggő cukor- 

betegségben szenved
• vércukorcsökkentő gyógyszeres vagy inzulin 

kezelésben részesül

• rosszak a vércukor értékei
• a kórelőzményben: szívkoszorúérbetegség/

szívkatéterezés/szívműtét/ szívinfarktus/
agyvérzés/carotis szűkület/carotis műtét/ 
érszűkület/érműtét szerepel.

Szeretné a vércukrát megfelelő  
szinten tartani?

Jelentkezhet a klinikai vizsgálati programba, ha Ön:

Amennyiben felkeltette érdeklődését a nem inzulinfüggő cukorbetegség kezelésére szolgáló klinikai  
vizsgálati programunk, további információért, kérjük, keressen minket személyesen az  

Erzsébet Gondozóházban (2100 Gödöllő, Légszesz u. 6.) vagy telefonon a 06 28 785-526-os  
telefonszámon vagy honlapunkon a www.erzsebetgondozohaz.hu oldalon.

 

A KLINIKAI VIZSGÁLAT RÉSZTVEVŐIT A KLINIKAI VIZSGÁLAT IDEJE ALATT  
TÉRÍTÉSMENTESEN ELLÁTJUK A VIZSGÁLATI KÉSZÍTMÉNNYEL, ÉS 

ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉST BIZTOSÍTUNK SZÁMUKRA. 
 

A klinikai vizsgálat rendelkezik az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai 
Bizottsága támogató szakmai-etikai véleményével és az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyével,  

az engedély száma: OGYI/6424-8/2015
  

Dr. Mucsi János (belgyógyász/tüdőgyógyász)
Dr. Fodor Erika (belgyógyász)

Dr. Kiss Éva (belgyógyász, diabetológus)www.erzsebetgondozohaz.hu

Ha nem akar, vagy nem tud várni!

Diagnózis, kezelés, gondozás
Ingyenes állapotfelmérés

Vércukor, HbA1c, légzésfunkció mérése azonnal
Dr. Fodor Erika, belgyógyász

Dr. Mucsi János, tüdőgyógyász
Bejelentkezés: 28/785-526,  70/434-2392

Cukorbeteg?  
Asztmás? 
COPD-s?

A CSALÁDIAS MAGÁNRENDELŐ
2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U. 6.

(a tüdőgondozóval szemben)
www.erzsebetgondozohaz.hu

ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉT HELYZETRŐL

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 100 százalékban önkormányzati tulajdonú közszolgáltató, amely a DÍJAIBA 
SOHA NEM ÉPÍTETT BE ÜZLETI NYERESÉGET ÉS SOHA NEM FIZETETT OSZTALÉKOT.

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. kötelességének 
tekinti, hogy tájékoztassa Önt az alábbi tényekről:

1. Észak-kelet Pest és Nyugat-Nógrád megye 106 
TELEPÜLÉSÉN 300 000 EMBER HULLADÉKÁT 
kellene feldolgoznunk és biztonságba helyeznünk.

2. A szemétszállítási díj azonban NEM FEDEZI 
az évente keletkező 65 MILLIÓ KILOGRAMM 
HULLADÉK FELDOLGOZÁSÁT és 30 évig történő 
utókezelését.

3. Hiába lett kevesebb a rezsidíj csökkentés miatta 
díjunk, a fizetési hajlandóság nem javult: 
ÜGYFELEINK FELE NEM FIZETI HATÁRIDŐRE 
SZÁMLÁINKAT.

4. AZ ÜGYFELEINK TARTOZÁSA ELÉRTE AZ 500 
MILLIÓ FORINTOT: ennyi pénzből 9 hónapon 
keresztül tudnánk biztosítani az összes dolgozónk 
munkabérét.

5. Az államilag rögzített díjak mellett a Zöld Híd 
sem tudta kigazdálkodni a rezsicsökkentés, az 
e-útdíj,a banki tranzakciós adó, a felügyeleti 
díj és a hulladéklerakási járulék plusz terheit: 
EZEK MIATT EGYÖTÖDÉVEL KEVESEBB PÉNZBŐL 
GAZDÁLKODHATUNK.

