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Választási tájékoztató
Képes beszámoló a IX. Paradicsom Fesztiválról
Lovasterápiás verseny



Fogadják szeretettel képes beszámolónkat a 
IX. Paradicsom Fesztiválról



Fóti Központi Konyha fejlesztése 

Koszorúzás a Kisalagi Millenniumi Emlékparkban 
a keresztény magyar államalapítás alkalmából

Fót Város Önkormányzat Polgármestere Vállalkozási szerződést írt 
alá 2019. június 6-án a KANÁSZ ÉPÍTŐ Kft-vel a „Fóti Központi 
Konyha fejlesztése” teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzésére.
A kivitelező a munkaterületet 2019. június 17-én átvette és a 
kivitelezést megkezdte.
Várható befejezés: 2019. év vége.
A fejlesztés a belső helyiségek felújítását tartalmazza - gépészet, 
elektromosság, nyílászáró csere, burkolat csere, vagyonvédelem - 
homlokzati nyílászáró cserékkel és homlokzati hőszigeteléssel.
A felújítással a mai kornak megfelelő korszerű főzőkonyha létesül 
Fót Város intézményeinek kiszolgálása érdekében.
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HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 



Házasságot kötöttek

Halottaink

Anyakönyvi hírek 

Morvai Viktória és Kovács Attila Sándor  o  

Galló Istvánné sz. Fekete Erzsébet (87 év)  t  Fábos József (90 év)  t  Kotilla László Zoltán (52 év)  t  Balogh Ferenc (78 év)

2019. augusztus hónapban

Édesanyák és gyermekeik
Busainé Lippai Nóra és Busai Botond  c  Halász Orsolya 
és Szabó Emma  c  Kovács Szilvia és Borbély Dorka  c  
Sztankovics Andrea és Lukács Dorottya  c  Laposa Vik-
tória és Schmidt Erik  c  Orosz Valéria Bernadett és Orosz 
Hanna  c  Molnár Alexandra és Magyar Mirella Erzsébet  
c  Lelesz Judit és Geri Dávid  c  Leszkovszki Judit és 
Vízkeleti Lili Anna  c  Csaboda Kitti és Győri Bendegúz 
Sándor  c  Trencsényiné Krempf Petra és Trencsényi Ábel

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik szeretett 

édesapám, 

FÁBOS JÓZSEF
temetésén jelenlétükkel kifejez-

ték együttérzésüket. 

Janik Pálné Fábos Zsuzsanna

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségé-
vel és támogatásával 2019. szeptember 27-29. között, immáron tizenötödik alkalommal 
rendezi meg nemzetközi és hazai Díjlovas Versenyét és Lovasterápiás Versenyét.  Idén 
a Díjlovas Verseny Világkupa is lesz. A rendezvény fő támogatója az OTP Bank Nyrt., 

kiemelt támogatók az ELMŰ Nyrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Mercedes-Benz Hungária Kft. és a Hewlett Packard Enterprise. 

Helyszín: NGYSZ Lovasterápiás és Oktató Központja 
2151 Fót, Vörösmarty tér 2.

A verseny időpontja: 

2019. szeptember 27-29. (péntek-vasárnap)
Bővebb információ a 12-13. oldalon.

A Magyar Lovasterápia Szövetség 
Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Versenye 

CDI-W / CDI3*CDIJ/CDIY/CDIP és
Lovasterápiás Versenye Fóton
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és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
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Nemzeti Választási Iroda 
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Önkormányzat:

Valójában a választópolgárok egész 
közössége! Fóton (lapzártánk idő-
pontjában) már 16.151 főből áll – s a 
helyi önkormányzati jogok e 16.151 
embert illetik meg! Ám mivel ennyi 
ember nyilvánvalóan nem tanács-
kozhat rendszeresen minden közna-
pi ügyben, ezért az őket illető jogok 
gyakorlására képviselő-testületet, 
azaz az egyes képviselőkből összeál-
ló csapatot választanak.

Képviselő-testület:

A választópolgárok által megválasz-
tott – a hatályos törvényi szabályo-
zás szerint nálunk jelenleg a Pol-
gármesterrel együtt 11 fős – csapat. 
Azokból fog állni, akik a szavazáskor 
a legtöbb szavazatot kapják. A vá-
lasztópolgárok nevében ők gyako-
rolják az Önkormányzat törvények-
ben szabályozott jogait. E csapat 
hatáskörét (kizárólag) testületi ülé-
seken gyakorolja – azzal, hogy ott, 
többségi elven, döntéseket hoz! 
Érdemi döntéseinek két formája: a 
saját működési feladataira vonatko-
zó határozathozatal, és a település 
minden polgárára kötelező rende-
letalkotás. (A Testület rendelete jog-
szabály, amely adott esetekben nem 
csak a helyi lakosokra, de még a te-
lepülésen tartózkodókra is kötelező 
erővel bír!)

Képviselő:

Csapattag. És „csak” az! Személye, 
jelentősége, egyéni munkájának 

eredményessége csakis a csapat-
munkában végzett tevékenysége 
alapján ítélhető meg – hiszen jogait 
szinte kizárólag a közös döntésben 
történő részvételével gyakorolhatja. 
Egyénileg csupán kötelességei van-
nak. Mindenekelőtt az, hogy tudásá-
nak, képességeinek legjavát nyújtva 
törekedjen a képviselőtársaival és 
a polgármesterrrel közösen meg-
fogalmazott, és vállalt-vallott célok 
közös elérésére – a testületi ülése-
ken éppúgy, mint a képviselők által 
létrehozott szakbizottságok munká-
jában és a város közösségi életében.

A vonatkozó jogszabályok (játék-
szabályok) mindegyike azt hiva-
tott érzékeltetni számára, hogy ez a 
„sportág” együttműködő-készségre, 
azaz csapatjátékra épül! Nehéz sport 
– de sportembereknek gyerekjáték! 
A képviselő- és polgármester-jelöl-
tekről (a jelölési időszak lezárultát 
követően) Helyi Választási Irodánk 
külön Közleményben ad majd tájé-
koztatást.)

Polgármester:

Csapatkapitány. És nem csak az. 
Tény, hogy a Testület elnökeként ő 
hívja össze és vezeti annak üléseit – 
ily módon karmesteri feladat hárul 
rá az önkormányzati jogok gyakor-
lását jelentő testületi munkában.

