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        Ikt.szám: F/2073-7/2020 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 2020. február 19-én a 9.00 órakor 

kezdődő rendes NYÍLT üléséről 
 
Helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Házasságkötő 
terem 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A jegyzőkönyvet Dr. Sugár Anita aljegyző/koordinátor, mint jegyzőkönyvvezető vezette és 
készítette el. 
 
Lévai Sándorné PJGB elnök: köszönti a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága tagjait. 
Megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, Dr. Vargha Nóra Mária bizottsági tag 
jelezte távolmaradását. A napirendhez módosító javaslata van: az 1-2. napirendet, és az 59. sz. 
előterjesztést javasolja levenni, és felvenni az „Egyebek” napirend elé a 70/2020. számú 
előterjesztést. Kéri, szavazzanak a módosítással együtt a napirendről. 
 

- Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a PJGB 2020. február 19-i ülésének napirendjét a Bizottság 6 
igen szavazattal elfogadta az alábbiak szerint:  –  

(jk.hitelesítő: Serfőző Zsuzsanna) 
 
Lévai Sándorné PJGB elnök: elmondja, hogy a lakosság részéről jelezték, hogy hangfelvételt 
készítenek. Ennek semmi akadálya, a nyílt ülésről lehet.  
 

NAPIRENDEK: 
 

NYILVÁNOS ÜLÉS 
 
1./ Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak 

megállapításáról szóló 52/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására 
(52. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Hamala Katalin - Fóti Gesz igazgató 

 
2./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és 

diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 
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nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(48. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Hamala Katalin - Fóti GESZ igazgatója,  

Virághné Apjok Anna-Mária Fót Város ESZEI igazgatója 
 
3./ Rendeletalkotás a 2019. évi költségvetés IV. módosításáról  

(Meghívó után kiküldendő 51. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Győrffi Dezső könyvvizsgáló 
 

4./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 
(54. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Acél Sándor, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke 
 

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az 
Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről 
(44. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
 

6./ „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőr versenyeztetési eljárás lefolytatása 
(45. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
 

7./ Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
(januárban közreadott 31. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: - 
Javasolt meghívott: - 
 

8./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. verzió) 
(32/A. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Intézményvezetők 

 
9./ Döntés Fót Város 2020. évi rendezvénytervének módosításáról 

(67. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
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Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató 
 
10./ Kiemelt városi rendezvények: Nőnap, Március 15., Fóti Kolbi és Városi 

szavalóverseny Gála program- és költségterve 
(66. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
 Tárgyalja: PJGB 
 Javasolt meghívott: - 

 
11./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti 

tervének IV.  negyedéves teljesüléséről   
(42. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezetője 

 
12./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer létesítés”- 

tárgyában 
(10/A. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezető 

 
13./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 

ügyrendje 
(56. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 

  Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezető  
 
14./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi negyedik negyedéves 

kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása 
(57. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika – Fóti Közszolgáltató NKft. ügyvezetője 

 
15./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 

„Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 
2020. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára 
(39. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: -  

 
16./ A Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi 

tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása 
(50. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
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Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott:  
 

17./ Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterv tervezési szerződés 
aláírása a 7/2020.(I.29.) KT-határozat módosítás tárgyában  
(11/A. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft. Czégány Sándor 
 

18./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
(63. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető 

 
19./ Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról 

(65. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: Puskás Tibor a Kisalag Sport Club megbízott elnöke 

 
20./ Döntés, a „Fóti Tó területén található volt Táborépület és környezete 

építéstervezési munkálatai-büfé tervezés”  – tárgyában 
(49. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

  
21./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(68. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott:  

 
22./ „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei 

részére” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása 
(46. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
23./ Döntés Fót, Virág Benedek utca – Czuczor Gergely utca kereszteződésében a 

forgalmi rend változásról. 
(40. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott:- 
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24./ Döntés támogatási kérelmekről 
(69. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
25./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre 

előirányzott utcáinak terveztetéséről  
(43. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
26./ Döntés a „Fót, Dózsa György út 11. szám alatti épület bontása”- tárgyában 

(41. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
27./ Ibolyás utca szabályozása 

(64. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB  
Javasolt meghívott: - 

 
28./ Közösségi tervezés lebonyolításának folyamati javaslata 

(60. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
29./ Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról 

(55. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
30./ Fót, Városias arculat kialakítását támogató pályázati feltételek 

(58. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott:- 

 
31./ Csatlakozás a 71. számú vasútvonal felújítását javasló térségi kezdeményezéshez 

(70. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalta: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
32./ Egyebek 
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ZÁRT ÜLÉS: 
 
1./ Helyi kitüntetések adományozása 

(Z/53. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
2./ Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás 

tárgyában S. Zs. kérelmére 
(Z/38. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 
3./ Döntés főépítészi feladatra beérkezett pályázatok elbírálásáról 

(Meghívó után kiküldendő Z/18. sz. anyag) 
Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester 
Tárgyalja: PJGB 
Javasolt meghívott: - 

 

 
1. napirend: Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak 
megállapításáról szóló 52/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Lévai Sándorné elnök: javasolja, hogy a módosító rendelet 2. § (7) bekezdésében a Konyha 
helyett a GESZ szerepeljen. 
 
Lévai Sándorné elnök: az elhangzott módosításokról szavazzanak.  
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

37/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 
52/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását azzal javasolja elfogadásra, hogy a 
a módosító rendelet 2.§-ában, és az eredeti rendelet 3. § (7) bekezdésében a  „Konyha” helyett 
a „Gazdasági Ellátó Szervezet” szerepeljen. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
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2. napirend: Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és 
diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (48. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: az intézményi térítési díj csökkentésére miért van szükség? Kéri, az 
ESZEI vezetőjét válaszra. 
 
Virághné Apjok Anna Mária ESZEI intézményvezető: az intézményvezető hatásköre a 
térítési díj megállapítása, ez a normatíva és az önköltség függvénye, majd a személyi térítési 
díj megállapításához az igénybevevő jövedelmét is vizsgálják. Minden évben felül kell 
vizsgálni. 
 