6. A befizetett szemétszállítási díj EGYHARMADÁT 
KÖTELEZŐEN AZ ÁLLAM FELÉ FIZETJÜK VISSZA: 
minden 100 forintból 32 forint az ÁFA, az SZJA és 
még 13 különböző adó, járulék és illeték költsége.

Milyen következményekkel jár mindez?

1. Ha a rajtunk kívül álló okok miatt kialakult 
helyzet érdemben nem változik, akkor a ZÖLD 
HÍD 2015. SZEPTEMBER 1-IG képes biztosítani a 
hulladékszállítás zavartalan működtetését.

2. Addig is a NEM FIZETŐ ÜGYFELEINK HULLADÉKÁT 
MAR NEM TUDJUK ELSZÁLLÍTANI: azaz csak az 
érvényes matricával rendelkező kukákban és a 
szabványos köztisztasági zsákokban elhelyezett 
hulladékot gyűjtjük be.

3. Megszűnt a fenntarthatóság. Leálltak az 
eredetileg tervezett fejlesztések. A napi működés 
érdekében A JÖVŐ FORRÁSAIT ÉLJÜK FEL

4. Veszélybe kerülhet 254 munkavállalónk 
megélhetése, CSALADJAINKBAN 204 KISKORÚ 
GYERMEK NEVELKEDIK.

Minden lehetséges intézkedést megtettünk, hogy el-
kerüljük a pénzügyi összeomlást. Tóbb alkalommal is 
kértünk kormányzati segítséget. Benyújtott pályáza-
tainkra támogatást mindeddig nem kaptunk.

KÖSZÖNJÜK, HA ÖN IDŐBEN ÉS RENDSZERESEN 
FIZETI A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAT! JELENLEG EZ 

AZ EGYETLEN ESÉLYÜNK, HOGY FENNTARTSUK A 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
www.zoldhid.hu, e-mail: zoldhid@zoldhid.hu

facebook.com/wwwzoldhid.hu,
youtube.com/user/ZoldHidProgram

Telefon: 0640/201-026

FÓti sUliolimpia

A 2014-2015-ös tanévben, mint ahogy már az előző tanévben is, iskolák közötti baj-
nokságot szerveztünk Fóton. A versenysorozatot a fóti iskolák testnevelői szervezték és 
bonyolították le, az önkormányzat anyagi hozzájárulásával.
A Suliolimpiára keresztelt bajnokságon a Garays csapat megnyerte az összetett versenyt 
mezei futás, asztalitenisz, magasugrás, kosárlabda és labdarúgás versenyszámokban 
(vagyis hat versenyből öt elsőség), és ezzel megszerezte az összetett elsőséget.
Eredményeink: 21 arany, 13 ezüst, 9 bronzérem.
Szeretnénk kiemelni Tóth-Keppler Zsófiát, hatodik osztályos tanulónkat, aki egymaga 
5 aranyat és 1 ezüstöt szerzett valamint a 8. c osztály fiú csapatát, akik megnyerték a 
labdarúgás és a kosárlabda csapatversenyeket és egyéniben győzedelmeskedtek mezei 
futásban, magasugrásban, atlétikában. Mindenkinek gratulálunk!

Büte Zsolt

Hirdetés

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

ÁLLÁS
Kisgyermekes család bejárónőt keres Fót-

ra, napi négy órára, heti 4-5 napra.
Jelentkezni e-mailben a

zoltan.horvath@pr.hu, vagy a
06-20-5466-884 telefonszámon lehet.
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nevelés-oktatás
az idei volt az v. németh Kálmán 