Egyénileg emellett az Önkormányzat 
(vagyis az egész város) képviseletére 
hivatott tisztségviselő. Gyakorlati-
lag megszemélyesíti a választópol-
gárok egész közösségét és az álta-
luk választott Képviselő-testületet 

egyaránt. Ezért van az, hogy őt a 
választópolgárok közvetlen válasz-
tással helyezik tisztségébe – s hogy 
a jogszabályok az Ő irányítása alá 
rendelik a szakmai háttér-munkát 
végző, a Jegyző által vezetett polgár-
mesteri hivatalt!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:

Szakembergárda. Egy másik Csa-
pat. Másik sportágban. (Sőt: sport-
ágakban!) Feladata – számos egyéb 
teendője között - a testületi és bi-
zottsági döntések szakszerű előké-
szítése, majd azok végrehajtása, de 
az önkormányzati döntésekben nem 
vehet részt! (Az a Képviselő-testü-
let joga.) Dönteni másik sportágban 
szokott: közigazgatási eljárásokban! 
Ott viszont nem kollektív, többségi 
döntések formájában, hanem köz-
hatalmi jogosítványokkal felruhá-
zottan, egyéni felelősséggel! Ez sem 
könnyű sport…

A csapatjáték ezért itt is nélkülöz-
hetetlen – a csapatépítés feladata vi-
szont nem választási ciklusokra ta-
golódik, hanem életre szóló hivatás! 
E hivatás gyakorlói: köztisztviselők!

Köztisztviselő:

„A közigazgatási szerv feladat- és 
hatáskörében eljáró vezető és érde-
mi ügyintéző – aki:

• szakértelemmel foglalkozik a rá-
bízott feladatokkal összefüggő vala-
mennyi kérdéssel,

• felelős saját tevékenységéért, és 

Ön kormányoz? 
VÁLASZTÓK ISKOLÁJA
„KI KICSODA”
Egy hónap múlva, 2019. október 13-án önkormányzati választások lesznek. A 
helyi közösség - szabad akaratából - egy általa választott csoportot ruház fel a 
város életének további irányításához szükséges hatalommal. Szemléltető célú 
„kéziszótárunk” reményeim szerint segítheti a választópolgárokat abban, hogy 
pontosan tudják: miről is döntenek valójában, s hogy szavazataikkal miként be-
folyásolhatják saját akaratuk szerint Fót következő öt esztendejét.
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Tisztelt Fóti Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy a Helyi 
Választási Bizottság elnökeként, 
nyílt levélben forduljak Önökhöz 
a helyi önkormányzati választást 
megelőzően!

Hivatkozom a Fóti Hírnökben 
megjelent dr. Finta Béla jegyző 
úr „Választók iskolája” című 
cikksorozatára, amelyben igyekezett 
részletes tájékoztatást adni a 
választási rendről és a választók 
feladatairól.

Az élet iskolájában öt évente csak 
egyszer van lehetőség arra, hogy 
polgármester és a képviselők 
vizsgát tegyenek a választók előtt, 
egyrészt a megtett út eredményeiről, 
másrészt a jövő realitásaiból. Eljött 
a történelmi pillanat, amikor a 

vizsgáztatóválasztópolgár szembesül 
a múlt és a jövő ellentmondásaival és 
felelősen vagy felelőtlenül dönt saját 
és a város sorsáról.

Felelős döntés biztos tudatában, 
aktívan elmegy szavazni és olyan 
jelöltekre adja le szavazatát, akik 
már bizonyították rátermettségüket 
és alkalmasságukat városunk 
vezetésére.

nem engedhetjük meg magunknak 
a hibás döntést, mert politikusi 
felelősség hiányában, 5 éven 
keresztülsemmiféle választásra nincs 
jogunk, csak némán elszenvedjük 
esetleges rossz választásunkat.

Tehát végső soron a választópolgár is 
vizsgázik, de értelemszerűen ő nem 
bukhat meg, csak újabb 5 évet veszít!

A választási döntésünk, csak a mi 
felelősségünk!

Saját nevemben megígérhetem, hogy 
a választás tisztaságáért mindent 
megteszek, azért a választói akarat 
megjelenéséért, ami reális célokat 
tűz ki és erre megfelelő képviselőket 
és polgármestert talál.

40 éve élek Fóton és a csodákban 
már rég nem hiszek, de talán 
minden egyéni érdektől mentesen 
remélem, hogy elkövetkezendő 5 
évünk eredményes lesz és városunk 
tovább gyarapodik!

Ehhez kívánok minél több 
választópolgárt és jó döntést!

Fót, 2019. 08. 20.

Tisztelettel: dr. Péter Imre

munkaterületén a szervezet állandó 
és időszakos célkitűzéseinek érvé-
nyesítéséért,

• feladatait a vonatkozó szabályok 
ismeretében és betartásával, a ka-
pott utasítások és határidők figye-
lembevételével végzi.”

Magyarul: sokrétű hivatali munkára 
szakosodott, szakképesítései alapján 
közhatalmi jogosítványokkal is fel-
ruházott, s emellett a köz szolgála-
ta iránt személyében is elkötelezett 
ember. A Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatalban (annak fóti székhelyén 
és csomádi kirendeltségén együtte-
sen) jelenleg 63 fős köztisztviselői 
kar dolgozik – és áll a települési és 
a nemzetiségi önkormányzatok ren-
delkezésére is!

Közalkalmazott:

Szintén a köz szolgálatában álló, 
közfeladatokat végző – ám közha-
talmi jogosítványokkal nem ren-
delkező – dolgozó. Tanít, nevel, tá-
mogat, véd és óv, értéket teremt a 
közösség és az egyén érdekében, s 
teszi mindezt szép szóval, türelem-
mel, odaadással – hiszen „paran-
csolni”, követelni nem tud: nincse-
nek hatósági hatáskörei.

Mindössze ez különbözteti meg a 
Köztisztviselőtől – míg utóbbi a Hi-
vatalban, addig a Közalkalmazott az 
önkormányzati intézmények vala-
melyikében dolgozik, s végzi tiszte-
letre méltó közszolgálati tevékeny-
ségét.

Jegyző:

Hivatalvezető - a köztisztviselői kar 
Munkáltatója. Maga is köztisztviselő, 
de tisztsége egyúttal „jogintézmény” 
is: az I. fokú hatósági jogköröket 
gyakorló ügyintézők a „Jegyző” 
nevében járnak el államigazgatási 
ügyeik intézése során.