Hamala Katalin GESZ igazgató: a szállítási költségek emelkedtek, ezt be kellett építeni. A 
2019-es év volt a Konyha átszervezés utáni első teljes éve. Az önköltség számítást csatolták.  
 
Virághné Apjok Anna Mária ESZEI intézményvezető: a házi segítségnyújtásban 5 fő 
gondozónő van, a Kormányhivatal ellenőrzése igazolta, hogy megfelelő a létszám. 
 
Hamala Katalin GESZ igazgató: több az ellátotti létszám, mint az étkezők száma, ezért 
számoltak átlagot.  
 
Lévai Sándorné elnök: a normatívát ellátottak létszámára, vagy az ellátotti órára kapják? 
 
Hamala Katalin GESZ igazgató: az ellátottak számához adják a finanszírozást, de az 
ellátottak számát az óraszám adja meg. 
 
Virághné Apjok Anna Mária ESZEI intézményvezető: a normatíva 75%-al emelkedett. 
 
Hamala Katalin GESZ igazgató: a szállítási költségek emelkedését indokolja, hogy több 
helyszínre kell kimenni, ez kimutatható. 
 
Lévai Sándorné elnök: a szociális étkezők száma 46 fő. Ők mind házhozszállítást kérnek, vagy 
helyszínen étkezők? 
 
Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató: mindkettő étkezési formát egybeszámolják, 
ez összlétszám. 
 
Lévai Sándorné elnök: szavazzanak, ha egyéb kérdés nincs. 
 
  
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

38/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
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Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága az 
önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, 
továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítását 
elfogadásra javasolja.   
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirend: Rendeletalkotás a 2019. évi költségvetés IV. módosításáról (51.sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: a 2019-es költségvetési év utolsó módosítása. Ha nincs kérdés, 
szavazzanak. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

39/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 2019. 
évi költségvetés IV. módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.   
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
4. napirend: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. 
verzió) (32/A. sz. anyag) 
 
Hamala Katalin GESZ igazgató: a létszám módosítását a GESZ táblázatánál kéri módosítani, 
a közfoglalkoztatottak száma 0 fő. 
 
Kovács József bizottsági tag: Az építményadó tervezése hogyan történik? Az előző évi 
adóbevétel alapján, vagy figyelembe veszik a folyamatban lévő építkezési beruházásokat, 
építkezéseket is? 
 
Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető: csak a tényleges adózókkal terveznek, 
az év közben belépő adózókat a költségvetés módosításakor jelenítik meg. A folyamatban lévő 
építkezésekről nincsenek adataik, négyzetméter, átadás időpontja, stb., így ezzel nem 
tervezhetnek, mivel bizonytalan becslés lenne. 
 
Lévai Sándorné elnök: nézzék meg a mérleg alakulását 2020-ra tervezetten. Az állami 
támogatás megnőtt, a közhatalmi bevételek 2 mrd forint körül alakulnak. 
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Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető: működési célú bevétel: szolgáltatások, 
GESZ, Konyha, egyéb saját bevételei kamat, kártérítések. A működési bevétel és a működési 
kiadás egyenlege negatív, több a kiadás, mint a bevétel. Ezt majd a tavalyi évi maradvány 
némileg korrigálja. A normatív bevételek és az adóbevételek 100-100 millióval emelkedtek. 
Növekedett viszont a működés kiadás, ezt vissza kell fogni, hangsúlyozza. A költségvetési 
táblák 2.2 melléklete a felhalmozási kiadás egyenlegét mutatja, ez az előző évhez hasonló, közel 
200 millió hiány, ezt most kell rendezni, hogy meglegyen a mérleg egyenlege. 
 
Csorba István képviselő: eltérést tapasztal a táblázat és a szöveges rész egyenlege között, ezt 
kéri tisztázni. 
 
Lévai Sándorné elnök: a február 26-i KT ülésen el kell fogadniuk a költségvetést. A Hivatal 
a mai ülésen elhangzottak beépíti az anyagba. Kijelenti, hogy hitelt nem fog felvenni az 
önkormányzat, ebből nem enged. A működési kiadásokat kell csökkenteni. A fűnyíró elvet 
szintén nem javasolja. Úgy látja, hogy a beruházásokon kell módosítani, ezt nézzék át 
soronként. Várólistára kell tenni néhány tételt. 
 
Csorba István képviselő: a Gazdasági Programot tartsák szem előtt, arra tettek ígéretet. A 
lakosság érdekét nézzék elsősorban a beruházásoknál is. 
 

- soronként végignézik a költségvetés beruházási sorait,  
ennek összefoglalását a 2020. február 24-én tárgyalják - 

 
Kiszely Zoltán Városgazdálkodási és Üzemeltetési osztály: a kisajátításra tervezett összeggel 
összefüggésben jelzi, hogy jelenleg a folyamatban lévő kisajátításokra nem lesz elegendő a 
betervezett összeg, plusz egy elővásárlási jog érvényesítése is folyamatban van.  
 
Lévai Sándorné elnök: valamennyi költséget nem tudják beépíteni, csak akkor, amikor 
aktuálissá válik. Az elővásárlás fedezete be van építve. 
 
Bérciné Berke Szilvia bizottsági tag: 2 millió forintot tervezzenek a honlapra. 
 
Zachar Ildikó Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály: a bölcsődére is kell 1,6 millió forint. 
 
Bojsza Tamás bizottsági tag: az óvoda parkolójára kell 3,5 millió forint. 
 
Bérciné Berke Szilvia bizottsági tag: a helyi busz buszmegállói környezetét is szükséges 
rendezni, erre is kell, hogy tervezzenek összeget, legalább 2 millió forintot javasol.  
 
Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: javasolja, hogy 
valamennyi buszmegállóhoz tervezzenek karbantartásra összeget. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: a peronépítés tavaly megkezdődött, ezt folytatják. Ahol 
hozzányúlnak, ott legyen akadálymentesítés. Tegyenek ide 4 millió forintot. 
 