nyomáBan alKotÓtáBor
Az idén nyáron immár ötödszörre rendeztük meg július 13 és 24 között, két turnusban a képzőművészeti alkotótábort. A 
nagy érdeklődés miatt az első héten a „kicsikkel” (1-6 évfolyamos korosztály) foglalkoztunk, míg a második héten a „na-
gyokkal” (7-12 évfolyamos korosztály). A résztvevő gyerekek és fiatalok hasznos művészeti alapismeretekkel és különleges 
alkotói és közösségi élményekkel gazdagodtak a Németh Kálmán Emlékház táborában.
A táborban résztvevők  névsora: Forgács Réka, Tömöry Kinga, Sári-Ratkai Zsófia, Greguss Kinga, Tar Petra, Pálinkás 
Mátyás, Pálinkás Noémi, Fekete Kata, Hajdú Anna, Gaál Bence, Tasi Anna, Potyók Sára, Garancsi Tilda, Cselőtei Ádám, 
Kopcsák Marcell, Szabó Réka, Molnár Liza, Steinmacher Adél, Steinmacher Bálint
A tábort vezették: Kovács Margit és Kiss Eszter
Az alkotótábor költségeit nagyrészt a szülők állták, de a Fóti Közművelődési Központ és a Városi Önkormányzat is támo-
gatta. Képes beszámolónkban az alkotótábor perceit idézzük fel.

Készítette: Kiss Eszter múzeumpedagógus, gyűjteménykezelő,
Németh Kálmán Emlékház, Fót

a mi sUlinK, ahova szÍvesen járUnK!
Iskolánkban hagyomány, hogy május utolsó hétvégéjén a 
gyermekeket ünnepeljük! Idén május 29-én, pénteken dél-
után 20 helyszín várta a szórakozni vágyókat. A pedagógu-
sok mellett lelkes szülők biztosították a színes programot, a 
játékos és ügyességi feladatokat. A gyerekek menetlevéllel a 
kezükben járták végig a helyszíneket, és gyűjtögették a telje-
sítésért járó pecséteket. Népszerű volt a kerékpár ügyességi 
pálya, a szellemi totó kitöltése, és a karaoke is. A megfelelő 
számú pecsétet összegyűjtők végül sült krumplit és fagylal-
tot fogyaszthattak az ebédlőben. Köszönjük a programban 
résztvevő tanároknak, tanítóknak és szülőknek a segítséget!

Másnap, 30-án a Fóti-tónál szép, napos idő várta a futni, 
szurkolni vágyókat. A népszerű sporteseményen, a Fóti-Fu-
tin iskolánk mindent megnyert! Mi lettünk a legtöbb diákot 
mozgósító iskola, valamint a legsportosabb iskola címet is mi 
szereztük meg! A csapat tagjai Huller Dániel Gellért, Kürti 
Krisztián, Szaniszló Ádám, Kamarás Bálint, Varga Imola, és 
Juhász Enikő voltak. Szép egyéni eredmények is születtek: 

2 km 10 év alatti nők:
2. Őszi Rita
11-14 férfi:
1.  Huller Dániel Gellért
2. Kürti Krisztián
3. Békési Jonatán
12 km 18 év alatti nők:
(hármas holtverseny – azonos idővel)
1. Farkas Szonja
2. Vajas Nikoletta
3. Turai Ágnes
12 km  18 év alatti férfiak:
1. Bartik Patrik
3. Bessenyei Frigyes

Gratulálunk a helyezést elért versenyzőknek, és minden 
résztvevőnek, akik ezen a délelőttön a mozgást választották. 

Június 5-6-án, Szekszárdon rendezték meg a Weöres Sán-
dor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó gáláját, ahova az 
ország 20 legjobb produkciója kapott meghívást. Iskolánk-
ból, mint ahogy azt előző számunkban is megírtuk, két cso-
port is bejutott, és bemutathatta a darabját. Ez szakmailag 
nagyon nagy siker, gratulálunk Kovács Éva és Kis Tibor pe-
dagógusoknak, valamint a színjátszóknak!  A gála kétnapos 
rendezvény volt, a rendezők gondoskodtak a jó hangulatról, 
este tinidiszkó várta résztvevőket. Éva néniék ezt megtoldva 
szombaton kisvasutazni vitték a gyerekeket a Gemenci-er-

dőbe, és meglátogatták a szekszárdi Mézeskalács Múzeumot 
is. Köszönjük a segítséget a gyerekeket kísérő szülőknek!