Önkormányzati szakterületen a 
jegyző lényegében a Képviselő-tes-
tület mellé rendelt „titkár”, a Pol-
gármester irányítása alá rendelt, jogi 
végzettséggel rendelkező ügyinté-
ző - és egyúttal önálló munkatárs. 
Emellett a Hivatal szakmai vezetője 
– aki jelenleg éppen az önkormány-
zatot alkotó 16.151 választópolgárt 
igyekszik segíteni e kéziszótárral is 
a felelősségteljes döntéshozatalban…

Bízom benne, az év elején indított 
ismeretterjesztő cikksorozatunk 

egésze is a Tisztelt Olvasó segítségé-
re lehetett és lehet ebben!

Ne feledje:

• Ön kormányoz - azzal, hogy kép-
viselőket és polgármestert választ, 
akikre rábízza saját településének 
minden gondját, baját, jogot adva 
kezükbe azok legoptimálisabb meg-
oldására!

• Ön kormányoz - azáltal, hogy a 
helyi választáson nem csupán saját 
„favoritját” választja meg, hanem 
ezzel egy döntéshozó csapat lét-
rehozásához asszisztál, amelynek 
együttműködő készségén vagy ép-
pen -képtelenségén igen sok múlhat!

• Ön kormányoz – amikor válasz-
tójogával élve dönt szűkebb hazánk, 
Fót jövőjéről!

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként 
szívből kíván Önöknek eredményes 
helyi választásokat, és sok sikert 
az ön-kormányzáshoz!

Dr. Finta Béla

a Helyi Választási Iroda vezetője
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Ahogyan azt augusztusi lapszámunk e rovatának végén 
előre jeleztük: július 25-i rendkívüli ülésén a Képvise-
lő-testület nem hatalmazta fel a Polgármestert arra, 
hogy a „zártkerti besorolású földrészletek mezőgaz-
dasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása”című pályázatra tá-
mogatási igényt nyújtson be.

Ezt a nemleges döntést a Polgármester úr - az Önkor-
mányzat érdekeit sértőnek tartva - felfüggesztette, és 
ismételt tárgyalást kezdeményezett róla. A Testület 
ennek eredményeként meg is változtatta korábbi dön-
tését, július 30-i rendkívüli ülésén rendelkezve arról, 
hogy 15 millió forint önrészt vállalva, bruttó 20 millió 
forint összegű támogatási igényt nyújt be:

• útfejlesztésre a Fót, 058. hrsz-en
• vízvételi hely kialakítására, kút létesítésére a Fót, 
059/34. hrsz-ú ingatlanon
• villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések-
re a Fót, 059/34. hrsz-ú ingatlanon.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a 
pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, az esetleges hiánypótláshoz szükséges 
dokumentumok, nyertes pályázat esetén a támogatási 
szerződés aláírására, annak szükségszerű módosításá-
ra, illetve valamennyi egyéb további intézkedés, jognyi-
latkozat megtételére.

A főépítészi előrejelzéshez képest egy héttel később, 
augusztus 29-i rendkívüli ülésre készült el csupán 
az új Helyi Építési Szabályzat szeptemberi végszava-
zásának előkészítésére hivatott előterjesztés: az ún. 
Településrendezési eszközök tervezeteire beérkezett 
véleményekre adott tervezői válaszokkal, e válaszok 
elfogadását kezdeményezve. Az előterjesztés áttanul-
mányozására így már nem jutott idő, ezért a Képvise-
lő-testület azt nem vette napirendjére, hanem szeptem-
ber 4-re tervezett újabb rendkívüli ülésére halasztotta 
tárgyalását. 

A nyárvégi rendkívüli ülésen döntés született ugyanak-
kor néhány további, halaszthatatlan határidejű téma-
körben is - konkrétan arról, hogy:

• az „Önkormányzati intézmények megközelítése: 
Arany János utcai parkolók építése” tárgyában le-

folytatott közbeszerzési eljárás eredményei alapján a 
Testület a beruházás céljára eredetileg szánt 52,4 MFt 
pénzügyi fedezetet bruttó 84,4 MFt-ra megemeli,

• az Önkormányzat bruttó 150.000,- Ft támoga-
tást nyújt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. Ke-
rületi Tűzoltó-parancsnokság részére a 1 db televízió 
készülék beszerzésére,

• a fóti 1. sz. gyermekorvosi körzet gyermek háziorvosi 
feladatainak 2019. szeptember 1-től 2020. április 30-
ig helyettesítéssel történő ellátására az Önkormányzat 
szerződést köt az Essentia Egészségügyi, Oktatási Szol-
gáltató és Kereskedelmi Bt.-vel, így már e hónap kezde-
tétől fogva dr. Kovács Éva gyermekorvos látja el az 1. 
sz. gyermek háziorvosi körzet pacienseit.

A közelgő önkormányzati általános választások elő-
készületei részeként a Képviselő-testületnek döntenie 
kellett a Helyi Választási Bizottság tagjainak és pót-
tagjainak megválasztásáról is. Miután azonban - kellő 
többség hiányában - a Testület nem fogadta el a Helyi 
Választási Iroda személyi javaslatait, így a döntés joga a 
Területi Választási Bizottsághoz került át.*

*= A Területi Választási Bizottság már a Képviselő-tes-
tületi ülés napjának délutánján ülésezett, és egyhan-
gúlag elfogadta Fót Helyi Választási Irodája vezető-
jének eredeti indítványát! Ennek megfelelően a TVB 
Fót Helyi Választási Bizottságának tagjává bízta 
meg dr. Péter Imrét, Barócsi Istvánnét és Általné Kal-
már Évát, póttagjainak pedig Muszka Fruzsinát és 
Lánczky Zoltánt.

A Képviselő-testület ugyanakkor felkérte a Polgár-
mestert, hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati 
képviselő és polgármester választás, továbbá nemzeti-
ségi képviselő választás kapcsán felmerülő (az állami 
normatív támogatással nem fedezett) költségek fede-
zetét, azaz 5.741.280 Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítsa.

Az elfogadott határozatok már az ülés másnapjától 
teljes terjedelmükben megtalálhatóak az Önkormány-
zat honlapján: www.fot.hu.