Lévai Sándorné elnök: akkor itt megállnak a költségvetéssel, hétfőn hoznak határozatot, ha a 
Hivatal az elhangzottakat átvezette.  
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Csorba István képviselő: a működési kiadásokhoz nyúljanak hozzá, és javasolja, hogy 
hozzanak arról döntést, hogy a beruházások nem kerülhetnek többe, tehát nem fogadnak el 
pótmunka-igényt. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: ilyen kikötéssel nincs vállalkozó, aki aláírna egy szerződést, ezt 
nem javasolja határozatba foglalni. 
 
Lévai Sándorné elnök: a költségvetésről szóló 32/A. számú előterjesztés tárgyalását 
felfüggeszti február 24-ig. 
 
Lévai Sándorné elnök: napirend módosítást javasol, következzen az 54-es előterjesztés, kéri 
erről szavazzanak. 
 

- jegyzőkönyv rögzíti, hogy 6 igen szavazattal a napirend módosítást elfogadják – 
 
 
 
5. napirend: Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 
(54.sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: a polgárőrség támogatást kér, de előtte kéri tisztázni, hogy jelenleg 
folyik-e a Polgárőr Egyesület ellen bírósági eljárás. 
 
Acél Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke: egyik polgárőr ellen van eljárás, közérdekű adat 
miatt. Az egyesület működése törvényes, őt magát elnökké újraválasztották. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: az Egyesület elnökségéről a lemondást megkapták, majd az új 
elnök kilépett. Zavaros, hogy ki az elnök jelenleg. Ezt vizsgálják. Ellentmondásos a létszám 
számítása is a kérelemben. Nem arányos a támogatási igénynél. Ennek tisztázásáig nem 
javasolja a kért támogatás megítélését. 
 
Dr. Vass György polgármester: először a köszönetét fejezi ki a Polgárőrség felé, akik a 
szabadidejük terhére végzik az önkéntes munkát a köz érdekében. Kéri, hogy tartsák fenn a 
szolgálatukat, álljanak továbbra is rendelkezésre, szükség van a polgárőrség segítségére. 
Megvizsgálják a felmerült helyzetet, tisztázzák az egyesület jogi helyzetét. Addig kössenek 
egy-egy eseti feladatra megbízási szerződést, hogy el tudjanak számolni, nem ingyen kéri az 
önkormányzat a segítséget.  
 
Koncz János képviselő: reméli nem a polgárőrség ellen van a vizsgálódás. Hogyan 
számoljanak el pontos óradíjat olyan munkára, amikor éjszaka ugrasztják ki az ágyból a 
polgárőrt, mert segélykérés jön, hogy valaki elesett az otthonában, és nem tudnak hozzá bejutni, 
vagy éppen mert órákig halottat kell őrizni?  
 
Acél Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke: a Polgárőrség 2011-ben alakult. 2011-ben Koncz 
János volt az elnök. 2016-bam közhasznú lett az Egyesület. 2016-ban őt magát elnökké 
választották 5 évre. Ennek tisztújítása zajlott most. Ő is kétli, hogy ezt a fajta munkát órabérben 
elszámolni. A Polgárőrség minden vonulásáról szolgálati naplót vezet, ezt kötelező is. Azt 
kijelenti, hogy a Polgárőrség törvényesen működik, a bíróság az alapszabály vizsgálatakor ezt 
meg is állapítja. Kéri, hogy támogassák a kérelmüket.  
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Dr. Vass György polgármester: nem a polgárőrség ellen lép fel a bizottság. Megoldást kell 
találni a Polgárőrség támogatására. 
 
Acél Sándor a Polgárőr Egyesület elnöke: számlaképesek, azzal nincs gond, ha feladatonként 
számolnak el. 
 
Csorba István képviselő: kívánja, aludjon mindenki jól, úgy, hogy ne legyen szüksége a 
Polgárőrségre. Rendőrség nincs, ha baj van, a Polgárőrség tud a helyszínre menni. 500 ezer 
forintot kérnek, ezen problémáznak? Ekkora összeg miatt kockáztatják a Polgárőrség 
működését? Nem érti… kéri, támogassák a Polgárőr Egyesületet. 
 
Lévai Sándorné elnök: ne mondják azt, hogy nincs Rendőrség, ez így nem igaz. 
 
Acél Sándor elnök: járőrönként kell számolni a munkaidőt, nem 1 fő van21 órás szolgálatban, 
hanem 2-3 fő szolgálati idejét kell összeszámolni. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: egyeztetniük kell, vannak problémák a kérelem tartalmában, a 
kért összeget alá kell támasztani. Nem pontos az elszámolás. Ezt kérik tisztázni. Nem valósak 
a kimutatások, ezt ki kell mondani.  
 
Acél Sándor elnök: ezt visszautasítja. Az elszámolások pontosak. Az elvégzett szolgálatok 
alapján többet is igényelhetnének. 
 
Dr. Vass György polgármester: ha többe kerül, azt is vállalják. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: itt zárják le, át fogják nézni az egyesület elszámolását. 
 
Koncz János képviselő: 24 órás szolgálatot a Rendőrség nem képes biztosítani, jelentős 
létszámhiánnyal küzdenek, ez tény. Ő, mint polgárőr számos riasztáson kint van, ezt helyettük 
nem sokan csinálnák, ebben biztos.  
 
Lévai Sándorné elnök: arról van szó, hogy az önkormányzat köt-e szerződést egy tisztázatlan 
jogi helyzetű egyesülettel. Felelős gazdálkodás feltétele, hogy utánanézzenek az Egyesület jogi 
helyzetének. Ha ezt tisztázták, megadják a támogatást. Javaslata, hogy a Képviselő-testület a 
Polgárőr Egyesület működésének támogatását az Egyesület jogi helyzetének tisztázását 
követően tárgyalja újra. Hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy 2,5 millió forint összeghatárig, 
elszámolás alapján a Polgárőr Egyesület által ellátott egyedi feladatok elvégzéséért kifizessen. 

Lévai Sándorné elnök: ha nincs más javaslat, akkor erről szavazzanak: 

Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

40/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
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Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 54.sz. anyagot 
az alábbi határozattal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
(székhely: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.) működésének támogatását az Egyesület jogi 
helyzetének tisztázását követően újra tárgyalja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2,5 millió forint összeghatárig, 
elszámolás alapján a Polgárőr Egyesület által ellátott egyedi feladatok elvégzéséért kifizessen. 