Június 6-án immár sokadik alkalommal rendezte meg 
Balog Andrásné, Márti néni a Röplabda Sulikupát. Erre, 
a minden évben megrendezésre kerülő röplabda tornára 
volt diákokból, tanárokból álló csapatok nevezhetnek, idén 
négy csapat mérte össze tudását. Nagy meglepetésre a taná-
rok csapata 2. helyezést ért el!!!
Június első hetében zajlottak az osztálykirándulások. Legnépsze-
rűbb úticélok közt szerepeltek a kalandparkok, az állatkertek, a 
múzeumok, de voltak, akik a természetjárást választották.  

A nyolcadikosok év végi vizsgája keretében mutatta be a 8. 
b osztály Pilinszky János: KZ-oratórium című művét, ami 
ihletett, gyönyörű előadás volt. Az utolsó tanítási napon az 
osztályok is megnézhették.

Június 12-én délután a ballagással zárult le az idei tanév. A 
szép időben rengeteg vendég látogatott el iskolánkba, talán 
ez az egyik legfontosabb közösségi rendezvény Kisalagon. 
Több évtizedes hagyomány, hogy a nyolc év alatt legjobb 
tanulmányi eredményt elérő tanulók díjat vehetnek át az 
iskola igazgatójától. Az első díjazott iskolánk jelenlegi igaz-
gatóhelyettese, Szebeni Boglárka volt. Az iskolánk névadó-
jának, Németh Kálmánnak a nevét viselő díjat (korábban 
„PIÉRT-táska”, majd „Géza-díj”) Bohus Zoltán igazgató 
Schübler Ritának és Hagymásy Somának adta. Gratulá-
lunk, és további sikeres tanulmányokat kívánunk!

SzMK

szimler anett
a

FÉNYKÉPÉSZ
photoszimler.hu

06-20/933-0998

ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS
DÍSZÜVEGEZÉS

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

www.fotiuveges.hu   info@fotiuveges.hu

Hirdetés
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közélet

Cimbaliband: MOLDVA a nemzetközi világzenei toplistán!
Június elején jelent meg a Fonó gondozásában a CIMBALIBAND Moldva c. lemeze, amely röviddel megjelenése után felkerült a 

World Music Charts Europe (WMCE) nemzetközi világzenei toplistájára; az előkelő 8. helyen! 
A világ legrangosabb világzenei listáját 24 ország 50 világzenei rádiós szakembere szavazatai alapján állítják össze és teszik közzé minden hónap 
1-jén. Ebben a hónapban más magyar album nem került fel a legjobbak közé. A Moldva c. lemezzel az alkotók egyben tisztelegnek és köszönetet 

mondanak a moldvai csángóknak, akik a sokszor nagyon nehéz körülmények ellenére is megőrizték az utókornak gyönyörű népzenéjüket.

mUnKálatoK városUnKBan

Megtörtént a piac és szabadidőpark kiszolgáló épületének műszaki átadása

Folyik a Károlyi kastély emeletének belső felújítása

A Fóti Közszolgáltató Kft Kertészeti üzemága saját faiskolájából telepítette a 
nyírfasort és a Kánna ligetet Nyári karbantartás az ÖKU alsó tagozatán 

Új Károlyi címeres zászló

Az épület a Czuczor utca felől
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SZEPTEMBER 26. 11.00 óra  

MMIICCIIMMAACCKKÓÓ  
A.A. Milne nyomán 

  
FELNŐTTMESE GYEREKEKNEK, GYEREKMESE FELNŐTTEKNEK 

A FŐNIX SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az ár az áfát tartalmazza.
Az előadás helyszíne: 

Vörösmarty Művelődési Ház Színházterme 
2151 Fót, Vörösmarty tér. 3.  Tel: 27 / 537 350, 06 70 331 5806 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérlet ára: 7 500 Ft  és 6 500 Ft 
A bérletek értékesítését már májusban megkezdjük! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 