Dr. Finta Béla jegyző

„Város-Házunk” tája
Tudósítás a Város Képviselő-testületének július-augusztusi rendkívüli üléseiről
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A hatályos szabálysértési törvény – a 
szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény – viszonylag szűk körben sza-
bályozza a lakossági együttélést zavaró, 
sértő magatartásformákat, a közterü-
letek rendjét. A közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő rendelkezé-
seket tartalmazó rendelet megalko-
tásával a lakosság nyugalmát zava-
ró magatartások szankcionálhatók, 
amely elősegíti a jogkövető magatartás 
érvényesülését. A közösségi együttélés 
szabályát megsértő személlyel szem-
ben természetes személy esetén ötezer 
forinttól kétszázezer forintig, míg jogi 
személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetén kétmillió 
forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

A rendelet alkalmazásában a közösségi 
együttélés alapvető szabályaiba ütkö-
ző magatartás az a tevékenység vagy 
mulasztás, amely bűncselekménynek 
vagy szabálysértésnek nem minősül, 
de a közösségi együttélés szabályaival 
ellentétes, a rendeletben a közösségi 
együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartásként határoz meg. A rende-
letben az alábbi közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző magatar-
tások szerepelnek:
• Állattartással kapcsolatos együttélési 
szabályok
• A közterület-használat rendjének 
megsértésével kapcsolatos együttélési 
szabályok
• A reklámhordozók, valamint hirde-
tő-berendezések elhelyezésével kap-
csolatos együttélési szabályok
• Környezetvédelemmel kapcsolatos 
szabályok
• Települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásra vonat-
kozó szabályok
• Fás szárú növények védelmével kap-
csolatos magatartásokra vonatkozó 

szabályok
• A növények telepítési távolságára vo-
natkozó előírások
• A helyi zajvédelmi szabályok megsér-
tésével kapcsolatos együttélési szabá-
lyok
• Rendezvényekre, kereskedőkre és ős-
termelőkre vonatkozó szabályok
• Temetkezéssel, temetőhasználattal 
kapcsolatos szabályok
• Önkormányzati utak használatával 
kapcsolatos szabályok
• Utcanévvel, házszámozással kapcso-
latos szabályok
• Fót városnév jogosulatlan használa-
tával kapcsolatos szabályok
• Önkormányzati jelképek jogosulatlan 
használatával kapcsolatos szabályok

Egy-két új elemet külön is kiemelünk 
a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyaiba ütköző magatartások közül:
• aki gondozott zöldterületre járművel 
ráhajt, azon parkol,
• a játszótéri eszközöket nem rendelte-
tésszerűen használja vagy a játszótéri 
területén dohányzik,
• a játszótér területére kutyát bevisz,
• közterületen másokat zavaró, zaklató 
módon árusít, osztogat vagy szolgálta-
tást nyújt,
• aki reklámhordozót, hirdetményt 
(plakátot) köztéri szobron, emlékmű-
vön, szökő- és díszkúton, közterületen 
álló fán, utcai berendezési tárgyon he-
lyez el,
• a kihelyezett utcanév és útbaigazító 
táblákat helyükről elmozdítja, vagy 
azokat megváltoztatja,
• a közterületen kialakított virágágyá-
sok növényeit leszedi, letépi vagy tönk-
reteszi,
• aki magánterületen diófát, fenyőfát 
vagy egyéb védett fafajok egyikét en-
gedély nélkül kivágja,
• a telek határánál olyan növényzetet 
telepít, mely a szomszéd építményei-
nek és kerítésének karbantartását aka-
dályozza, állagát rontja,

• az országos településrendezési és épí-
tési követelményekről szóló kormány-
rendelet által meghatározott oldalon, 
a szomszédos telekhatáron a kerítést 
nem építi meg és nem tartja karban,
• gépi faaprítást vasárnap és ünnepna-
pokon végez,
• közutat közútkezelői hozzájárulás 
vagy engedély nélkül elzár, elfoglal, 
felbont, a közúton, az alatt vagy a felett 
építményt vagy más létesítményt, ille-
tőleg ezekhez csatlakozást létesít,
• a közút árkába vagy átereszébe olyan 
anyagot juttat, amely a lefolyást akadá-
lyozza vagy az árkot (átereszt) szeny-
nyezi,
• a közúton, az alatt, felett vagy mellett 
végzett munka engedélyére és helyre-
állítására vonatkozó kötelezettségét 
megszegi,
• közterületi név (utcanév) táblát, em-
léktáblát eltakar, bármely más módon 
tájékoztató jellegét megszünteti, köz-
területre jogtalanul kihelyez, közterü-
letről jogtalanul eltávolít, megrongál, 
vagy megsemmisít,
• aki Fót település nevet engedély nél-
kül, vagy a közösséget sértő módon, il-
letve a felvételére, használatára, illetve 
hasznosításra vonatkozó engedélytől 
eltérő módon felveszi, használja, vagy 
hasznosítja,
• aki Fót Város címerét, zászlaját, en-
gedély nélkül, illetve engedélytől eltérő 
módon, vagy a közösséget sértő módon 
használja, továbbá aki a címert, zászlót, 
jogosulatlanul előállítja, forgalmazza, 
megrongálja.

A rendelet teljes szövegét a www.fot.
hu önkormányzati honlapon, az „Ön-
kormányzat/Rendeletek/Rendeletek 
évenkénti bontásban/2019. évi rende-
letek” mappában tekinthetik meg.

Kárpáti Gábor 
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Nagyné Csapó Márta 
környezet- és természetvédelmi ügyintéző

A Képviselő-testület a 2019. június 19. napján tartott ülésén fogadta el a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2019. (VI.20.) 
önkormányzati rendeletet, amely 2019. július 1. napján lépett hatályba. Jelen cikkünkkel egy 
rövid tájékoztatást szeretnénk nyújtani a fóti lakosoknak a rendeletben foglaltakról.

Közösségi együttélés alapvető szabályairól
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Szeretettel: Turai Györgyné
          Antoni Katalin Franciska
          Fót
          E kastéy 74 éves szülötte Fót, 2019. május 29.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATALA 
 

DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

 
Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztály 

Hétfő:  8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 
Kedd:  8:00 – 12:00 
Szerda:  8:00 – 12:00; 12:30 – 18:00 
Csütörtök : 8:00 – 12:00 
Péntek:  8:00 – 12:00 

Dunakeszi Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
Hétfő:  8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 
Szerda:  8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
Hétfő:  7:00 – 17:00 
Kedd:  9:00 – 17:00 
Szerda:  10:00 – 20:00 
Csütörtök:  9:00 – 17:00 
Péntek:  9:00 – 13:00 

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának Gödi Kirendeltsége 
Hétfő:  8:00 – 16:00 
Kedd:  8:00 – 16:00 
Szerda:  8:00 – 18:00 
Csütörtök:  8:00 – 16:00 
Péntek:  8:00 – 12:00 

Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
Hétfő:  13:00 – 17:30 
Szerda:  8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 
Péntek:  8:00 – 12:00  

 
                  Imre Zsolt  s.k. 