3./. A Képviselő-testület a 2./ pont szerinti feladatok fedezetére a 2.500.000 forintot az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 1./- 2./ pont: azonnal 3./pont: 2020. március 16.” 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

- jegyzőkönyv rögzíti, hogy az elnök 10 óra 29 perckor szünetet rendel el – 

- jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülés 10 óra 42 perckor folytatódik, a bizottság 6 fővel 
határozatképes- 

6. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az 
Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről 

 

Lévai Sándorné elnök: a 2019-es beszámolóhoz van-e kérdés? Ha nincs, nézzék át a 2020-as 
tervet.  

Bíró Zoltán alpolgármester: javasolja kihúzni a 12 utca (Áchim u., Sport u., Malom u., Klára 
u., Ybl Miklós u., Sopronok u., Muharay u., Bükk u., Zöldmező u., Széchenyi u., Széchenyi 
köz, Agárdy G. u.) felújítása, csapadékvíz elvezetése, a Fóti tó tábor épület kivitelezése, 
Egészségügyi Központ kivitelezése eljárásokat, ezek 2021-re várhatóak. Továbbá az 
autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátását a 24 hónap helyett 12 hónapra hirdessék meg. A Helytörténeti Múzeum is kerüljön 
bele. 

Lévai Sándorné elnök: erről szavazzanak. 

Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

41/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az 
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Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről előterjesztést elfogadásra javasolja azzal 
a módosítással, hogy a „12 utca (Áchim u., Sport u., Malom u., Klára u., Ybl Miklós u., 
Sopronok u., Muharay u., Bükk u., Zöldmező u., Széchenyi u., Széchenyi köz, Agárdy G. u.) 
felújítása, csapadékvíz elvezetése”, a „Fóti tó tábor épület kivitelezése”, és az „Egészségügyi 
Központ kivitelezése” eljárásokat törölni javasolja, továbbá az autóbusszal végzett külön célú 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátását a 24 hónap helyett 12 hónapra 
hirdessék meg. Valamint kéri kiegészíteni a Helytörténeti Múzeum nemzeti eljárásrendjével. 

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
7. napirend: „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőr versenyeztetési eljárás lefolytatása 
(45.sz.anyag) 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: év végig be kell fejezni, javasolja a súlyszámok felcserélését, a 
befejezés időpontja fontosabb. 
 
Közbeszerzési tanácsadó, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda részéről: helyszíni szemlét is akar 
tartani az önkormányzat, ennek időpontját is be kell írni az ajánlattételi felhívásba, kér 
javaslatot. 
 
Zachar Ildikó Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály: javasolja a március 11.de. 10.30 órát. 
 
Lévai Sándorné elnök: az elhangzott módosításokkal együtt szavazzanak. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

42/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a „Fót, 
Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagóvoda korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás és műszaki ellenőr versenyeztetési eljárás lefolytatásáról szóló 45.sz.anyag 
határozatát azzal a kiegészítéssel elfogadásra javasolja, hogy az ajánlattételi felhívásban az 
alábbiak szerepeljenek: 

• Vállalt jótállás időtartama (hónapokban, min. 12 - max. 36 hónap) 10 (súlyszám) 
• Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napokban, min. 1 - max. 10 nap) 20 

(súlyszám) 
• AK helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye és időpontja: 2151 Fót, Fruzsina 

utca 4, 2020. év március hónap 11. napján 10.30 óra. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
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8. napirend: Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (31.sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: ha kérdés nincs, szavazzanak. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

43/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet (31.sz.anyag) 
elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
 
9. napirend: Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti 
tervének IV.  negyedéves teljesüléséről (67. sz. anyag) 
 
Zachar Ildikó Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály: kéri, hogy a Városfejlesztés számára 
időben adjon tájékoztatást az FKKK, ha az osztály részéről kell például energiát biztosítani a 
rendezvényekre, mert ilyen keret a Hivatal költségvetésében nincs. Erről a rendezvényért 
felelős szervezőnek kell gondoskodnia. 
 
Lévai Sándorné elnök: a további FKKK előterjesztésekben már így szerepel a rendezvény 
költségigénye. A Paradicsomfesztivál név megváltoztatását nem tudja támogatni, a helyszín 
változtatását igen. Az Adventi programok szervezését javasolja, hogy az FKKK igazgatója 
kezdje meg.  
 
Dr. Jenei László Jogi és Koordinációs osztály: a kevés jelentkező miatt javasolta az igazgató, 
hogy változzon meg a rendezvény elnevezése. 
 
Lévai Sándorné elnök: a név maradjon, a helyszín változzon, erről kér szavazást. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

44/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
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1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet (31.sz.anyag) 
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Fóti Búcsú és X. Paradicsomfesztivál  
helyszíne a Fóti Tó, kerüljön bele a rendezvénytervbe a Trianoni ünnepség, 1 millió forint 

keretösszeggel, és aFóti kolbi (március 21.) 3 millió forint keretösszeggel. 

 

2./ A Képviselő-testület kérje fel az FKKK igazgatóját, hogy az Adventi programok 
rendezvénysorozat szervezését az érintettek bevonásával március hónap során kezdje meg, 
ennek részeként hívjon össze munkacsoport megbeszélést. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
Lévai Sándorné elnök: napirend módosítást javasol: a következő napirend a 66/2020. számú 
előterjesztés, kéri, szavazzanak. 
 

- jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 6 fővel elfogadja a napirend módosítást – 
 
 
10. napirend: Kiemelt városi rendezvények: Nőnap, Március 15., Fóti Kolbi és Városi 
szavalóverseny Gála program- és költségterve (66.sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: Kéri, hogy az új rendezvényeknél legyen tartalék összeg, víz, áram, 
díjak. Ez egy keretösszeg a nem várt költségekre, nem kötelező felhasználni. 
 