 

október 3. 19.oo óra       
Fráter Zoltán:                 
Őnagysága kabaréja        
zenés öltözői komédia                   

december 12. 19.oo óra   
Wass Albert:                             
A funtineli boszorkány  
dráma két felvonásban                 

november 7. 19.oo óra       
Aziz Nesin:                                    
Ölj meg csak,drágám!    
komédia két részben                  

Mérai Kata és Zakariás Éva 
szereplésével 

szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó                                                       
Császár Angéla és Harsányi Gábor 

a főszerepekben: Hartai Laura, 
Zsitva József és Bicskei Kiss László 

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Vörösmarty Művelődési Ház  Vörösmarty tér 3.  

       27 537 350, 06 70 331 5806  E-mail: fotimuvhaz@gmail.com, 

www.vmh.hu  

A Városi Könyvtár hírei:

KEDVES OLVASÓINK! 

KÖNYVTÁRUNK
2014. JÚLIUS 21. ÉS AUGUSZTUS 8. KÖZÖTT

CSÖKKENTETT, NYÁRI NYITVATARTÁS SZERINT 
ÜZEMEL:

KEDD-SZOMBAT13:00-17:00.

AUGUSZTUS 11-TŐL A KÖNYVTÁR ÚJRAFESTÉSÉRE KERÜL 
SOR, MELY MIATT VÁRHATÓAN EGY HÓNAPIG ZÁRVA 
TARTUNK. A NYITÁS IDŐPONTJÁRÓL AZ ÚJSÁGBAN, 

HONLAPUNKON, FACEBOOK-ON ÉS E-MAILBEN FOGJUK 
ÖNÖKET ÉRTESÍTENI.

A KISALAGI FIÓKKÖNYVTÁR ZÁRVATARTÁSA:
AUGUSZTUS 11–24, MAJD SZEPTEMBER 18–29.

MINDEN OLVASÓNKNAK KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK!

Könyvtárosok

Meghívó a Rákospalotai FalunapRa
Falunapi vígasságra és rendhagyó sportvetélkedőre - nép-
szerű kifejezéssel „Parasztolimpiára”- hívja Fót lakosait a 

Rákospalotai Örökségünk Egyesület
2015. augusztus 15-ére.

Felhőtlen szórakozás: rendhagyó ügyességi versenyek, pl. boro-
nalovaglás, bálagurítást, csizma és sodrófa hajítás, stb. Népviselet 

bemutatók,  földművelő eszköz és gépkiállítás. 

Szeretettel várják a vigadni vágyó mogyoródi gazdákat, 
gyerekeket, felnőtteket, családokat. a Falunap 13 órakor 

traktoros felvonulással kezdődik az öregfalu utcáin, 
fúvószenekari kísérettel.

VÉKA táncház Veresegyházon

Sepsiszentgyörgyi zenészek muzsikálnak az ünnepi táncházban 
szeptember 5-én. A műsorukban nagy sikerrel bemutatott 

moldvai népdalcsokrot most a Folker együttes kíséretével adják 
elő. A közös éneklés, táncolás biztosan szívmelengető érzés 

lesz, felejthetetlen élmény vár azokra, akik eljönnek!

Szeretettel várunk mindenkit 
2015. szeptember 5-én,

szombaton 18.00 - 23.00 között
a Váci Mihály Művelődési Ház nagytermébe.

A táncházat a Veresegyházért Kulturális Alapítvány (VÉKA) közösen 
szervezi a a fóti Zeng a Lélek Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel. 

      MEGHÍVÓ 

Szeretettel várjuk 

szeptember 4-én 18.oo órakor 

Kiss Eszter képzőművész, a 

Németh Kálmán Emlékház 

gyűjteménykezelője és  

Tóth Anna festőművész 

Anya és lánya 

-emlékek és impressziók- című 

kiállításának megnyitójára 

a Vörösmarty Művelődési Ház 

Szalkai termébe. 