Dunakeszi, 2019. augusztus                                járási hivatalvezető 
 

 



…valami elindult Fóton…
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Polgármester úr, a jelenlegi testület 
és az Ön megbízatása is hamarosan 
lejár. Hányasra értékeli a saját és a 
testület munkáját?
 Nehezet kérdez, de ha osztályoznom 
kell, a sajátomat 3-asra, a testületét 
3-as alára tudom értékelni. A szándé-
kok jók voltak, de a ciklus közepére 
át kellett szabni az együttműködést a 
képviselőkkel, a város érdekében.
 
Miért?

 Az én felfogásom szerint Fót vezetésé-
hez az a legfontosabb, hogy felülemel-
kedjünk a különbözőségeken és arra 
koncentráljunk, ami a város fejlődése 
szempontjából összeköti a testületet.  
Nekem személyesen lett volna ambí-
cióm és gondolatom, hogyan tehettünk 
volna többet a városért, de a polgár-
mester egy az egyenlők között, aki a 
munkáját támogató testület nélkül 
nem tudja megvalósítani az elképzelé-
seit. Ennek ellenére azt kell mondjam, 
valami elindult Fóton, ami a polgár-
mester és a testület közös sikere. Az el-
maradt fejlesztéseket remélem a követ-
kező ciklusban be tudjuk majd fejezni.
 
Ezek szerint újra versenybe száll a 
polgármesteri tisztségért?

Igen, ezt tervezem. Vannak elképzelé-
seim, és van erőm, hogy egy következő 
ciklusban a várost vezessem.

Mire büszke, ha visszagondol az el-
múlt 5 évre?

Szerencsére van mivel elszámolni a 
polgárok felé. Amire örömmel gondo-
lok a teljesség igénye nélkül az a csa-
padékvíz elvezetéssel megújult 7-8km 
közút, továbbá befejeztük közel 6km út 
aszfaltozását, sőt ezekben a napokban 
is folyik további közel 3 kilométer út 
építése. A tó környékének fejlesztése, 
és az a környéki utcák csatornahálóza-
tának kiépítése funkcionális és esztéti-
kai, és környezetvédelmi szempontból 
is fontos. Kiszámítható, ügyfélbarát 
közigazgatást teremtettünk Fóton, ami 
eddig nem volt. Emellett új buszvárókat 
építettünk városszerte, megújultak a 
játszóterek, amelyeket kiegészítettünk 
sportolásra, szabadtéri edzésre alkal-
mas fitnesz eszközökkel. Szívügyem 
volt és marad a Muharay színház, és az 
éves nyári őszi rendezvények. Támo-
gattuk helyi iskoláinkat, legyenek azok 
állami, vagy alapítványi fenntartásúak, 
megújult mindkét ravatalozó is.  A Pol-
gárőrség és a helyi rendőrőrs jóvoltából 
a fótiak biztonságérzetének erősödé-
se is azt szolgálja, hogy Fót egyre jobb 
hely legyen. 

De a további teendőket napestig tud-
nám sorolni. 

Kérjük, említsen meg néhány dolgot, 
amit a következő ciklusban szeretne 
elérni, ha a fótiak Önt bízzák meg a 
város vezetésével!

A feladat roppan egyszerű, a várost 
szeretném élhetőbbé tenni.
Én egy gyermekbarát, aktív kisváros-
nak szeretném látni Fótot, ahova jó 
hazajönni, jó itt lakni, lehet kulturáltan 
a szabadidőt eltölteni. Szeretnék egy új 
városközpontot, egy nagy parkkal és 
egy új városházával. Sok dolgunk van 
még a szolgáltatások színvonalának 
emelésével, például égető egy települé-
sen belüli élelmiszeráruház létrehozá-
sa, a kerékpárutak megépítése Buda-
pest, Dunakeszi, Mogyoród és Csomád, 
Veresegyház felé. 
A közlekedés, az ingázás roppant ne-
hézkes lett az elmúlt években, ezen is 
változtatni kell. 
Végig kell gondolnunk, és terveket ké-
szítenünk a klímaváltozás hatásainak 
kivédésére, habár Fót zöldterületi mu-
tatója 22% amivel bőven a megyei átlag 
feletti, de a növények tudatos tervszerű 
telepítése nem állhat meg.  Fel kell újí-
tani az Ifjúsági házat, mert az a város 
egyik szégyene.  
Ezek csak az akut ügyek, eközben mű-
ködtetni és üzemeltetni kell a várost. 
De ez hajt és motivál engem, ezért in-
dulok úja az őszi helyhatósági válasz-
táson. 
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Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny 
és Lovasterápiás Verseny

Fót, 2019. szeptember 27-29.
Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Lovasterápiás 

és Oktató Központja, 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

     E-mail: gbozori@lovasterapia.hu, Tel.: +36 27 539 370
Nevezési határidô: 2019. szeptember 8.

www.lovasterapia.hu

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Támogatók: CDI-W/CDI3* /CDIJ/CDIY/CDIP
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Kérjük lájkolja 
Fót Facebook oldalát,
ahol a város hivatalos, 

friss és aktuális
híreit olvashatja.

2019. augusztus 13-án ünnepelte
95. születésnapját

Gáspár Balázsné. 
Ezen jeles alkalomból

köszöntötte Őt 
Bartos Sándor
 polgármester úr.

Ezúton is kívánunk 
további  jó egészséget és

örömökben gazdag éveket
családja körében!

SZ ÉPKORÚ 
köszöntése Városunkban

Kedves Szülők!
2019. szeptember 1-től az 

I. sz. gyermekorvosi körzetben 
Dr. Kovács Éva

látja el a háziorvosi szolgálatot.

RENDELÉSI IDEJE:
Hétfő:                   9:00-12:30
Kedd:                   12:30-15:30
                              egészséges tanácsadás: 
                              15:30 - 17: 30
Szerda:                8:30-11:30
Csütörtök:          11:30-13:30
Péntek:               12:00-15:30

ÓVODAFEJLESZTÉS FÓTON
A helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter pályázatot 
hirdetett az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra. A 
támogatás céljaként többek között 
a települési önkormányzatok 
által fenntartott bölcsődébe és 
óvodába járó gyermekek minél 
magasabb színvonalon történő 
ellátása került megjelölésre. 
Egy önkormányzat legfeljebb 
egy intézmény fejlesztésére 
és legfeljebb bruttó 30 millió 
forintos támogatásra nyújthatott 
be pályázatot.