Soros László képviselő: a Fóti Kolbi rendezvényre úgy látja, a Grund Zenekar lesz meghívva. 
Jó helyi zenekarok vannak, miért nem ők jönnek? A Fáklyás felvonulásnál pedig azt látja, hogy 
500 ezer forint van betervezve, de 440 ezer forintba kerül a rendezvény. 
 
Dr. Sugár Anita aljegyző/koordinátor: 2019-ben egy becsült bekerülési költséggel tervezi 
meg az FKKK a rendezvényeit. Ilyenkor viszont pontos és részletes költség-és programtervet 
kell leadnia. Ezek szerint kevesebből kihozta a rendezvényt a vártnál. 
 
Dr. Vass György polgármester: a tervezett összeget tartania kell a szervezőnek, nem lépheti 
túl. Mindenkit takarékoskodásra szólít fel. Ez az oka annak is, hogy nem a helyi zenekart hívta 
meg a rendezvényre, ugyanis ők 1,4 millióért vállalták, a Grund Zenekar pedig 250 ezerért. Így 
egyértelmű volt a választás. 
 
Csorba István képviselő: a rendezvényre a saját zenekarát is ajánlja, ide illik a zenéjük. Ő 150 
ezerért is elvállalja. 
 
Dr. Vass György polgármester: örömmel veszi, emlékezteti is a képviselő urat, hogy 
ezügyben már tárgyaltak. 
 
Lévai Sándorné elnök: a helyi kitüntetésekre 4 milliót terveznek, de majd a tényleges 
kitüntetettek számától függ, hogy mennyi díjjal kell számolni. 
 
Lévai Sándorné elnök: kéri, szavazzanak. 
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Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

45/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága  a Kiemelt 
városi rendezvények: Nőnap, Március 15., Fóti Kolbi és Városi szavalóverseny Gála 
program- és költségtervét (66.sz.anyag) elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
11. napirend: Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti 
tervének IV.  negyedéves teljesüléséről  (42. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: a híd problémáján meglepődött, de belátja, hogy ezt kezelni kell 
sürgősen. 
 
Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: figyelemfelhívó 
táblákat kitettek, de tavasszal tartós megoldás kell, veszélyes a híd. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: ideiglenes megoldás lesz az is, de készültek tervek a végleges 
helyreállításra is.  
 
Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: a fakataszter 5 éves 
megvalósulására felhívja a figyelmet. Ehhez kb. 4 millió forint kell évente. 5 év alatt a teljes 
felmérés megtörténne, a veszélyes fák állapotfelmérését digitálisan elvégeznék. 
 
Lévai Sándorné elnök: ha nincs módosító javaslat, szavazzanak. 
 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

46/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének IV.  
negyedéves teljesüléséről szóló  42.sz.anyagot elfogadásra javasolja.  
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
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12. napirend: Döntés a „Fót, Somlyó tó – Közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer 
létesítés”- tárgyában (10/A. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: az összeget betervezték a 2020-as költségvetésbe. A kamera figyelését 
meg kell oldani. 
 
Dr. Sugár Anita koordinátor/aljegyző: a kamerákat közterület-felügyelő, vagy a rendőrség 
nézheti. 
 
Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: ez magánterületet 
figyel. 
 
Lévai Sándorné elnök: felkérik a Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki a kamerák felvételének 
és figyelésének eljárásrendjét, április 15-ig. Ezzel a módosítással teszi fel szavazásra. 
 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

47/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a „Fót, 
Somlyó tó – Közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer létesítés”-ről szóló  10/A. sz. anyagot 
elfogadásra javasolja, azzal a 4./ ponttal történő kiegészítéssel, hogy .  
„4./ A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki a kamerák felvételének és 
figyelésének eljárásrendjét. 
Határidő: 4./pont: április 15.” 

 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
13. napirend: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
ügyrendje (56. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: a FEB ügyrendje, lényeges módosítás, hogy a Felügyelő Bizottság nem 
a Kft. működéséről számol be, hanem a saját munkájáról. 
 
Játékosné Kovács Márta a Felügyelő Bizottság elnöke: az üzleti terv készítésekor felesleges 
a FEB beszámoló, nem is érti, ez miért került bele. Ezt javasolta rendezni. A májusi mérleg 
elkészültekor kell a FEB-nek is beszámolnia. 
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Lévai Sándorné elnök: kéri, szavazzanak: 
 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

48/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága A Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről szóló  56. 
sz. anyagot elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
 
14. napirend: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi negyedik 
negyedéves kegyeleti tevékenységéről elszámolás (57. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: ez a PJGB átruházott hatáskörébe tartozik, a KT nem tárgyalja. Kéri, 
szavazzanak. 
 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

49/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága A Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi negyedik negyedéves kegyeleti 
tevékenységéről elszámolás 57. sz. anyagot elfogadja. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
15. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 
„Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 
2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2020. évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára (39. sz. anyag) 
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Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: javasolja, halasszák 
hétfőre a tárgyalást, mert a 2. sz. melléklet m) pontja vitatott. 
 
Lévai Sándorné elnök: ez az intézkedési terv a Bársony Fót programmal egyre bonyolultabb. 
Javasolja, hogy a Gazdasági Program keretein belül kezeljék. Javasolja, hogy a 2020-as év az 
előterjesztés szerint menjen.  
 
Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: hallottak egy pályázati 
felhívásról, hogy 2020. a bringázás éve. 
 
Dr. Vass György polgármester: mennyi az önrész? 
 
Sólyomvári Erika a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: 50 % az önrész. 
 
Lévai Sándorné elnök: akkor hétfőre halasztják a napirend tárgyalását. 
 
 
16. napirend: A Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a 
környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása (50. sz. 
anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: kérdés, hozzászólás? Ha nincs, szavazzanak.  
 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

50/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága A 
Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi 
tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívást (50. sz. anyag) elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
Lévai Sándorné elnök: napirend módosítást javasol, következzen a 11/A/2020-as 
előterjesztés, kéri, erről szavazzanak. 
 