A tárlatot Seszták Szabolcs 

színművész, a JEB külső 

bizottsági tagja nyitja meg. 

A kiállítás szeptember 18-ig 

munkanapokon 9.oo-20.oo 

óráig tekinthető meg. 

 
 
 

SSSZZZEEENNNIIIOOORRROOOKKK   FFFÓÓÓTTTIII   AAAKKKAAADDDÉÉÉMMMIIIÁÁÁJJJAAA   
 

Ingyenes előadássorozat a város 50 év feletti lakóinak  
a Fóti Önkormányzat, a Vörösmarty Művelődési Ház és a Zsigmond Király 

Főiskola szervezésében 
 

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 
(Fót, Vörösmarty tér 3.) 

 
Az előadássorozat programja: 

SSSzzzeeepppttteeemmmbbbeeerrr   222888... hétfő, 15 óra   
  Dr. Jászberényi József: Idősödő világ, számok és tények 

 

A programsorozat szakmai szervezője az a Zsigmond Király Főiskola, amely az 
ország legnagyobb szenior képzési hálózatát működteti, 

 immár több mint 3000 hallgatóval, 20 helyszínen. 
 

Az előadássorozat fővédnöke Seszták Szabolcs,  
Fót Város Önkormányzata Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás  

Bizottságának külső tagja 
 

Tájékoztatás:  06-27 537-350, 06-70 331 5806  e-mail: fotimuvhaz@gmail.com 
 

TTTAAANNNUUULLLNNNIII   SSSOOOHHHAAASSSEEEMMM   KKKÉÉÉSSSŐŐŐ!!!   

   ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000---ááánnn      
               aaa   FFFáááyyy   ppprrréééssshhhááázzz   fffööölllööötttttt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fót Város Önkormányzatának rendezvénye, Szervező: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ
 

Térj be hozzánk a 
művházba, érdemes!

ÚJDONSÁGOK:
Indul a MUSZI!!! A Muharay Színpad várja az ér-
deklődőket  felső tagozatos korosztálytól
- önismereti játékok, a drámával kapcsolatos ké-
pességek fejlesztése (beszédtechnika, improvizá-
ciós gyakorlatok, kreativitás fejlesztése, színpadi 
mozgás), meseszövés, kommunikációs képességek 
fejlesztése, szereplési lehetőségek

vezeti: Révész Melinda drámapedagógus

Kreatív Kézműves Műhely-  Alkoss velünk!
- hasznos tárgyak különböző technikákkal felsősök 
és középiskolások számára

vezeti: Tóth Anna festőművész

Gyöngymánia- gyöngyfűző klub
- minden, ami gyöngy: ékszerek, kulcstartó, kiegé-
szítők, dísztárgyak- tájegységek jellegzetességei, 
különböző fűzési technikákkal

vezeti: Barócsi Istvánné Ibolya

FOLYTATJUK:
Fóti Boglárka Gyermek Néptánccsoport
- Várjuk az óvodás és iskolás gyermekeket a pénteki 
néptánc foglalkozásokra- népi játékok, mondókák, 
táncok …

vezeti: Balaskó Anikó néptánc oktató
Hóbagoly Gyermek Sakk Klub
- Gyermekeknek szóló sakk oktatást

vezeti: Paksi Gyula bácsi
Fóti Zenebarátok Kórusa
- Szerdánként várjuk az énekelni szeretőket 

vezeti: Horváth Enikő

A Fóti Asszonykórus Csiharné Barna Brigitta veze-
tésével, a Fóti Cselényi József Népdalkör  Kovács 
László irányításával várja a kedves érdeklődőket!

Állatorvosi Rendelő és Patika

MEGNYITOTTUNK!
Állandó akciókkal és kedvezményes árakkal várjuk!

Fót, Károlyi István út 3.
Tel: 06 30 228 0406

Nyitva tartás:
Rendelő:

Hétfő-Péntek: de. 10.00-12.00
du. 16.00-19.00

Patika:
Hétfő-Péntek: 9.00-19.00

Szombat: 8.00-13.00