Fót város óvodáinak jelenlegei 
állapotát figyelembe véve az 
önkormányzat az Apponyi 
Franciska Óvoda Fruzsina utcai 
tagóvodájának felújítására nyújtott 
be - a maximálisan igényelhető 
30 millió forintra - támogatási 
igényt. Mivel az óvoda tervezett 
felújításának költségei az előzetes 
költségbecslések szerint (mely közel 
bruttó 120 millió forint) jelentősen 

meghaladják az igényelhető 
támogatás maximális összegét, 
ezért az óvoda teljes felújításának 
érdekében az önkormányzat a 
beruházáshoz szükséges önerő 
(közel 90 millió forint) biztosítását 
is előirányozta.

Fót Város Önkormányzata által 
benyújtott – az Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épületének 
korszerűsítését célzó – pályázat 
a legmagasabb, 30 millió forint 
összegű támogatásban részesült.

A pályázaton elnyert összeg, 
valamint az önkormányzat által 
biztosított forrás lehetővé teszi az 
Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina 
utcai épületének infrastrukturális 
fejlesztését, melynek része a teljes 
fűtés- és gépészeti korszerűsítés, 
külső nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés, talajnedvesség 
elleni utólagos szigetelés, 
padlószerkezet víz- és hőszigetelés, 
homlokzati felújítás, építészeti- és 

kommunikációs akadálymentesítés, 
valamint megújuló energia 
hasznosítása (napelem).

A fejlesztés eredményeként közel 100 
óvodás gyermek kaphat a városban 
a kor követelményeinek megfelelő 
épületben korszerű, minőségi 
ellátást, valamint a napelem 
rendszer segítségével csökken az 
intézmény károsanyag-kibocsátása 
és fenntartási költsége is.

Pályázat címe:    
Önkormányzati fejlesztések 2019

Megvalósítás határideje:   
2020. december 31.

Projekt tervezett költségvetése: 
bruttó 119.960.644 Ft
(mely a közbeszerzési eljárás 
eredményeként változhat)

Támogatás összege:   
bruttó 30.000.000 Ft
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Veszélyes- és elektronikai
hulladékok gyűjtése

Házhoz menő lomtalanítás 
igény bejelentése

VESZÉLYES HULLADÉK

Helyszínek: 
MALOM U. - SPORT U. SAROK (FIGYELEM! HELY-
SZÍNVÁLTOZÁS!!!) és Németh K. u. 40. SzuperCoop 
üzlet melletti parkoló

• Akkumulátor, elem
• Gyógyszer, méreg, vegyszer
• Növényvédő-, rovarirtó szer
• Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
• Fáradt olaj, használt étolaj
• Maróanyagok, higanyos hulladék
• Hajtógázas (spray) palack

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

Helyszín: 
MALOM U. - SPORT U. SAROK (FIGYELEM! HELY-
SZÍNVÁLTOZÁS!!!)

• Háztartási kis- és nagygépek
• Számítástechnikai és távközlési berendezések
• Szórakoztató elektronikai cikkek
• Világítótestek
• Elektromos barkácsgépek, szerszámok
• Elektronikai játékok, szabadidős és sport berendezések
• Mobiltelefonok
• Akkumulátorok, elemek

Tisztelt Lakosok

!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. az idei évtől bevezeti a házhoz menő 
lomtalanítási rendszert, amely évente egy alkalommal - Fóton 2019. október 1. – november 
30. közötti időszakban - térítésmentesen, legfeljebb 2 köbméter mennyiségig lomtalanítási 
szolgáltatás igénybevételét jelenti.

Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes- és 
elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingye-
nesen a fóti lakosoktól:

Átvétel időpontja: 2019. október 12. (szombat) 9.00 – 13.00 óra
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor
közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott 
és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlan-
használók nyújthatnak be.

Az igénybejelentéseiket 2019. szeptember 1. – október 
31. között tehetik meg, az alábbi módokon:

- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. ügyfélszolgálati telefonszá-
mán, +36-28/561-200 (azonosítás ügyfélszám alapján).

- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. (www.zoldhid.hu) és/vagy 
Fót város honlapjáról (www.fot.hu) „Lomtalanítás 
igénybejelentő lap” segítségével a lomtalanitas@zold-

hid.hu elektronikus címre megküldve. Figyelem! Csak 
a megfelelően kitöltött igénylőlapok kerülnek feldolgo-
zásra és visszaigazolásra.

- Személyesen a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.  ügyfélszolgá-
lati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfél-
szám és személyes iratok alapján).

• Fóton: 2019. szeptember 9. hétfő és október 14. hétfő 
13-17 óra között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálatán

A lomtalanítás menetéről bővebben olvashatnak a 
www.zoldhid.hu és vagy www.fot.hu honlapokon.
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SZEPTEMBER 16. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája
Dr Jászberényi József: Időskori 
pszichológia és pszichiátriai prob-
lémák és a tanulás /könyvbemutató 
előadás/
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

SZEPTEMBER 19. 18.00 óra 
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: Globális erő-
terek.  Mi a helyzet 2019 őszén?
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

SZEPTEMBER 20. 19.00 óra  
Muharay Színház: Paul Foster – 
John Braden: Színezüst Csehó 
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

SZEPTEMBER 21. 19.00 óra
Muharay Színház: Paul Foster – 
John Braden: Színezüst Csehó 
Jegyár: 2900,-Ft ; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500 ,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

SZEPTEMBER 27. 19.00 óra
Muharay Színház - Tadeusz Sło-
bodzianek: A mi osztályunk 
Jegyárak: 2900,-Ft; 2500,-Ft
Diák-és nyugdíjas jegyár: 1500,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

SZEPTEMBER 29. 16.00 óra 
Muharay Színház: 
Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg   Jegyár: 800,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

SZEPTEMBER 30. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája
Veresné Dr. Bálint Márta-Dr Licht-
hammer Adrienn: Táplálkozási ta-
nácsok 50 év felettieknek /könyvbe-
mutató előadás/
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

OKTÓBER 1. 14.00 óra
Idősek Világnapja – Musical Gála a 
Muharay Színház művészeivel
/A belépés ingyenes regisztrációs jegyhez kö-
tött, mely korlátozott számban a Művelődési 
Ház nyitvatartási idejében a helyszínen igény-
lehető, illetve vehető át./
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

OKTÓBER 3. 18.00 óra
Geopolitikai Akadémia
Dr. Jászberényi József: A gazdag Isz-
lám államok – jelen, jövő
Helyszín: Kisalagi Közösségi Ház