- jegyzőkönyv rögzíti, hogy 6 igen szavazattal a napirend módosítást elfogadják – 
 
 
17. napirend: Döntés az új Egészségügyi Központ nyertes tanulmányterv tervezési 
szerződés aláírása a 7/2020.(I.29.) KT-határozat módosítás tárgyában (11/A. sz. anyag) 
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Lévai Sándorné elnök: a tervezők megjelentek, így közvetlenül is meg tudja kérdezni, hogy 
miért nem fogadják el a szerződés-módosítását. 
 
Czégány Sándor, Vándorépítész Kft.: kérik az ütemezett fizetési feltételek a szerződés 8. 
pontjában. A másik a meghiúsulási kötbér mértéke, ezt szeretnék elfogadhatóbb mértékűre 
csökkenteni, mert a jelenlegi az irreális. 
 
Tervező, Vándorépítész Kft.: az építésztervező 30-40 ember munkáját hangolja össze. 
Számos alvállalkozóért felel. A kötbér véleménye szerint aránytalan mértékű. 1 nap késedelem 
2 havi munkabért visz el. Ezzel a feltétellel egyetlen alvállalkozó sem szerződik velük. 
Munkabőség van, nem írnak alá kedvezőtlen feltételeket. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: a probléma eredete így már tiszta. A részletfizetéssel semmi 
gond, azt támogatják. A kötbér be van állítva a szerződésbe, a szokásos módon és mértékben. 
A versenyeljárásban kiírt feltételekhez tartani kívánják magukat. Az eredeti szerződésben, amit 
kiíráskor megkaptak, így szerepelt. 
 
Czégány Sándor, Vándorépítész Kft.: ez mindig fennálló probléma Fóton. Már korábban is 
jelezték. Ez meghívásos eljárás, megkapják a meghívót az ajánlati feltételekkel, egyeztetni nem 
tudnak, nincs mód az alkura. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: nem akarnak merevnek tűnni, hajlandóak az egyeztetésre. 
Hosszabbítsanak határidőt, az megfelelő? 
 
Czégány Sándor, Vándorépítész Kft.: nem a határidővel van a gond, hanem a kötbér 
mértékével. Napi 78 ezer forint kötbért elfogadnak, de 780 ezret nem. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: a fővállalkozó felel az alvállalkozókért, Érti, hogy most keresleti 
piac van, nehéz alvállalkozót találni. 
 
Dr. Vass György polgármester: decemberben, amikor találkozott a vállalkozóval, akkor nem 
jelezte, hogy nem ért egyet a szerződéses feltételekkel. Ez a probléma most derült ki? Az idő 
sürgeti az önkormányzatot, az idő telik, a szerződés pedig még mindig nincs aláírva. Kérdése a 
vállalkozóktól, hogy akarják-e ezt a munkát…? 
 
Czégány Sándor, Vándorépítész Kft.: akkor is felmerült a probléma. 
 
Dr. Vass György polgármester: de nem jelezték, hogy így nem vállalják el. Miért telt el két 
hónap jelzés nélkül? 
 
Tervező, Vándorépítész Kft.: a tervezéssel foglalkoznak, de a szerződések jogi vizsgálatával 
nem szívesen. Nem ért egyet a képviselő-testület hozzáállásával. 
 
Lévai Sándorné elnök: a késedelmi díj, a kötbér nem kárpótolja az önkormányzatot az 
elmaradt teljesítésért. A részletfizetés valóban nem gond, azt támogatják. A 12-13 pontokban 
kell megegyezniük. Javasolja, tartsanak szünetet és egyeztessenek. 
 

- jegyzőkönyv rögzíti, hogy 11.53-kor az elnök szünetet rendel el – 
- jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülés 12.12-kor folytatódik, az elnök megállapítja, hogy a 

bizottság 6 fővel határozatképes - 
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Lévai Sándorné elnök: sikerült megegyezni a szünetben, hétfőn visszatérnek az anyag 
tárgyalására, módosítják az előterjesztést. 
 
 
18. napirend: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról (63. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: az SNI-s gyermekek száma alapján 1 fő pedagógiai asszisztens 
alkalmazása szükséges. Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazzanak. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

51/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága Döntés a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
szóló 63. sz. anyagot elfogadásra javasolja. 
 

Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
19. napirend: Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról (65. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: Puskás Tibort köszönti, a Sport Club képviselőjét, megbízott elnökét. 
A támogatás egy átmeneti időszakra szól, a végleges működési forma kialakulásáig. Javasolja, 
kapjon egy részt az igényelt összegből, a közmű költségekre legalább. A támogatás teljes 
összegét később ítélnék meg.  
 
Puskás Tibor a KSC megbízott elnöke: értesült a fóti sportélet teljes átszervezéséről. A 
Kisalag SC szeretne független maradni. Hibás döntések sora volt az elmúlt 10-15 évben, 
ugyanis csak a fennmaradást finanszírozta és finanszíroztatta az egyesület, fejlesztésre nem 
kértek, és nem kaptak támogatást. 
 
Lévai Sándorné elnök: volt olyan időszak az önkormányzatnál, hogy a dolgozók bérére is 
hitelt kellett felvenni, nemhogy a sportlétesítményeket fejlesztették volna. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: az elmúlt 2.5 hónapban dolgoznak azon, hogy megújítsák a 
sportéletet. Cél, hogy egységes sportegyesület legyen Fóton. A Tao támogatást igénybe 
kívánják venni az ingatlanfejlesztésekhez. Most hosszútávú kötelezettséget a polgármester nem 
tud vállalni a Kisalag SC felé. A kért összeg egy részét támogatja, hogy adja meg a képviselő-
testület. 
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Zachar Ildikó Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály: kéri, hogy a kisalagi kézilabdapályán 
az elérhetőséget pontosítsák a táblán. 
 
Puskás Tibor Kisalag SC megbízott elnök: tavasszal társadalmi munkában egy teljes pálya-
karbantartás lesz. Problémás az egyik kandelláber is. 
 
Lévai Sándorné elnök: határozati javaslata: a képviselő-testület 2020. január 1. napjától 2020. 
április 30. napjáig terjedő időszakra 500.000- Ft támogatást nyújtson a Kisalag Sport Club 
részére működési költségek fedezetére.  
 
Gellai István bizottsági tag: Szebeni Ferenc elnök után maradt-e nyitott tétel, ami nincs 
elszámolva? 
 
Puskás Tibor a Kisalag SC megbízott elnöke: igen, vannak még elszámolásra váró tételek, 
de van még a folyószámlájukon némi tartalék. Tao elszámolás is van még függőben. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: a Tao elszámolás problémát jelenthet, erre figyeljenek oda. 
 
Puskás Tibor Kisalag SC megbízott elnök: a 2017-es Tao szerződés elszámolása van 
függőben, de ehhez nem volt önkormányzati támogatás. 
 
Lévai Sándorné elnök: az elhangzott módosítást teszi fel szavazásra. 
 
  
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

52/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága Döntés a 
Kisalag Sport Club támogatásáról szóló 65. sz. anyagot az alábbi határozattal javasolja 
elfogadásra: 
„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 2020. április 30. 
napjáig terjedő időszakra 500.000- Ft támogatást nyújt a Kisalag Sport Club részére működési 
költségek fedezetére. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerint támogatási 
szerződést kössön a Kisalagi Sport Clubbal. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti támogatás fedezetét 
terveztesse be az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: 2020. március 10.; 3./ pont: azonnal” 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
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Lévai Sándorné elnök: folyamatban van az FSE átalakulása, javasolja, hogy sportegyesület 
támogatása címen a költségvetésbe építsenek meg 28 millió forintot. Kéri, erről is szavazzanak. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

53/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága az alábbi 
határozatot is javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
sportélete és a sportegyesületek támogatására terveztessen be 28 millió forintot az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal” 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
 
20. napirend: Döntés, a „Fóti Tó területén található volt Táborépület és környezete 
építéstervezési munkálatai-büfé tervezés”  – tárgyában (49. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: a költségvetésbe már be van tervezve. A tervezési szerződésbe be van-
e írva a helyszín? Mert ha igen, akkor javítani szükséges, a bejárattól balra, a Hársfa utcai 
bejárattól balra kell elhelyezni. 
 
Lévai Sándorné elnök: szavazzanak a helyszín módosításával együtt az előterjesztésről. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

54/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága Döntés, a 
„Fóti Tó területén található volt Táborépület és környezete építéstervezési munkálatai-büfé 
tervezés”  – tárgyában a 49. sz. előterjesztést az alábbi határozattal javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek: 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az AXIS Építésziroda Kft.-t (1024 
Budapest, Margit krt. 5/a) a „Fóti Tó területén található volt Táborépület és környezete 
építéstervezési munkálataira, vázlatterv, építési engedélyezési és kiviteli terv valamint árazott 
és árazatlan költségvetés kiírás készítése” tárgyú szerződésben megfogalmazott tervezési igény 
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kiegészítésére a büfé-kisboltot magába foglaló épület – melynek helyszíne: a Hársfa utcai 

bejárattól balra (a határozat 2.sz.mellékletét képező helyszínrajz szerint) a tervezési feladat 
ellátásával, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a Tervezési szerződés 2. sz. Módosításának 
aláírására a határozat 1. sz. melléklete szerint. 

2./ A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített feladat teljesítéséhez a fedezetet a 2020. évi 
költségvetésben a Beruházási kiadások „Fóti tó táborépület tervezés”kiadási előirányzatról, 
bruttó 7.770.000,- Ft keretösszegig biztosítja, ennek érdekében és felkéri a Polgármestert, hogy 
az összeget építtesse be az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2020. március 13.; 2./ pont: azonnal. 

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
21. napirend: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (68. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazzanak.  
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

55/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 68. sz, előterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
22. napirend: „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és 
intézményei részére” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása (46. sz. anyag) 
Lévai Sándorné elnök: módosító javaslata, hogy a nyertesről a döntést a KT hozza meg, így azt 
töröljék a határozatból.  
 
Dr. Sugár Anita bizottsági koordinátor: ha nem neveznek meg cégeket, akinek megküldjék 
az ajánlattételi felhívást, akkor javasolja, hogy az arra vonatkozó részt is töröljék a határozati 
javaslatból. 
 
Lévai Sándorné elnök: szavazzanak az elhangzott módosításokról: 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
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Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

56/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
„Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei 
részére” tárgyú versenyeztetési eljárásról szóló 46. sz, előterjesztést elfogadásra javasolja 
azzal a módosítással, hogy a nyertes személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg, és 
töröljék a meghívandókra való utalást megjelölni kívánt cég hiányában. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
23. napirend: Döntés Fót,Virág Benedek utca – Czuczor Gergely utca kereszteződésében 
a forgalmi rend változásról. (40. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazzanak.  
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

57/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a Döntés 
Fót,Virág Benedek utca – Czuczor Gergely utca kereszteződésében a forgalmi rend 
változásról szóló 40. sz, előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
24. napirend: Döntés támogatási kérelmekről (69. sz. anyag) 
Lévai Sándorné elnök: javaslata, hogy ne az alapítványokat támogassák, hanem közvetlenül a 
szervezetet.  
 
Dr. Jenei László Jogi és Koordinációs osztályvezető: az alapítványokat bízzák meg a 
szervezetek a támogatások gyűjtésével. 
 
Lévai Sándorné elnök: 100-100 forintot javasol közvetlenül a támogatott szervezetnek 
megítélni, erről szavazzanak. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  



  

 

26 

 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

58/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a Döntés 
támogatási kérelmekről szóló 69. sz, előterjesztést elfogadásra javasolja azzal a módosítással, 
hogy 100.000 forint támogatást nyújt a Magyar Légimentő Szolgálatnak (Budaörs, Légimentő út 
8.), valamint 100.000 forint támogatást nyújt az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, 
Markó u. 22.) számára. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
25. napirend: Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. 
évre előirányzott utcáinak terveztetéséről (43. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: a költségvetésbe betervezték, ha kérdés, hozzászólás nincs, 
szavazzanak.  
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

59/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a Döntés 
Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott 
utcáinak terveztetéséről szóló 43. sz, előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
26. napirend: Döntés a „Fót, Dózsa György út 11. szám alatti épület bontása”- tárgyában 
(41. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazzanak.  
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

60/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
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Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a Döntés 
a „Fót, Dózsa György út 11. szám alatti épület bontása”- tárgyában a 41. sz, előterjesztést 
elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
27. napirend: Ibolyás utca szabályozása (64. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: a HÉSZ módosítást érinti. A településrendezés szabályozásánál az 
Ófaluban csak zártsorú építést engedélyez. Ezt javasolja törölni, gondolják át, nem jó ez a 
kötöttség. 
 