OKTÓBER 4. 18.00 óra
Állatok világnapja a könyvtárban. 
Vendégünk Joó István, az Állatvédőr-
ség megalapítója, a „Kutya (az) élet!” és 
a „Heten Sarudon” c. könyvek szerző-
je Az est moderátora Kemény András, 
a Kemény Irodalmi Szalon alapítója
Helyszín: Fót Városi Könyvtár

OKTÓBER 10. 09.30 és 11.00 óra 
Bérletes gyerekszínház
A brémai muzsikusok a Magyar 
Népmese Színház előadásában
Bérletár: 2000,-Ft
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

OKTÓBER 13.
Kálmán napi találkozó 
Helyszín: Németh Kálmán Emlékház 

OKTÓBER 14. 15.00 óra
Szeniorok Fóti Akadémiája
Dr. Zelena András: A mesterséges 
intelligencia világa és az idősek
Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 

PROGRAMAJÁNLÓ
SZEPTEMBERI PROGRAM

OKTÓBERI ELŐZETES

KREADANCE a gyermekek világa! 

Tavasszal a Connector Táncfesztiválon a 
Pop Kids csapat két kategóriában állha-
tott a dobogó csúcsára, Art One junior 
csapatuk I. helyet szerzett.
LOL Kids gyermek csapatunk a márciusi 
területi versenyen I. helyet szerzett, 
A májusban megrendezett Országos Baj-
nokságon POP Kids gyermek csapatunk 
két alkalommal állhatott a dobogó csú-
csára, Little Divas koreográfiájuk pedig 
különdíjat kapott a szakmai zsűritől. 
Sikeres kvalifikációt követően a júniusi 
Balatonfüreden megrendezésre került 
Európa-bajnokságon két kategóriában 
nyerték el az Euróba-bajnoki címet.
Áprilisban a Tánciskola vezetői és az 
Art One csapat szerepelt a Család-barát 
magazin tv-műsorában, majd két héttel 
később, Kolozsi Kilián és stábja forgatott 

náluk az edzésen a Szabadidő magazin 
című műsor keretein belül.
A tánciskola ART ONE junior csapata a 
Porec-i világbajnokságon „A” kategóri-
ában vívta ki a zsűritagok elismerését, 
akik világbajnoki győzelemmel jutal-
mazták az „IMPACT” című koreográfiá-
jukat.
A Tánciskola edzői Kalmár Eleonóra és 
Csaba Árpád, valamint az Art One csapat 
júniusban „polgármesteri” elismerésben 
részesültek.
Az Art One csapat tagjai. Kalmár Dorina, 
Csúzi Jusztina, Erdős Barbara, Molnár 
Sára, Kaposvári Dorka, Fehér Laura, Jó-
zsa Dorina, Lőrinczi Kitti
A kitüntetést személyesen Bartos Sándor 
polgármester úrtól vehették át, melyet 
ezúton is köszönnek.
Köszönik mindenkinek, aki figyelemmel 
kísérte az egyesület munkáját és druk-
kolt nekik

Akik még nem ismernék őket, azok szá-
mára néhány információ a tevékenysé-
gükről.
Tánciskolájukban rendkívül széles mű-
faji skálát képviselnek, ahol a klasszikus 

balett alapjaira épülő moderntánc okta-
tással foglalkoznak, melyek mellett több 
más táncstílus alapjait is oktatják.
Kalmár Eleonóra és Csaba Árpád a tán-
ciskola vezetői különös figyelmet for-
dítanak arra, hogy évről évre képesek 
legyenek megújulni, új ötletekkel, új 
energiákkal kezdjék az évadot.
Céljukként tűzték ki a tánc megszeret-
tetését az egészséges életmódra nevelést, 
a közösségi szellem kialakítását és az 
utánpótlásképzést.
Mert náluk a tánc: művészet, sport, 
egészség, hobbi, szerelem.

Szeptembertől várják a jelentkezőket 5 
éves kortól felnőtt korig hobbi és ver-
senycsapataikba.
Bővebb információ a tánciskola megújult 
honlapján.
www.kreadance.hu
További hírek és információ az egyesület 
Facebook és Instagram oldalán.
facebook/kreadancetanciskola
instagram/kreadancehungary
Kalmár Eleonóra & Csaba Árpád
06-30-243-8600 / 06-20-367-0402
e-mail: kreadance2006@gmail.com

A Tánciskola az alábbi sikereket érte el 2019-ben.

Elôször is szeretném megköszönni, hogy a támogatásuk-
kal hivatalosan is polgármesterjelöltté válhattam, valamint
azt a sok biztatást, amit az elmúlt idôszakban kaptam! Jól
látható, hogy a fótiak változást szeretnének, hiszen jo-
gosan érezzük, hogy a környezô települések elhúztak mel-
lettünk, amíg mi egy helyben toporogtunk. Éppen ezért az
„Innováció, változás, lendület” elnevezésû választási prog-
ramom egy nagyszabású, de megvalósítható városfej-
lesztési koncepcióra épül. Ennek elemei többek között: 

• Legalább egy nagy beruházás megvalósítása (pl.:
egészségügyi központ/ városháza), uszoda építése
(melynek tervezési költsége a javaslatomra már bekerült
a költségvetésbe), bérlakás-építési program beindítása.

• Széleskörû járda- és útépítés, gyalogátkelôk létesítése,
parkolási lehetôségek bôvítése, városszépítés és vá-
roskép-rendezés, a közvilágítás korszerûsítése.

• A helyi szórakozási, kikapcsolódási lehetôségek, vala-
mint a városi rendezvények bôvítése, éjszakai buszjárat
indítása, Fót Kártya bevezetése.

Ezek megvalósításához a fejlesztések - eddigi pazarló
helyett - gazdaságos kivitelezésére, a pályázati lehetô-
ségek kihasználására, és sokszor csak akaratra van szük-
ség, ami az eddigi városvezetésbôl hiányzott. Fót irányí-
tását új alapokra kell helyezni: határozott, innovatív és
következetes vezetésre van szükség, amely nem az itt élôk
feje felett hozza meg a döntéseket, hanem velük közösen.
Ehhez kérem a támogatásukat október 13-án!

Fizetett politikai hirdetés.
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Az ajánlat 2019. augusztus 15. - szeptember 30. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel 
nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.owe.hu

NAPSZEMÜVEG VÁSÁR

FÓT AUCHAN, FEHÉRKŐ UTCA 1.
30/659-5137
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Magyar Posta Zrt.