Kovács József bizottsági tag: kéri, hogy a bizottság vizsgáltassa ki az Ibolyás utcai megosztási 
terv körülményeit, hogyan fogadták el, mi volt a véleményezésben. A közlekedést ugyanis 
ellehetetlenítette a szabályozás. 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: az is legyen benne a határozatban, hogy a 12 méteres 
útszélességet csökkentsék 11 méterre, és szerepeljen benne járda is.  
 
Bérciné Berke Szilvia bizottsági tag: a járdaépítés is lehetséges lenne? 
 
Bíró Zoltán alpolgármester: már felhívta a figyelmet, hogy óriási építkezések idején 
felesleges a járdaépítés, nem időszerű most járdát építeni, amikor több tonnás munkagépek 
járnak rajta keresztül. 
 
Lévai Sándorné elnök: akkor az elhangzott módosításokról szavazzanak, Kovács József 
bizottsági tag javaslatát pedig foglalják bele a határozat 4. pontjába. Szavazzanak előbb a 
módosításról. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

61/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága az Ibolyás 
utca szabályozásáról szóló 64. sz. előterjesztést elfogadásra javasolja az alábbi határozattal: 
„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Obeliszk Stúdió Kft. a 64/2020. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint részletezett feladatokra vonatkozó kiegészítő tervezési 
ajánlatát elfogadja, azzal, hogy az Ibolyás utca útszélessége 12 méteres szélesség helyett 11 

méter legyen.  

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervező által beküldött, a tervezővel 
2020. február 12-én településtervezési szerződést módosító tervezési szerződést írja alá. 
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3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott kiadás 
fedezetét – bruttó 444.500.- Ft összeget építse be az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgáltassa meg az Ibolyás utcai megosztási 

terv elfogadásának eljárásrendjét, és arról számoljon be a Képviselő-testület következő 

ülésén.” 

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
Lévai Sándorné elnök: szavazzanak a településképi rendelet módosításának 
kezdeményezéséről. 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

62/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottsága felkéri a 
polgármestert, hogy a készítse elő a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) 
önkormányzati rendelet módosítását, és helyezze hatályon kívül annak (5) bekezdését, 
mely szerint „az Ófalu területén új épület zártsorú beépítési móddal létesíthető, kivéve ahol a 
kialakult beépítési mód oldalhatáron álló.” 

 
Felelős: PJGB elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
 
28. napirend: Közösségi tervezés lebonyolításának folyamati javaslata (60. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: a főépítész kiválasztása folyamatban van, javasolja, hogy ezt utána 
tárgyalják. 
 
Dr. Vass György polgármester: visszavonja az előterjesztést, majd újra benyújtja, ha 
kiválasztották a főépítészt. 
 
 
29. napirend: Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról (55. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: mindenkit buzdít a kiállítás megtekintésére, valóban látványos, 
érdekes és értékes gyűjtemény. Ezt követően 1 hónapig a Megyeházán lesz kiállítva, ez nagy 
elismerés.  
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Lévai Sándorné elnök: ha hozzászólás, kérdés nincs, kéri, fogadják el a beszámolót. 
 
 
Szavazati arány: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

63/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottsága 
Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról I. határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
Felelős: PJGB elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 
 

64/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottsága 
Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról II. határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
Felelős: PJGB elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
 
30. napirend: Fót, Városias arculat kialakítását támogató pályázati feltételek (58. sz. 
anyag) 
 
 
Lévai Sándorné elnök: ezt idő előttinek tartja, nincs kialakítva egy-egy városrész arculata, így 
nem javasolja elfogadásra, érdemes lenne visszavonni az előterjesztést. 
 
Dr. Vass György polgármester: egyetért, visszavonja az előterjesztést. 
 
 
31. napirend: Csatlakozás a 71. számú vasútvonal felújítását javasló térségi 
kezdeményezéshez (70. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné elnök: helyszíni kiosztású anyag, javasolja, támogassák. Kéri, szavazzanak. 
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

65/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Jogi és Gazdasági Bizottsága a 
Csatlakozás a 71. számú vasútvonal felújítását javasló térségi kezdeményezésről szóló 70. 
sz. anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: PJGB elnök 
Határidő: azonnal  
 
 
32. napirend: Egyebek:  
 
Kovács József bizottsági tag: javasolja, hogy kérjék fel a jegyzőt, vizsgálja meg a Kossuth 
Lajos utca 27. szám alatti (1520 hrsz.) építkezés építési engedélye, illetve a főépítészi vélemény 
milyen formában engedélyezte a beépítést. Nem ért egyet, amit ott lát, kétségei vannak, hogy 
ott az engedélynek megfelelő az építkezés menete. Vizsgáltassák meg, javasolja. 
 
Lévai Sándorné elnök: szavazzanak. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő  
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -  
Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: - 
 

66/2020. (II.19.) PJGB-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy 
vizsgálja meg a Kossuth Lajos utca 27. szám alatti (1520 hrsz.) építkezés építési engedélye, 
illetve a főépítészi vélemény milyen formában engedélyezte a beépítést. Felkéri a jegyzőt, hogy 
erről a következő testületi ülésen adjon tájékoztatást. 
 
Felelős: PJGB elnök 
Határidő: azonnal  
 
Lévai Sándorné elnök: ha más hozzászólás nincs, a nyílt ülést bezárja. Zárt ülés következik.  
 

- a jegyzőkönyv rögzíti, hogy a PJGB nyílt ülését az elnök bezárja 13 óra 06 perckor -   
 

 
K.m.f. 

 
 

 Lévai Sándorné  Serfőző Zsuzsanna 
 elnök  bizottsági tag 