KÉZBESÍTŐT KERESÜNK
A munkakört betöltő fő feladatai:
• Levelek és küldemények kiszállítása a címzettek részére
• Hírlap előfizetések gyűjtése
• Hírlapok és sorsjegyek értékesítése
• Elszámolás a küldeményekkel és a beszedett összegekkel

A munkakör betöltésének követelményei:
• Iskolai végzettség: 8 általános
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

További információk: 
A munkavégzés helye: Fót 1 posta 
A munkakör azonnal betölthető. 
Érdeklődni lehet: Nagy Zoltánné - Telefonszám: (30) 772-2065
Jelentkezési határidő: 2019.07.31

Jelentkezés: 
Kérjük, hogy részletes fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési 
igényét a Nagy.Zoltanne@posta.hu email címre vagy a 2151 Fót 
Szent Benedek utca 17. levélcímre küldje meg. 
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: 
adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy 
az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt 
kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, 
a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.
hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás 
előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás 
elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.

www.posta.hu

Magán és csoportos órák Mogyoródon!

telefon: 06-30-512-3884, facebook: fighterspiritteam

edzők:

Csóré Balázs és 

Tavaszi Péter

Súlyzós 
edzések,
crossfit, 

küzdelem 
és önvédelem,

pilates 
és gerinctorna         
egy helyen!

balázs1.indd   3 2019. 08. 29.   1:59

0

5

25

75

95

100

VassOptika_1908_hirdetes
2019. augusztus 29., csütörtök 9:49:06



ÜVEG TÜKÖR KÉPKERET
Fóti üveges Manufaktúra 

Fót, Károlyi út 15.
70 284 6006 • 20 445 5295

www.fotiuveges.hu



●Segélyhívás: 112
●Mentők: 104
●Rendőrség: 107
●Katasztrófavédelem (tűzoltók): 105

● Tudakozó: 11818

● Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:
Fót, Vörösmarty tér 1. Tel.: 06/27/535-365

Egészségügyi ellátás:

● Felnőtt háziorvosi rendelők:
- Fót, Szent Benedek u. 15.

Dr. Albert András, Dr. Orbán Győző,
Dr. Vincze Katalin, Dr. Tóth Szilvia
Tel.: 06/27/358/104, 06/27/358-438

- Fót, Németh Kálmán u. 40. 
Dr. Szép Imre Zoltán
Tel.: 06/20/472-3801, 06/27/358-181
Dr. Vozák Mária Tel.: 06/27/816-165

- Fót, Eötvös u. 2.
Dr. Kővágó Kálmán Tel.: 06/27/358-067

● Gyermek háziorvosi rendelések:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Dr. Marosi Csaba, Dr. Albi Marianna
Tel.: 06/27/358-104, 06/27/358-438

● Fogorvosi rendelő:
Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel: 06/27/395-466, 06/27/360-623

● Orvosi ügyelet:
- Nappali sürgősségi ügyeleti ellátás:

Fót Szent Benedek u. 15. sz.
Tel.: 06/20/241-4487

- Éjszakai és ünnepnapi ügyeleti ellátás:
Fót Szent Benedek u. 15. sz.
Tel.: 06/27/358-104

- Laboratórium: Fót, Szent Benedek u. 15.
Tel.: 06/27/359-738

● Gyógyszertárak:
- Ezüstfenyő Patika: Fót, Németh Kálmán u. 29.

Tel.: 06/27/360-174
- Pandúlia Gyógyszertár: Fót, Szent Benedek u. 15.

Tel.: 06/27/538-656
- Somlyó Gyógyszertár: Fót, Vörösmarty tér 4.

Tel.: 06/27/538-955
- Flóra-Medoswiss Patika Fót, Fehérkő u. 1.

(Auchan áruház) Tel.: 06/27/535-406

● Fóti Közszolgáltató Kft.: Fót, Malom u. 1.
Tel.: 06/27/539/680
Síkosságmentesítés ügyelet: 06/70/340-0933

● Közbiztonság-Fót Rendőrőrs:
Fót, Vörösmarty tér 11. 
Tel.: 06/27/358-007

● Krízisvonal: 
Tel.: 06/30/384-2838
Hívható: munkaidő után, hétvégén és ünnepnapokon

● Postahivatalok:
Fót, Szent Benedek u. 17. Tel.: 06/27/358-002
Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 06/27/358-106
Fót, Németh Kálmán u. 40. Tel.: 06/27/358-006
Fót, Auchan Fehérkő u. 1. Tel.: 06/27358-298

● Károlyi István Gyermekközpont:
Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 06/27/358-490

● Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi
Központ:
- Vörösmarty Művelődési Ház:

Fót, Vörösmarty tér 3. Tel.: 06/70/331/5806
- Városi Könyvtár: Fót, Dózsa György u. 12-14.

Tel.: 06/27/538-250
- Kisalag Fiókkönyvtár: Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319, 06/70/331-5572
- Németh Kálmán Emlékház: Fót, Béke u. 31.

Tel.: 06/27/358-130, 06/70-331-9236
- Kisalagi Közösségi Ház: Fót, Béke u. 33.

Tel.: 06/27/358-319

● Egyházak:
- Római Katolikus Plébánia:

Fót, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06/27/358-083
- Fót-Központi Református Egyházközség:

Fót, Károlyi István út. 1. Tel.: 06/27/632-540
- Fót-Kisalag Református Egyházközség:

Fót, Eöri Barna u. 33. Tel.: 06/30/638/4991
- Fóti Evangélikus Egyházközség:

Fót, Petőfi u. 1. Tel.: 06/27/362-350
- Fóti Baptista Gyülekezet:

Fót, Deák Ferenc u. 3.
Tel.: 06/27/785-950, 06/20/886-0143
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Az  MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
új, hamarosan megnyíló fóti kirendeltségére

szakirányú végzettséggel 
és tehergépjármű javításban szerzett szakmai tapasztalattal 

rendelkező 

autószerelő, ill. autóvillamossági szerelő 

munkatársakat keres.

Modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, stabil 
multinacionális háttér, folyamatos  

továbbképzés, SZÉP-Kártya; közlekedési  
hozzájárulás; iPhone készülék + korlátlan  

belföldi előfizetés + 4GB internet

Jelentkezés és információ: 
allas@man.eu 

„Fóti Hírnök” jeligés jelentkezéssel megegyezés esetén 
bruttó 10.000 Ft értékű belépési bónuszban részesül, 

amely a próbaidő lejárta után kerül kifizetésre.




